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Johdanto

Taiteen maisterin opinnäytteeni aiheena on uniikin painokankaan suunnittelu ja sen valmistami-
nen teollisesti. Työ on tehty yhteistyössä Marimekko Oyj:n kanssa. Aihetta tarkastellaan painokan-
gassuunnittelijan näkökulmasta ja sen yhtenä lähtökohtana on Marimekon kesällä 2011 hankkima 
12-värinen rotaatiopainokone. Opinnäytteen aihe on valittu oman sekä yhteistyöyrityksen kiinnos-
tuksen vuoksi. Aiheesta ei ole löytynyt aikaisemmin tehtyjä opinnäytteitä ja siitä on varsin vähän 
kirjallista tietoa. 

Opinnäytteeni tekeminen alkoi visuaalisella työskentelyllä ennen aiheen varsinaista valintaa. En-
simmäiseksi olen tehnyt sarjan luonnoksia. Seuraavaksi luonnoksia on tarkasteltu yhdessä yrityksen 
kanssa ja pohdittu niiden pohjalta syntyneitä ideoita työn jatkamisen kannalta. Luonnoksista on 
valittu yksi, jonka pohjalta on jatkettu työn produktio-osan kehittelyä sekä aiheen ideointia. Työn 
edetessä valittua aihetta on samaan aikaan rajattu, ja samalla on päätetty opinnäytteen lopullinen 
aihe. Ensimmäiset ajatukset uniikin painokankaan suunnittelemisesta syntyivät luonnostelujakson 
aikana lapsuuteni mummolassa. Aihe valikoitui omien havaintojeni ja kokemuksieni kautta luon-
non ainutlaatuisuuden sekä sattumanvaraisuuden perusteella. Uniikin painokankaan suunittelussa 
minua kiehtoi juuri ajatus sattumasta. 

Uniikki-termi on määritelty seuraavasti: Uniikki, ainoa; sellainen jota on vain yksi kappale; vertaansa 
vailla (Korpela 1983, 421). 

Uutta tekniikkaa hyödyntämällä uniikin kankaan painaminen on helpottunut ja tullut mahdollisek-
si myös teollisuudessa. Digipainokoneella pystytään nykyään tulostamaan lähes mitä kuvioaiheita 
tahansa myös kankaalle. Digitaalinen kankaan tulostaminen haastaakin tulevaisuudessa perinteiset 
painotekniikat. Tässä työssä ei kuitenkaan tarkastella digitaalisen kankaan tulostamisen mahdolli-
suuksia uniikkien kankaiden valmistuksessa. Myös käsinpainamisen mahdollisuus on jätetty pois 
tässä työssä. Uniikilla painokankaalla tarkoitetaan tässä opinnäytteessä painokangasta, jonka loppu-
tulos on aina erilainen eikä painetusta kankaasta löydy kahta samanlaista kohtaa. Yleensä painokan-
kaissa esiintyvä raportti toistuu säännöllisin välein. Esimerkiksi rotaatiopainokoneella painettaessa 
näin tapahtuu usein 64 cm:n välein.  

Työn tavoitteena oli löytää mahdollinen uudenlainen painotapa tai -menetelmä, jonka avulla saa-
daan painettua ainutkertaista, uniikkia painokangasta käyttämällä 12-väristä rotaatiopainokonetta. 
Visuaalisena tavoitteenani oli suunnitella painokangasmalli/kokoelma, joka sopii yrityksen kuvio-
maailmaan. Tarkoituksena oli myös, että yritys saa opinnäytteeni avulla uutta tietoa ja kokemusta 
uuden painokoneen käyttämisestä. Työ on toteutettu yrityksen asettamien aikataulujen ja rajojen 
puitteissa. 

Aluksi esittelen yhteistyökumppanini Marimekon. Kerron myös omasta taustastani ja suhteestani 
Marimekkoon. Opinnäytteeni toisessa osassa käsittelen mitä ja miten uniikkeja painokankaita on 
tehty aikaisemmin suomalaisessa teollisuudessa ja esitän niistä esimerkkejä. Koska aiheesta on var-
sin vähän kirjallista tietoa, olen kerännyt suurimman osan tämän luvun aineistosta haastatteluiden 
avulla. Työn suunnitteluvaiheet kuvaan varsin yksityiskohtaisesti. Tällä haluan kertoa työn produk-
tio-osan haasteellisuudesta sekä perustella tekemiäni ratkaisuja. Lopuksi esittelen opinnäytteeni 
produktio-osan. Arvioin omien pohdintojeni sekä päätelmieni kautta opinnäytteeni etenemistä ja 
tarkastelen, olenko saavuttanut yrityksen asettamat tavoitteet sekä omat tavoitteeni.

Kuva 1
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1.1 Ystävämme Marimekko

Marimekko on tullut tunnetuksi suurelle yleisölle, kuten 
myös minulle, ehkä parhaiten värikkäistä sisustuskankaista 
ja omaleimaisista vaatteista. Yrityksen toiminta on määritel-
ty sen alkuajoista lähtien laajasti. Armi ja Viljo Ratia perusti-
vat Marimekko Oy:n vuonna 1951 ja se rekistöitiin kauppa-
rekisteriin samana vuonna ( Jörn Donner kirjassa Suhonen 
1986, Marimekko ilmiö, 8). Yrityksen toiminta määriteltiin 
aluksi melko vapaasti:

“Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa pukujen ja asusteiden kai-
kenlaatuista valmistusta, tilaustyö mukaanluettuna, samoin 
kuin näiden tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppaa sekä 
tuontia ja vientiä.” (Suhonen 1986, 8).

Muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1954 vieläkin va-
paammin ja omaperäisemmin Armi Ratian sanoin: 

”Marimekko on Männistönmuorin Venlan ja Vuohenkalman 
Annan kinttupolun projisoimista tämän muuttuvan maailman 
valtateille, kaduille, koteihin ja koko elämänympäristöön.” 
(Suhonen 1986, 8).

Marimekon vuosikertomuksessa (2010) kuvaillaan yri-
tyksen olevan suomalainen designyritys, jonka toimialaan 
sisältyy laaja valikoima kodintavaroita, sisustustekstiilejä, 

vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Marimekon toimin-
nan perustana on yksilöllisten ja ajattomien sekä samalla 
käytännöllisten ja kauniiden tuotteiden suunnittelu ja val-
mistus kuluttajille. Viime vuosien aikana Marimekossa on 
tapahtunut paljon isoja ja mullistavia muutoksia. Marime-
kon värikästä historiaa on kirjoitettu 2000-luvulla taas uu-
della värillä. 

Yksi mieleenpainuvimpia hetkiä oli varmasti toimitusjohta-
jan vaihtuminen vuonna 2008, jolloin pitkään Marimekkoa 
johtaneen Kirsti Paakkasen saappaisiin hyppäsi yllättäen 
pankkimaailmasta paremmin tunnettu Mika Ihamuotila 
(Landström 2008). Toimitusjohtajan vaihdos sai mediassa 
paljon huomiota ja herätti lukuisia kysymyksiä ja epäilyk-
siä Marimekon tulevaisuudesta. Yhtenä suuntana on ol-
lut kansainvälisen näkyvyyden parantaminen sekä uusien 
markkina-alueiden etsiminen. Marimekko on uudistunut 
avaamalla useita omia myymälöitä niin Suomeen kuin eri 
puolelle maailmaa. Uusia myymälöitä on avattu vuodesta 
2010 alkaen muun muassa Saksaan, Etelä-Koreaan, Japa-
niin, Ruotsiin, Tanskaan ja Englantiin. Näyttävimmin uusi 
myymälä avattiin New Yorkin Manhattanilla syksyllä 2011. 
(Marimekko 2011). Vuonna 2011 Marimekon henkilöstön 
määrä oli keskimäärin 402 henkilöä koko konsernissa, jois-
ta ulkomaan tehtävissä työskenteli keskimäärin 36 henkilöä 
(L. Saha, henkilökohtainen tiedonanto 15.2.2012).

1 Tausta ja yhteistyökumppani

Kuvat 2 ja 3. New Yorkin myymälä Fifth Avenuella. 
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Yritys on solminut viime vuosina myös uusia merkittäviä yh-
teistyösopimuksia. Esimerkkeinä mainittakoon yhteistyön 
aloittaminen 2010 suosittuja kenkiä valmistavan Converse 
Inc:n kanssa sekä yhteistyön laajentaminen helmikuussa 
2011 Yhdysvaltalaisen sisustusliikkeen Crate and Barrelin 
kanssa. Marimekko aikoo rakentaa tulevien vuosien aikana 
kansainvälisen verkkokaupan vaiheittain. Ensimmäisenä 
verkkokauppa avautui Yhdysvalloissa kesäkuussa 2011. 
Seuraavaksi yrityksen on tarkoitus avata verkkokauppa Suo-
messa 2012 vuoden alussa. (Marimekko 2011).

Marimekko täytti pyöreitä vuosia 2011 kuudennen kerran 
värikkään historiansa aikana. Yritys juhlisti ansiokasta taival-
taan kokoamalla yhteen osasta Maija Isolan suunnittelemis-
ta kuoseista 60-vuotisjuhlakankaan nimeltään ”YHDESSÄ”.  
Juhlakankaan kokosi ja suunnitteli taiteilijan tytär Kristiina 
Isola. Marimekko aloitti juhlavuotensa helmikuussa 2011 
avaamalla uuden lippulaivamyymälän ”Marikulman” uu-
sittuihin tiloihin Pohjoisesplanadille Helsinkiin. Juhlavuo-
si jatkui maaliskuussa Designmuseossa avatulla näyttelyllä 
”Marimekkoelämää - 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja”. 
Näyttelyn pääteemana oli tarkastella Marimekon historiaa 
hieman uudesta näkökulmasta - jatkuva kehitys ja muutos. 
(Vuosikertomus 2010).

Marimekossa on aina annettu suunnittelijoille vapauksia 
toteuttaa ideoitaan (Enbom 2004, 7). Yritys antaa myös 
uusille ja nuorille suunnittelijoille mahdollisuuden esittää 
omia ideoitaan. Tästä esimerkkinä ovat opiskelijoiden Ma-
rimekon kanssa yhteistyössä tehdyt opinnäytteet ja yrityk-
sen järjestämät suunnittelukilpailut. Juhlavuoden 2011 pää-
tapahtumana Marimekko järjesti yhdessä Aalto-yliopiston 
taideteollisen korkeakoulun muotoilun laitoksen kanssa 
kansainvälisen ”Miksei yhdessä?”-suunnittelukilpailun. Kil-
pailuun kutsuttiin mukaan arvostettuja kouluja opiskelijoi-
neen ympäri maailmaa. (Vuosikertomus 2010).

1.2 Uusi rotaatiopainokone

Marimekko investoi 1,5 miljonaa euroa uuteen 12-väriseen 
rotaatiopainokoneeseen sekä kaavionvalmistuslaitteisiin 
vuoden 2011 alussa. Uuden painokoneen myötä Marime-
kon kangaspainon tuotantokapasiteetin on tarkoitus kol-
minkertaistua aikaisempaan verrattuna. Marimekon painon 
kapasiteetti oli ollut täydessä käytössä sen jälkeen kun toi-
nen vanhempi laakapainokone poistettiin käytöstä kesällä 
2009. Uuden painokoneen myötä haluttiin parantaa mm. 
tuotannon tehokkuutta ja lyhentää toimitusaikoja. Mer-
kittävälle investoinnille oli tarve myös Marimekon tulevai-
suuden kasvutavoitteiden, kysynnän ja tilauskannan takia. 
Uuden painokoneen myötä tuotanto ei ole enää riippuvai-
nen yhdestä painokoneesta. Tämän katsotaan lisäävän myös 
tuotekehittelymahdollisuuksia. (Marimekko 2011). Huo-
mattavaa investoinnissa on mielestäni myös se, että yritys 
vahvistaa nimenomaan tuotantoaan Suomessa eikä siirrä 
tuotantoa muihin maihin. 

”Meille on erittäin tärkeää, että Marimekolla on kannattavaa 
omaa valmistusta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Yleinen 
trendi alalla on aivan toinen, mutta haluamme kulkea vasta-
virtaan, sillä uskomme, että investoimalla painotekniikkaan ja 
erikoisosaamisemme kasvattamiseen saamme entistä enemmän 
kilpailuetua. Painokangas ja siihen liittyvä suunnitteluosaami-
nen ovat aina olleet Marimekon liiketoiminnan ja brändin ydin.
Uudet painokankaat ja niistä valmistettavat tuotteet syntyvät 
useiden eri alojen ammattilaisten tiimityönä, ja on tavattoman 
tärkeää, että suunnittelijat saavat työskennellä lähellä tuotan-
toa. Uskomme, että edelläkävijyys kuviosuunnittelussa kulkee 
käsi kädessä oman tuotannon kanssa. Lisäksi varaudumme jo 
nyt vastaamaan suurempaan kysyntään tulevaisuudessa. Ja tot-
ta kai omassa tehtaassa on helpompi vaikuttaa niin tuotteiden 
laatuun kuin tuotannon vastuullisuuteenkin”
 -Mika Ihamuotila (Marimekko 2011).

Kuva 4. Vanhempi painokone “Helinä”. 



11    

Kuva 5. Uusi painokone “Anu-Mari”. 
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Kuvat 6 ja 7. Kukkaro Antti Eklundin Lisko-kuosilla.
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Uuden rotaatiopainokoneen valmistaja on itävaltalainen J. 
Zimmer Maschinenbau GmbH. Uudessa painokoneessa 
on mahdollista painaa kangasta kahdellatoista rotaatio-
kaaviolla. Marimekon saman merkkisessä vanhemmassa 
painokoneessa on mahdollisuus käyttää neljää rotaatio- tai 
kahtatoista laakakaaviota. Uusi painokone antaa siis paino-
kankaan suunnittelijoille mahdollisuuden käyttää enem-
män värejä rotaatiopainatuksissa kuin aikaisemmin. Kaavi-
oiden rotaatiomittoina voidaan käyttää 64 cm, 91,4 cm tai 
jopa 101,8 cm raporttimittoja (Zimmer). 

 

1.3 Minä ja Marimekko

Ensimmäinen ostamani Marimekko-tuote oli pieni har-
maansävyinen kangaskukkaro, jota koristi Antti Eklundin 
suunnittelema Lisko-kuosi (Eklund). Ostin kukkaron Kou-
volasta 2000-luvun alussa vaatekaupasta, jossa oli erillinen 
Marimekon osasto. Hankin kukkaron, koska halusin säilyt-
tää ja kuljettaa erilaiset kortit sekä käteisrahat kätevästi mu-
kanani. Siihen aikaan mielestäni paras vaihtoehto oli juuri 
Marimekon valmistama kukkaro, johon kaikki tarvitsemani 
pientavarat mahtuivat. Tottakai halusin olla hieman erilai-
nen valitsemalla mustan nahkaisen lompakon sijaan kankai-
sen kukkaron.
Ennen opintojeni aloittamista Taideteollisessa korkea-
koulussa vuonna 2006 Marimekko oli minulle yrityksenä 
tuotteineen vielä hieman tuntematon tuttavuus. Minulla ei 
ollut harmainta aavistustakaan kuosien tai suunnittelijoiden 
nimistä. Jos joku olisi kysynyt minulta tiedänkö kuka on 
vaikkapa Maija Isola, niin vastaukseni olisi saattanut viitata 
johonkin kirjailijaan tai yleisurheilijaan. Tiesin kyllä Mari-
mekon olemassaolon ja yrityksen valmistavan vaatteita ja 
painokankaita. Mielikuvissani se oli suomalainen, menesty-
vä, ehkä jotenkin erikoinen sekä hullunhassu, taiteellinen ja 
maineikas yritys. 

Varsinainen kiinnostukseni painokankaita, niiden suunnit-
telijoita ja samalla Marimekkoa kohtaan alkoi toden teolla 
vuonna 2006. Aloitin silloin opinnot Taideteollisessa kor-
keakoulussa muotoilun laitoksella tekstiilitaiteen koulu-
tusohjelmassa. Tekstiilialan oppiaineena minua kiinnosti 
eniten painokangas, koska siinä pääsin mielestäni toteutta-
maan parhaiten omia ideoitani visuaalisesti. Minua kiinnos-
ti myös piirtäminen ja maalaaminen, jota sain tehdä paino-
kangasmallien suunnittelun yhteydessä paljon.

Vielä lähemmäs Marimekkomaailmaa pääsin aloitettuani 
kahden kuukauden työharjoittelujakson yrityksen piirtä-
mössä kevättalvella 2010. Harjoitteluaika oli opettavaista ja 
mielenkiintoista. Tutustuin ja tein yhteistyötä eri suunnit-
telijoiden kanssa. Opin paljon painokankaiden teollisesta 
tuotannosta sekä Marimekosta yrityksenä. Mutta mikä tär-
keintä, sain tehdä haastavia ja vastuullisia työtehtäviä kuten 
kuosien raporttien muokkaamista ja tekemistä. Työharjoit-
telun jälkeen sain jatkaa piirtämössä osa-aikaisena työnte-
kijänä opiskelujeni ohessa. Hyppäsin Marimekon ihmeelli-
seen ja värikkääseen maailmaan. 
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2.1 Uniikin juuret Marimekossa

Tämän luvun aineiston olen kerännyt  aastattelemalla Ma-
rimekon pitkäaikaista ja nykyisin eläkkeellä olevaa tuotan-
topäällikköä Jorma Nurmea ( J. Nurmi, henkilökohtainen 
tiedonanto 12.01.2012). Marimekossa painettiin painokan-
kaita käsin aina 1970-luvulle asti, jonka jälkeen yrityksen 
tuotannossa siirryttiin vaiheittain koneelliseen kankaanpai-
namiseen. Kilpailevat yritykset painoivat kankaita erilaisilla 
painokoneilla jo paljon ennen Marimekkoa. Tampella Oy:n 
Lapinniemeniemen tehtaassa oli käytössä täysin automaat-
tinen filmipainokone jo 1950-luvun alussa (Niinimäki & 
Saloniemi 2008, 249).

”V. 1861 alettiin tehtaassa valmistaa uusia kangaslaatuja. Oli 
huomattu, että housukankaiden kysyntä oli suuri. Tänä vuonna 
ryhdyttiin Forssassa nyt sellaiseen aloitteeseen, joka on luettava 
Wahrenin liikemiesuran suurimpiin saatutuksiin: perustettiin 
kankaiden painamo-osasto, toisin sanoen, ruvettiin värjäämään 
puuvillakankaita saman periaatteen mukaan kuin kivipainossa 
painetaan värikuvia. Sen vuoksi 1861 hankittiin käsipainokone 
(perrotine) ja seuraavana vuonna ensimmäinen telapainokone, 
johon joka vuosi hankittiin kaiverrettuja kupariteloja, jotta saa-
tiin uusia kuoseja. Luultavasti Wahren piti silmällä erityisesti 
Venäjän markkinoita, järjestäessään kangaspainamon, mutta 
pian myös kotimaassa kysyttiin painettuja kankaita, joita Fors-
sa-yhtiö valmisti Suomessa monta vuosikymmentä yksinään.” 
(Kaukovalta, K.V. 1934, 220).

Marimekko oli erikoistunut käsipainotekniikkaan perus-
tamisestaan lähtien ja tämä asetti sen tuotannolle omat 
vaikeudet ja haasteet. Käsinpainamisesta johtuivat usein 
epätarkkuudet ja virheet painokankaissa. Osittain käsi-
painotekniikasta johtuen kangasmallit olivat usein pieni-
kuvioisia. Pienillä kuvioilla yritettiin peitellä käsipaino-
tekniikasta johtuvia mahdollisia virheitä, jotka näkyivät 
helpommin isommissa väripinnoissa. (Maria Härkäpää 
kirjassa Aav&Viljanen 2007, Vuokko, Vuokko Nurmesnie-
mi - pukuja ja kankaita, 28). Käsipainossa painokankaista 
tuli aina hieman erilaisia monestakin syystä.

Poikkeavuuksia painojäljessä aiheuttivat muun muassa:

- painajat ja raklan veto
- kankaan kiinnitys painopöytään
- painopöydän epätasaisuus
- kankaan laatu
- painovärin kiinnitys höyryttimessä
- painovärit 

Painossa työ tehtiin pareittain, koska painopöydät ja laaka-
kaaviot olivat niin leveitä ettei kankaan painaminen yhdeltä 
ihmiseltä onnistunut. Kaaviot olivat noin 150 cm leveitä 
ja painopöydät olivat noin 30 metriä pitkiä, myöhemmin 
50 metriä pitkiä. Painoväri levitettiin ja painettiin raklalla, 
jossa oli kumiterä. Työntekijät olivat pöydän molemmin 
puolin. Ensin toinen painaja veti raklalla värin puoleen vä-
liin pöytää, jonka jälkeen toinen otti sen vastaan ja painoi 
toisen puolen. Vetojen aikana rakla saattoi pysähtyä tai sen 
kulma vaihtui suhteessa kaavioon. Tämä aiheutti painetta-
van kankaan pinnalle poikkemia. Yleensä työparit pyrittiin 
pitämään samoina, jotta painojäljestä saataisiin mahdolli-
simman tasainen yhtenäisillä ja jatkuvilla vedoilla.

Kangas kiinnitettiin pöydälle nuppineuloilla. Tämä aiheut-
ti kankaiden reunoissa (hulpioissa) epätasaisuutta, koska 
niistä ei saatu täysin suoria. 

Painopöydän alusta vaikutti myös painojälkeen. Painoalus-
tana käytettiin noin 2,5 cm paksuista huopaa. Painopöy-
tä pyrittiin pitämään suorassa, mutta siinäkin saattoi olla 
kuoppia, jotka vaikuttivat värin painautumiseen kankaan 
pinnalle. 

Kankaan laatu vaihteli myös paljon. Painettaessa kangas 
saattoi vielä näyttää hyvältä, mutta viimeistelyn jälkeen sii-
tä irtosi ”knepsuja”, irrallisia lankapalloja. Tämä näkyi kan-
kaalla puolestaan vaaleina pilkkuina. 

50-luvulla painovärit kiinnitettiin höyryttimen (kuva 10) 
avulla, joka oli noin kahden metrin korkuinen ja 80 cm 
halkaisijaltaan oleva lieriö. Kangas käärittiin apukankaan 
kanssa rullalle (kuva 11) ja se laitettiin lieriön sisälle. Lieri-
öön mahtui kerralla noin 30 metriä kangasta. Jokainen 
höyrytyskerta oli käsityötä ja erilainen, koska kangasta oli 
mahdotonta asettaa aina samalla tavalla. Lieriön alapäässä 
saattoi olla enemmän höyryä kuin yläpäässä ja se vaikutti vä-
rin kiinnittymiseen kankaalle. Varsinkin isojen väripintojen 
tekeminen tasaisiksi oli haastavaa. Uudemmassa höyrytti-
messä (kuva 12) kangas ripustettiin kehikkoon ja pyrittiin 
asettelemaan siten, että kangasvälit olisivat mahdollisim-
man tasaiset. Yhdellä kerralla pystyttiin käsittelemään noin 
60 metriä kangasta. Mitä tasaisemmat kankaan välit olivat, 
sitä paremmin höyry kulki laitteen sisällä, ja väri kiinnittyi 
tasaisemmin kankaan pinnalle.

Painojälkeen vaikutti myös se mitä  värejä ja väriyhdistelmiä 
malleissa käytettiin. Mallissa käytettiin esimerkiksi neljää 
eri väriä, jokainen väri käyttäytyi höyryttimessä hieman eri 
tavalla eikä voitu varmuudella tietää, miten eri väriyhdistel-
mät reagoivat keskenään. Painotekniikka on myös osaltaan 
vaikuttanut Marimekon painokankaiden suunnitteluun ja 
suunnittelijoiden tekemiin oivalluksiin sekä ratkaisuihin. 

2 Uniikin painokankaan jäljillä
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Kuvat 10 ja 11. Höyrytin ja rullalle kääritty kangas.

Kuvat 8. Kankaan kiinnitys nuppineuloilla. 

Kuvat 9. Armi Ratia ja kankaanpainajat. 

Kuvat 12. Höyrytin.
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2.2 Fujiwo Ishimoto ja muuttuva 
Koski

Yksi mielenkiintoinen esimerkki koneellisesti painetusta 
uniikista painokankaasta on Fujiwo Ishimoton Marimekol-
le suunnittelema Koski-kuosi vuodelta 1987 (Enbom 2004,  
87). Tämän luvun tiedot perustuvat Ishimoton antamaan 
puhelinhaastatteluun (F. Ishimoto, henkilökohtainen tie-
donanto 21.12.2011). Ishimoton mukaan Koski-kankaan 
lähtökohtana oli marmorin pintakuvio. Hänen ajatuksenaan 
oli alusta asti tehdä painokangasmalli, jossa kuvio muuttuu 
hieman koko ajan, mutta ei kuitenkaan liikaa. 

Marmorin pintaa muistuttavan jäljen hän sai aikaan sive-
lemällä rasvaista mustetta veden pinnalle. Kuvion hän otti 
talteen riisipaperilla, joka oli hyvin imukykyinen. Raportin 
suunnittelu oli Ishimoton mukaan melko mutkatonta, kos-
ka marmorimaiset luonnokset olivat hyvin samannäköisiä 
keskenään. Kuvioita pystyi ”upottamaan” samaan kuvioon 
säilyttäen kuitenkin marmorimaisen harmonian. Niistä 
voitiin tehdä suoraan rasterifilmit, koska luonnokset olivat 
harmaasävyiset.

Ainutlaatuisen ja harvinaisen Koski-kuosista tekee sen koko 
ajan muuttuva raportti. Tämä saatiin aikaiseksi painamalla 
kangas kahteen eri kertaan kahdella erikokoisella raportil-
la Koski-kankaan tuotannossa käytettiin reservipainotek-
niikkaa. Ensimmäisellä kerralla kankaalle painettiin kuviot 
kuudella laakakaaviolla noin kolmen metrin korkuisella 
raportilla. Toisella painokerralla kankaalle painettiin yksi 
ensimmäisellä painokerralla painetuista kuvioista sekä avo-
kaavioilla pohjaväri. Lisäksi kaaviota käännettii 180 astetta. 
Tämän kuvion raporttikorkeus oli puolestaan noin 90 sent-
timetriä. 

Ishimoto onnistui tavoitteessaan. Hän loi painokangasmal-
lin, joka on yhtenäinen, vaikka kankaan kuvio muuttuu hie-
man koko ajan. Tästä käy todisteeksi Ishimoton kertoma ta-
rina eräästä asiakkaasta, joka vieraili aikoinaan Marimekon 
Helsingin Esplanadin myymälässä. 

Hän kertoo asiakkaan katselleen Koski- kuosia verhokan-
kaaksi. Ishimoto toteaa, että verhokankaiden halutaan  jos-
kus jatkuvan sivusuunnassa samasta kuviokohdasta. Tovin 
katseltuaan asiakas kysyi häntä palvelleelta myyjältä, missä 
kohdassa Koski- kankaan raporttiraja on. Myyjä ja asiakas 
avasivat koko kangaspakan auki löytääkseen kohdan, missä 
kuviokerta toistuu. Raporttirajaa ei kuitenkaan löytynyt.

Kuvat 13. Fujiwo Ishimoton suunnittelema Koski-kuosi vuodelta1987. 
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2.3 Timo Sarpaneva - Ambiente

Tässä luvussa käsittelen muotoilija Timo Sarpanevan 1960-
luvulla suunnittelemien Ambiente-kankaiden kehitys- ja 
syntyvaiheista. Kankaiden tarina on hyvä esimerkki te-
ollisesti valmistetuista uniikeista painokankaista. Luvun 
aineisto on kerätty haastattelemalla Kalevi Helmistä (K. 
Helminen, henkilökohtainen tiedonanto 1.12.2011). Hän 
oli mukana kehittämässä Ambiente-kankaiden valmistus-
menetelmää Lapinniemen puuvillatehtaalla. Sarpanevan 
ensimmäiset ajatukset lähtivät todennäköisesti liikkeel-
le Rosenlewin paperitehtaalla, missä hän näki rikkinäi-
sen painokoneen levittämää väriä paperilla vuonna 1964 
(Niinimäki&Saloniemi 2008, 119).

2.3.1 Ensimmäiset kokeilut 

Ambiente-kankaiden ensimmäiset kokeilut ja kehitysvai-
heet tehtiin Lapinniemen puuvillatehtaalla 1960-luvun 
alkupuolella. Sarpaneva aloitti neuvottelut Ambiente-kan-
kaiden kehittelystä tehtaan silloisen painonjohtajan Jouko 
Junttolan kanssa. Tehtaalla oli siihen aikaan käytössä jo use-
ampia painokoneita. Lapinniemen Puuvillatehdas oli silloin 
osa Tampella-yhtymää. Sarpanevan ideaa ei pystytty toteut-
tamaan tavallisella kankaanpainantaan tarkoitetulla paino-
koneella. Ambiente-kankaita ei siis painettu varsinaisella 
painokoneella, vaan niitä valmistettiin kankaiden viimeis-
tämöosaston foulardilla. Koneella ei aluksi voitu valmistaa 
Ambiente-kankaita, vaan kankaiden valmistaminen vaati 
teknisiä apulaitteita. Niitä kehiteltiin ja valmistettiin tehtaan 
omassa metallipajassa.

Kuva 14. Kaksivalssinen foulardi ja Kalevi Helminen.

Kuva 15. Ambiente-kangasta.       
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Foulardi on kaksi- tai kolmevalssinen laite, jolla puristetaan 
kankaasta ylimääräinen neste pois ennen sen kuivaamista. 
Foulardeilla ajetaan myös kankaisiin viimeistelyaineet.

Ambiente-kankaiden ensimmäiset yksinkertaiset kokeilut 
tehtiin valkaisuosaston kaksivalssisella foulardilla, jonka 
puristus oli käsisäätöinen. Valkaisusta tullut kangas ajettiin 
foulardin lävitse, ja näin kangas puristettiin kuivemmaksi. 
Kokeiluissa valutettiin muutamista letkuista väriä valssin 
päälle, jonka jälkeen kuminen tela puristi ja levitti sen kan-
kaalle. Ensimmäiset kokeilut tehtiin juuri tällä koneella, 
koska se oli vanhin ja huonokuntoisin. Kokeiluilla ei ha-
luttu pilata uudempia koneita, koska ei oltu aivan varmoja, 
miten hyvin ne saataisiin puhdistettua painoväreistä. Tässä 
vaiheessa painojälki ei kuitenkaan ollut vielä riittävän hyvää. 
Kokeiluissa käytetyssä koneessa ei pystytty säätämään sen 
pyörimisnopeutta, mikä ilmeni myöhemmässä vaiheessa 
yhdeksi varsin oleelliseksi seikaksi. 

2.3.2 Jatkokehittelyä

Seuraavaksi kangasta yritettiin tehdä kaksivalssisella foular-
dilla, mutta silläkään ei saatu aikaan haluttua lopputulosta. 
Tämän jälkeen kokeiltiin vielä kolmevalssista foulardia, jolla 
tehtiin Lapinniemen Puuvillatehtaassa kankaiden siliävyys-
käsittelyt. Valmistusmenetelmää ja -tekniikkaa kehiteltiin 
eteenpäin rakentamalla putkirakennelma, jossa oli venttii-
leitä aluksi yhdessä tasossa, ja myöhemmässä vaiheessa kah-
dessa eri tasossa. Venttiileihin johdettiin painoväriä ja myö-
hemmin myös vettä. Venttiileistä valutettiin väriä foulardin 
päälle, josta väri painettiin kumisen telan avulla kankaalle. 
Eräässä vaiheessa kehittelyä keksittiin käyttää joissakin 
venttiileissä pelkkää vettä. Esimerkiksi niin, että joka toises-

ta tai joka neljännestä venttiilistä tuli vettä. Veden ansiosta 
kankaalle saatiin esiin erilaisia väriyhdistelmiä, väriliukumia 
ja pyörteenomaisia kuvioita. Vedellä oli merkittävä vaikutus 
lopputulokseen, koska sillä saatiin aikaan erikoiset väriliu-
kumat. 

Ambiente-kankaissa oli myös koko ajan muuttuva kuvio, 
koska painotavassa ei voitu täysin hallita veden ja pai-
novärien sekoittumista toisiinsa eikä niiden painautumista 
kankaalle. Painoväritkin piti kehittää viskositeetiltään oike-
ankaltaisiksi eli juokseviksi. Värien piti kulkea riittävän jou-
hevasti rakennelmassa olevista letkuista foulardille. Tämän 
vuoksi painoväreissä oli paksunnosaineita paljon normaalia 
vähemmän.

Rakennelmaa kehitettiin myös niin, että  toista putkitankoa 
voitiin liikuttaa sivusuunnassa. Aluksi sitä liikuteltiin käsin 
ja myöhemmin tangon päähän kehitettiin ja keksittiin liit-
tää epäkesko, jolloin se saatiin liikkumaan automattisesti. 
Tämän vuoksi kankaaseen tuli tavallaan raportin kaltaista 
toistuvaa kuviota. Kankaan kuvioon vaikutti myös nopeus, 
jolla konetta pyöritettiin. Yleensä nopeudeksi säädettiin 
noin 10-12 metriä / sekunti.Lapinniemen puuvillatehtaalla 
ei ollut siihen aikaan höyrytintä, jolla painovärit olisi voi-
tu kiinnittään kankaisiin. Siksi väripastassa oli jo valmiiksi 
kiinnitysaine. Painovärit kiinnitettiin silloin painokankai-
siin 150 celsiusasteisen sylinterin avulla. Tästä johtuen pai-
nopastaan jouduttiin lisäämään myös suuria määriä ureaa, 
jolla puolestaan saatiin painovärit kestämään sylinterin 
suurta lämpötilaa. 

Kehittelyn edetessä Ambiente-kankaita päädyttiin valmis-
tamaan kolmevalssisella kuivauskoneella, koska kokeilujen 

Kuva 16. Muistiinpanoja Ambiente-kankaiden valmistusmenetelmästä. 
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perusteella sillä saatiin aikaiseksi paras lopputulos kankaal-
le. Koska konetta käytettiin muidenkin kankaiden käsitte-
lyyn, koneen ympärille rakennettiin kehikko, johon pystyi 
helposti kiinnittämään ja irrottamaan lisälaitteet.

2.3.3 Kehittelyn lopputulos

Lapinniemen puuvillatehtaan johto antoi mielellään uusille 
kokeiluille mahdollisuuksia. Tosin aluksi Sarpanevan idea 
sai osakseen epäilyjä, mutta lopulta Ambiente-kankaiden 
kehittelystä innostuttiin tehtaan jokaisella tasolla. Tehtaan 
työntekijät kehitteltivät Ambiente-kankaiden valmistuk-
seen liittyviä asioita omilla toimialueillaan niin painossa, 
viimeistämössä kuin metallipajassakin. Ambiente-kankai-
den kehittely alkoi ensin varsin vaatimattomista kokeiluista, 
mutta päätyi lopulta sen ajan menestystarinaksi.

Sarpanevan kehittelemä menetelmä oli 1960-luvulla todella 
ainutlaatuinen ja erikoinen. Kilpailevat painokangasyrityk-
set Euroopassa olivat siitä hyvin kiinnostuneita. Eräskin 
saksalainen yritys olisi halunnut kovasti tietoa Ambiente-
kankaiden valmistusmenetelmästä, mutta silloin tietoja ei 
annettu. Sarpanevan Ambiente-kankaita painettiin myö-
hemmin muissakin tehtaissa kuten Finlayson-Forssa Oy:ssä 
ja Tikkurilan Silkki Oy:ssä ja vielä 1970-luvun alussa siitä 
painettiin kerniä Finlayson-Forssa Oy:n tehtaalla (Niinimä-
ki & Saloniemi 2008, 119).

Kuvat 17 ja 18. Ambiente-kangasta vaatteessa. 
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3.1 Työn lähtökohdat

Oli kahvitauon aika. Välillä on hyvä pitää taukoa, etteivät 
kuviot vain ala vilistä silmissä. Olin taas aamupäivän tark-
kaillut tietokoneen kuvaruutua. Tarkentanut katsettani 
lähemmäksi ja lähemmäksi käsittelemääni kuvatiedostoa. 
Olin etsinyt kuvatiedostosta roskia ja tarkastanut useam-
man kerran, onko kuosin raporttiraja varmasti virheetön. 
Huoneessa oli hiljaista, vaikka siellä työskenteli samaan 
aikaan muitakin piirtämön työntekijöitä omilla työpisteil-
lään. Olin Marimekon Herttoniemen tehtaan piirtämössä 
tekemässä erään kuosin kaaviotiedostoa. Lämpötila ulkona 
oli reilusti pakkasen puolella, oli tammikuu 2011. 

Istuuduin tehtaan kahvilan pöytään juomaan kahvia. Piirtä-
mön esimies, Petri Juslin, istui kahvimuki kädessään myös 
samaan pöytään. Aurinko lämmitti yllättävän paljon niskaa-
ni ikkunan takaa, vaikka ulkona pakkanen paukkui puissa. 
Juslin aloitti keskustelun kysymällä, miten maisteriopiske-
luni etenevät ja missä vaiheessa ne ovat menossa. Kerroin 
aloittavani tulevana syksynä opinnäytteen tekemisen, jos 
vain keksin siihen sopivan ja mielenkiintoisen aiheen. Het-
ken mietittyään Juslin kertoi Marimekon suunnittelevan 
12-värisen rotaatiopainokoneen hankkimista Herttonie-
men tehtaalle. Uusi painokone asennettaisiin kesällä 2011 
ja otettaisiin käyttöön samana syksynä, jos suunnitelmat 
toteutuisivat. Juslin ehdotti, että voisin tehdä opinnäytteeni 
ehkä Marimekolle, jos se olisi minusta kiinnostavaa ja sopisi 
aikataulullisesti molemmille.

Hänen ajatuksenaan oli, että opinnäytteen aihe voisi liittyä 
jollakin tavalla uuteen 12-väriseen rotaatiopainokoneeseen. 
Opinnäytteessä voisi olla taiteellinen osio sekä teoriaosio. 
Taiteelliseen osioon kuuluisi esimerkiksi painokangasmal-
lien suunnittelua ja teoriaosassa kuvaisin piirtämössä tapah-
tuvaa työtä ja painokankaiden teknistä toteutusta. Taiteel-
lista osiota voisi ohjata Marimekossa sisustuksen Design 
Manager Pirkko Heikkilä ja Juslin ohjaisi teoriaa sekä piir-
tämötyöskentelyä. Saisin vapaasti ideoida ja kehitellä opin-
näytteeni aihetta minua kiinnostavalla tavalla. Marimekon 
toivomuksena oli tietysti, että opinnäytteen tekeminen oli-
si yritykselle jollakin tavalla hyödyllinen. Aihe voisi liittyä 
esimerkiksi painoteknisesti haastavaan painokangasmallin 
suunnitteluun.

3.1.1 Ajatusten myrsky

Marimekon ja minun välisen yhteistyön varmistuttua 
mielessäni alkoivat pyöriä ensimmäiset ajatukset ja ideat 
opinnäytteeni mahdollisesta aiheesta. Tehtävä oli varsin 
haastava, koska minulle ei annettu varsinaista toimeksian-
toa. Tavoitteenani oli tarjota suunnittelijana jotain uutta ja 
mielenkiintoista Marimekolle. Työn yhtenä lähtökohtana 

oli Marimekon hankkima uusi 12-värinen rotaatiopainoko-
ne. Minun oli aluksi keksittävä opinnäytteeni aiheen lisäk-
si jokin suunta, näkökulma tai lähestymistapa. Pyörittelin 
mielessäni kysymyksiä. Miten aihe voisi liittyä rotaatiopai-
nokoneeseen ja Marimekkoon? Mikä aihe olisi minusta 
kiinnostava ja kiinnostaisiko se Marimekkoa? Tai mitä uutta 
voisin tarjota heille? Kirjoitin päiväkirjaani muistiin mie-
leen juolahtaneita summittaisia ajatuksia aiheista. 

Ensimmäiset merkinnät aiheista olivat:
  
- 12-kaavion ja värien eri mahdollisuudet
- rasteroinnilla saadut värisävyt 
- päällemenot ja sen historia
- miten (12) samoilla kaavioilla saisi tehtyä erilaisia kuoseja 
tai uniikkia painokangasta? 
- painokoneen rajat/mahdollisuudet
- kolmiulotteisuus
- lämpöön reagoivat värit
- rotaatioseulassa olisi useampaa väriä, painaminen osittain 
tai kokonaan märälle kankaalle 
- sattuman rooli, sattuma vs. uniikki
- kuosin käyttömahdollisuudet
- kokeilu ja testailu 
- mitä jos jokin menee pieleen, virhe

3.1.2 Ensimmäinen tapaaminen 

Ajatusmyllerryksen jälkeen sovin tapaamisen Pirkko Heik-
kilän kanssa. Tarkoituksenani oli kertoa hänelle, millainen 
olen suunnittelijana, avata omaa ajattelu- ja toimintatapaani 
sekä kertoa myös ensimmäiset ajatukseni opinnäytteen ai-
heesta ja ideoista. Tapasimme Heikkilän kanssa maaliskuun 
alussa 2011 Marimekon tehtaalla Herttoniemessä. Esittelin 
aikaisemmin tekemiäni kurssitöitä laidasta laitaan. Ajattelin, 
että näin hän saa parhaan mahdollisen kuvan ajattelutavois-
tani. En näyttänyt pelkästään valmiita kuosimalleja, vaan 
näytin tapaamisessa myös erilaisia piirustuksia, luonnoksia 
ja kokonaisia luonnoskirjoja. 

Näyttämäni luonnokset ja työt olivat aiheeltaan sekä tyylil-
tään erilaisia, enkä ajatellut niitä kaikkia välttämättä paino-
kangasluonnoksiksi. Halusin näyttää myös sekatekniikalla 
tekemäni pienoismallin, joka esitti ruusuja. Vein tapaami-
seen suuren määrän luonnoksia, koska halusin näyttää oman 
osaamiseni ja tuotteliaisuuteni. Toivoin Heikkilän näin huo-
maavan intohimoni luovaan tekemiseen. Kaikkea viemääni 
materiaalia emme edes ehtineet katsoa. Kerroin tapaamisen 
aikana myös alustavat ideat opinnäytteeni aiheesta. Heikki-
lä osoitti kiinnostustaan ideoihini kuten värien päälleme-
noihin, sattuman mahdollisuuteen, hallittuun virheeseen ja 
uniikin painokankaan painamiseen. 

Sovimme, että tekisin seuraavaksi uusia luonnoksia ja ta-
paisimme sen jälkeen uudestaan. Luonnokset tekisin aivan 

3 Ideoista kankaaksi

Kuva 1. Päiväkirjamerkintöjä. 
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vapaasti ilman ennakkoon annettuja aiheita tai värisuuntia. 
Luonnostelun jälkeen katsoisimme, mitä  kiinnostavaa uu-
sista luonnoksista voisi löytyä ja mihin suuntaan lähtisin 
viemään opinnäytettä. Jatkaisin opinnäytteen tekemistä ja 
aiheen ideointia uusien luonnosten pohjalta. Heikkilä oh-
jaisi minua opinnäytteen tekemisessä tästä eteenpäin tai-
teellisesta näkökulmasta. Mahdollista lopputulosta voisin 
tarjota myöhemmin Marimekolle. 

3.1.3 Virittäytyminen oikeanlaiseen tunnetilaan

Omassa luovassa tekemisessäni tarvitsen usein oikeanlaisen 
tilan ja ajan. Tilalla tarkoitan tässä yhteydessä tiettyä tun-
netilaa ja paikkaa, jossa työskentelen. Aina ei huvita ajatella 
luovasti ja luonnostella. Sitä varten tarvitsen yleensä oikean-
laisen tunnelman. Välillä se löytyy tekemisestä tai kiinnosta-
vasta paikasta. Joskus työskentelytilan on oltava mielekäs ja 
rauhallinen paikka, koska se vaikuttaa myös usein työsken-
telyyni. Oma koti tai työhuone ei välttämättä ole minulle 
aina paras mahdollinen paikka luovaan tekemiseen. 

Mietin ennen luonnostelun aloittamista pitäisikö minun tu-
tustua Marimekon neliväriseen rotaatiopainokoneeseen vai 
ei. Painokone toimii samalla periaatteella kuin uusi tuleva 
12-värinen rotaatiopainokone. Ratkaisin asian kuitenkin 
niin, että luonnostelisin ensin ja vasta sen jälkeen tutustui-
sin tarkemmin rotaatiopainokoneeseen. Ajattelin, että pai-
nokoneeseen etukäteen tutustuminen olisi ehkä rajoittanut 
liikaa luonnosteluani.

Halusin luonnosteluaikani olevan riittävän pitkä ja rauhal-
linen. Mietin millaisissa paikoissa haluaisin työskennellä. 
Olin edelleen töissä piirtämössä opiskelujeni ohessa. Mie-
leeni alkoi tulla ajatuksia ja muistoja mummolasta, joka 
oli minulle mieluisa paikka jo lapsena. Siellä sain toteut-
taa itseäni vapaasti ja tutkia ympäristöä ilman rajoituksia. 
Mummola oli paikka, jossa olin rakennellut majoja, ajellut 
mopolla ja autolla, vaikka jalat eivät vielä oikein ylettäneet 
polkimille. Siellä olin käynyt yksin soutuveneellä kalassa 
ja viiltänyt vahingossa ensimmäisen haavan sormeeni. Vii-
meisestä mummolassa käynnistäni oli vierähtänyt jo useita 
vuosia. Nykyisin siellä asuu enoni ja maatila on melko tyh-
jillään, eläimiäkään ei enää ole. Ajattelin sen sopivan hyvin 
luonnostelupaikaksi, koska pidän paikasta ja siellä saisin 
olla rauhallisessa ympäristössä luonnon keskellä.

Mieleni teki palata mummolaan ja sen maisemiin, koska 
halusin nähdä, onko lapsena rakentamani maja vielä puus-
sa. Muistan rakentaneeni puisen tason vanhoista laudois-
ta. Tein majan korkealle kolmen mäntypuun väliin. Enoni 
ihmetteli silloin, miten olin pystynyt rakentamaan majan 
niin korkealle puuhun, vaikka olin ollut vielä niin pieni lap-
si. Olin jo pitemmän aikaa miettinyt majan olemassaoloa. 
Pakkasin kaikki luonnostelumateriaalit rinkkaani. Käärin 
luonnospaperit rullalle ja nappasin ne kainalooni. Doku-
mentointia varten otin mukaan myös digikameran ja di-
givideokameran. Tarkoituksenani oli ottaa paljon kuvia ja 
videomateriaalia, jotta voisin myöhemmin näyttää mahdol-
lisimman hyvin tunnelman ja maisemat luonnostelupaikas-
tani. Eikä aikaakaan, kun istuin jo junassa vaunussa numero 
viisi paikalla viisi.

Kuva 2. Kohta ollaan perillä. 
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Kuva 3.  Tervetuloa Vehkasuolle.
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Kuva 4. Mummola Parikkalassa. 
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Kuva 5. Koirankoppi. 
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3.1.4 Luonnostelua Parikkalassa

Perillä Parikkalassa tuntui siltä kuin olisin vasta hiljattain ol-
lut siellä. Ensisilmäyksellä maisemat eivät olleet mielestäni 
muuttuneet vuosien varrella juuri ollenkaan. Tutut näkymät 
avautuivat silmieni eteen kun saavuin entisen mummolan 
pihapiiriin. Traktoritalli ja navetta nököttivät vierekkäin, 
sen vieressä koira-aitaus sekä koppi. Vaaleanpunainen talo 
oli keskellä pihaa ihan niin kuin ennenkin. Vain kotieläimet 
puuttuivat pihapiirin näkymästä, eikä siellä näkynyt enää 
edes hiiriä jahtaavaa kissaakaan.

Virittäytyminen oikeaan tunnelmaan alkoi tutustumalla 
uudestaan maatilan tuttuihin paikkoihin. Pariin päivään en 
tehnyt juuri mitään muuta kuin kiertelin maatilan eri raken-
nuksissa, kävelin metsässä, pelloilla ja muistelin mitä kaik-

kea olin lapsena siellä kokenut. Maatilan paikkoja tutkies-
sani dokumentoin samalla sen  ympäristöä sekä kuvaamalla 
että videoimalla. Samalla piirtelin muistikuvia mielessäni. 
Yritin vertailla, mitkä asiat olivat muuttuneet maatilan ym-
päristössä vuosien aikana.

Piha-alueen rakennukset olivat ränsistyneet. Vanhan piha-
saunan piippukin oli kadonnut. Sen päälle oli kaatunut kak-
si isoa koivua edellisen kesän myrskyissä. Pellon ja metsän 
välissä vanha latokin oli painunut kasaan. Pellolla lojui tut-
tu sininen lava-auto ruosteisine peltipintoineen hylättynä. 
Muistelin, kuinka olin joskus pienenä lapsena ajanut sitä en-
simmäisen kerran. Olin silloin mukana heinätöissä ja ajoin 
lava-auton ladosta ulos suoraan ojaan. Minulla oli ollut pok-
kaa sanoa, että osaan ajaa autoa, vaikka en osannutkaan.

Kuvat 6, 7 ja 8. Mummolan maisemia.  
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Jatkettuani tutkimusmatkaani löysin metsästä paikan, min-
ne olin rakentanut joskus majan. Puissa ei näkynyt enää 
majaa, vaan se oli maassa sammaleen peitossa lahoamassa, 
myöhästyin siis. Olin kuitenkin iloinen nähdessäni lau-
doista tekemäni rakennelman. Nostelin majan runkoa. Sen 
alapuolelta paljastui mielenkiintoista pintakuviota, jonka 
muodostivat rakennelman osittain homeen peitossa olevat 
laudat. Sain kuulla enoltani, että toinen enoni oli purkanut 
majani edellisenä keväänä. Myöhemmin illalla iloani lisäsi 
enoni näyttämä videomateriaali majan purkuvaiheista. 

Kuva 10. Maja maassa. Kuva 9. Lahoavat laudat. 
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Kuva 11. Maalausteline ja pihasauna. 
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Ensimmäisinä päivinä piirtelin vain iltaisin ennen nukku-
maan menoa ja annoin ajatuksieni virrata. Lopulta aloin 
luonnostella myös päivisin. Tein itselleni maalaustelineen 
vanhoista laudoista. Aitan alta löysin siihen maalausalustak-
si sopivan lastulevyn palan. Suurimman osan luonnoksista 
tein metsässä luonnon ääniä kuunnellen. Ainoa häiriötekijä 
metsässä oli yhden suuren puun kaatuminen lähellä luon-
nostelupaikkaani. Puun kaatumisesta syntynyt rusahteleva 
ääni toi mieleeni ensimmäiseksi metsässä mahdollisesti 
kuljeskelevan karhun. Sitä ei kuitenkaan näkynyt, ja loput 
metsässä viettämistäni päivistä sain olla rauhassa.

Mummolan ympäristössä minua kiinnostivat tavalliset ja 
yksinkertaiset asiat. Dokumentoin paljon ympäristöä ja 
työskentelyäni metsässä valo- ja videokuvaamalla. Minus-
ta luonnon sattumanvaraisuus näyttää usein kauniilta ja 
miellyttävältä. Keväisen lumihangen pinnalle pudonneista 
kuusen havunneulasista muodostui hienoa tasaista pintaa. 
Muutenkin niitä maisemia kuvatessa ja jälkeenpäin kuvia 
katsellessani silmäni jotenkin pitivät luonnossa sattumalta 
muodostuneista kuvioista. Esimerkiksi auringon paistaessa 
hiekkatiellä näkyvät puiden varjot raitoineen. Luonnossa 
kuviot ovat usein jollain tavoin tasapainossa. Samaa tasapai-
noa, sattumaa ja ainutkertaisuutta haluaisin tuoda myös pai-
nokankaisiin. Mieleeni hiipi entistä vahvempi ajatus uniikin 
painokankaan suunnittelemisesta ja ajatus jatkuvasti muut-
tuvasta raportista. Aikani Parikkalassa alkoi lähestyä loppu-
aan tältä erää. Oli aika palata Herttoniemeen näyttämään 
aikaansaannoksiani ja kertomaan uusista ajatuksistani. 

Kuvat 12 ja 13.  Metsän keskellä. 
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Kuva 14. Puiden varjoja hiekkatiellä. 
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3.1.5 Tutustuminen rotaatiopainokoneen 
toimintaan

Tutustuin Marimekossa käytössä olevaan painokoneeseen 
tarkemmin luonnostelujakson jälkeen. Painokoneen toi-
mintaa minulle esitteli koneen käyttäjä ja tiiminvetäjä Jar-
mo Rauma. Tarkoituksenani oli tarkastella painokoneen 
rotaatio-osan toimintaa ja miettiä miten voisin hyödyntää 
sitä uniikin painokankaan ideoinnissani. Tämän hetkinen 
painokone toimi samalla tavalla kuin uusi rotaatiopaino-
kone. Ainoana merkittävänä erona on painettavien värien 
määrä. Uudella painokoneella voidaan painaa 12:lla eri vä-
rillä aikaisemman koneen neljän värin sijasta. Tämä antaa 
suunnittelijalle enemmän mahdollisuuksia käyttää eri värejä 
ja väriyhdistelmiä mallien suunnittelussa. Painokoneen toi-
mintaan tutustumisen jälkeen mietin miten voisin toteuttaa 
ideani uniikista kankaasta rotaatiopainokoneen avulla. Mie-
leeni tuli seuraavia ajatuksia:

1. Tuotantokerta voisi olla aina erilainen. Tämä tapahtuisi 
niin, että kaaviot kohdistettaisiin jokaisella painokerralla eri 
tavalla. Idean huonona puolena olisi se, että rotaatiokaavioi-
den säätäminen eli tässä tapauksessa väärin kohdistaminen 
on hidasta. Mitä enemmän kaavioita halutaan epäkohdistaa, 
sitä hitaampaa se olisi, koska rotaatiokaaviot voidaan aset-
taa painokoneelle vain yhdessä tietyssä asennossa ja kaaviot 
kohdistetaan jo niiden tekovaiheessa mahdollisimman tar-
kasti.

Kuva 15. Vanhemman painokoneen rotaatiopaino-osa.

Kuva 16. Rotaatio- ja laakakaavioita. 
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tävät tankoa puoleensa. Magneettien voimakkuuksia säätä-
mällä ja eri kokoisia tankoja käyttämällä vaikutetaan siihen 
kuinka paljon väriä painautuu kaavion lävitse kankaalle. 
Ajattelin, että kaaviolieriön sisälle voisi laittaa pieniä pallo-
ja jotka liikkuisivat kaavion sisällä ja muodostaisivat siten 
kankaan pinnalle sattumanvaraisia raitoja. Toiseksi mietin, 
että pallojen sisällä voisi olla eri värejä ja pallossa olisi pieniä 
reikiä mistä eri värit valuisivat kaavion sisälle vapaasti sekä 
painautuisivat kankaalle muodostaen erilaisia väriyhdistel-
miä. Tai niin, että värin sijaan pallon sisällä olisi ainetta joka 
estää väriä painautumasta kankaalle, esimerkiksi jotain öljy-
mäistä nestettä. 

Näiden ideoiden ja ajatusten jälkeen kuitenkin totesin, että 
paras ratkaisu olisi olla puuttumatta koneen mekaniikkaan, 
koska uudella painokoneella ei varmasti ensimmäisenä alet-
taisi kokeilemaan ideoitani. Käyttökelpoisimpana ideana 
minusta oli tällä hetkellä ajatus painaa kahdella eri suurui-
sella rotaatiomitalla. 

2. Tarkkaillessani koneen toimintaa ilmeni, että rotaatiokaa-
vioita pystyy nostamaan ylös ja alas painokoneen pyöriessä. 
Ajattelin, että jos niitä nostaisi ja laskisi sattumanvaraisesti 
kesken painotyötä niin lopputuloksesta tulisi aina erilaista. 
Toimintamalli vaatisi ehkä useamman painajan ja saattaisi 
olla painokoneelle haitaksi. Uudella painokoneella ei var-
masti ensimmäisenä kannattaisi tehdä tämän tapaista ko-
keilua.

3. Kahdella eri rotaatiokaavion raporttimitalla painaminen 
esimerkiksi 64 cm ja 91,4 cm.

4. Painotyönekijät tarkkailevat koko ajan painojälkeä paino-
koneen ollessa käynnissä. Välillä kaavioihin saattaa tarttua 
roskia tai ne voivat mennä tukkoon painoväristä. Silloin ne 
pitää puhdistaa paineilman avulla (kuva17). Tarkkaillessani 
yhden kaavion puhdistamista roskista huomasin, että puh-
distuksen jälkeen painetussa kankaassa näkyi hetken ajan 
poikkeamia johtuen juuri puhdistetusta kohdasta. Mieleeni 
tuli ajatus, jossa rotaatiokaavion pinnalle suihkutettaisiin 
paineilmalla/vedellä sen pyöriessä, jolloin se muuttaisi 
kuviota ja painojälkeä painokankaalla sattumanvaraisesti. 
Tämän idean toteuttaminen vaatisi kuitenkin painotyönte-
kijän osallistumista tai teknisiä apulaitteita.

5. Rotaatiokaavioiden sisällä on rakla (kuva19) ja siinä käy-
tetään metallista tankoa (kuva20), jolla painoväri painetaan 
kaavion läpi kankaalle. Painopöydässä olevat magneetit ve-

Kuva 17. Kuva 19.

Kuva 18. Kuva 20.
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Kuva 21. Luonnos 
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3.1.6 Päätösten tekoa ja valintoja 

Palattuani Helsinkiin näytin Pirkko Heikkilälle kaikki Pa-
rikkalassa tekemäni luonnokset. En valikoinut tai karsinut 
luonnoksista mitään pois, vaikka en jostain luonnoksesta 
itse erityisen paljon pitänytkään. Tulostin jopa muutamia 
kuvia tekemistäni luonnoksista ja luonnosteluympäristöstä. 
Ajattelin kuvien tukevan ideaani uniikista painokankaasta ja 
helpottavan luonnosten katsojaa pääsemään oikeanlaiseen 
tunnelmaan. Heikkilän mielestä luonnoksissani oli paljon 
erilaisia ideoita, joita voisi jatkaa. Seuraavaksi pitäisi va-
lita ja tarttua johonkin luonnokseen ja kehitellä sen ideaa 
eteenpäin. Katsoimme luonnoksia vielä yhdessä Heikkilän 
ja ohjaajani Pirjo Kääriäisen kanssa. Luonnosten joukosta 
nousi esille yksi kaikkien mielenkiintoa herättävä luonnos 
tai oikeastaan kuva luonnoksesta. 

Olin ottanut kuvia luonnoksista samalla, kun tein niitä met-
sässä. Yhdessä ottamassani kuvassa oli osa luonnoksesta, 
jossa näkyi varjoja puun rungoista. Luonnoksen värit oli-
vat aivan erilaiset kuvassa kuin itse luonnoksessa. Kuvassa 
luonnoksen värit näkyvät kirkkaina, kun puolestaan itse 
luonnoksessa värit olivat hyvin tummia. Tämä johtui luul-
tavasti siitä, että kuvaa otettaessa aurinko paistoi kirkkaasti 
pilvettömältä taivaalta suoraan kohti luonnoksen pintaan. 
Se sai ilmeisesti luonnoksen värit ja pinnan helmeilemään 
kuvassa kirkkaampina kuin luonnoksessa.

Luonnoskuva ja idea uniikista painokankaasta oli mieles-
tämme tällä hetkellä kiinnostavinta. Päätimme yhdessä 
Heikkilän kanssa, että jatkaisin työskentelyäni eteenpäin 

luonnoksesta, josta olin ottanut kuvan auringon valossa. 
Luonnoksen valitseminen oli samalla myös tavallaan opin-
näytteen aiheen rajaamista. Tästä eteenpäin ideat ja niiden 
kehittely pohjautuisivat tähän luonnokseen ja ne ohjaisivat 
opinnäytteen kulkua ja suuntaa kohti lopullista aiheen va-
lintaa, uniikkia painokangasta.  

Seuraavaksi aloin muokata tietokoneen avulla raporttiluon-
noksia valitun luonnoksen pohjalta. Samalla kehittelin ide-
aa uniikista painokankaasta. Tarkoituksenani oli suunnitella 
painokangasmalli, jossa olisi jatkuvasti muuttuva raportti. 
Ajatukseni uniikista painokankaasta lähti liikkeelle luon-
noskuvasta, jossa puun rungot muodostivat varjoja luon-
noksen päälle. 

Ideanani oli  suunnitella kaksi eri kuosia, jotka painettaisiin 
kahdella eri painokerralla päällekkäin, muodostaen näin 
kankaalle jatkuvasti muuttuvan pintakuvion. Tämä toteutet-
taisiin painamalla kahdella eri kokoisella rotaatiokaaviolla 
tai rotaatio- ja laakakaavioilla. Erilaisten raporttikorkeuksi-
en seurauksena kankaan raportista tulisi koko ajan muut-
tuva. Matemaattisesti raportit muodostaisivat kyllä jossain 
vaiheessa samanlaisen kohdan painokankaalle, mutta sen 
pituuteen vaikuttaisivat raporttien korkeusmitat. Kuosit oli-
si tarkoitus painaa myös yksittäin ja painetut kankaat muo-
dostaisivat kolmen sisustuskankaan kokoelman. 

Kuva 22. Kuva luonnoksesta. 
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3.2 Piirtämössä

Nykyisin käsintehtyjen painokangasluonnosten jatkotyös-
täminen tehdään kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmilla. 
Luonnoksen jatkokäsitteleminen voidaan tehdä monella 
eri tavalla. Jatkokäsittelyn eri työvaiheiden järjestys saattaa 
vaihdella tekijän tai tehtävän mallin mukaan. Piirtämös-
sä tehtävät työvaiheet ovat yleensä luonnoksen skannaus, 
raportin muokkaaminen, luonnoksen siistiminen, värien 
vähentäminen, värierottelu ja painoraportin tekeminen 
sekä tarvittaessa rasterointi. (Petri Juslin kirjassa Pellonpää-
Forss, M. 2009. Kankaanpainanta, välineet/suunnittelu/
painaminen, s. 172). Tässä luvussa käsittelen luonnoksen 
jatkotyöstämisen ja suunnittelun eri vaiheita. Toisin sanoen 
kuvaan, miten suunnittelin luonnoksestani tietokoneavus-
teisesti painokangasmallin. Luvun esimerkeissä olen käyttä-
nyt Adobe Photoshop -ohjelmaa.  

3.2.1 Skannaaminen

Painokangasmallin tekemisen ensimmäinen vaihe piir-
tämössä on yleensä luonnoksen tai luonnosten skannaa-
minen. Tämän jälkeen luonnosta voidaan jatkokäsitellä 
tietokoneohjelmilla. Luonnos kannattaa skannata aluksi 
riittävän suurella resoluutioarvolla, esimerkiksi jos skannat-
tua kuvatiedostoa halutaan myöhemmässä vaiheessa suu-
rentaa isompaan kokoon. Tarpeeksi iso resoluutio on hyvä 
senkin takia, että jos alkuperäinen luonnos jostain syystä  
häviää tai tuhoutuu, niin aina voidaan palata skannattuun 
kuvatiedostoon. 
 
Opinnäytteessäni jatkotyöstettävä luonnos on A2-paperiar-
kin kokoinen, värillinen ja hyvin tumma. Lisäksi luonnok-
sessa on paljon erilaisia värisävyjä. Skannasin luonnoksen 
melko suurella resoluutioarvolla 1200 ppi, koska tässä vai-
heessa en tiennyt miten käyttäisin luonnosta painokangas-
mallin suunnittelussani. Resoluutiota voidaan tarvittaessa 
myöhemmin pienentää luonnoksen jatkokäsittelyn helpot-
tamiseksi. Tämä kannattaa tehdä siinä vaiheessä kun tiede-
tään miten luonnosta halutaan käyttää raportin tekemisessä, 
esimerkiksi kun tiedetään miltä tai minkä kokoisena paino-
kangasmallin halutaan kankaalla näyttävän.

3.2.2 Kokeiluja

Alkuperäinen luonnos oli värisävyiltään paljon tummempi 
kuin kuvassa (kuva 22) olevat värisävyt, joiden perusteella 
luonnoksesta haluttiin suunnitella painokangasmalli. Siksi 
olen skannauksen jälkeen tehnyt luonnoksen kuvatiedos-
tolle väriensäätö- ja värierottelukokeiluja. Niiden avulla 
olen halunnut varmistaa pystyisinkö luonnoksen pohjal-
ta toteuttamaan ja jäljittelemään kuvan (kuva 22) tapaista 
jälkeä painokankaalla. Väriensäätökokeilulla selvitin, miten 
hyvin luonnoksen tummat värisävyt pystyisi säätämään 
kirkkaammiksi ja vaaleammiksi väreiksi säilyttäen kuiten-
kin luonnoksen ilmeen. Värierottelukokeilulla halusin saada 
myös selville, kuinka hyvin luonnoksen värit pystyisi erotte-
lemaan ja miten sen voisi tehdä. 

Photoshop -ohjelmalla tekemäni säätökokeilut auttoivat 
minua muokkaamaan luonnoksesta alkuperäistä luonnos-
kuvaa jäljittelevän painokangasmallin. Väriensäätö- ja väri-
erottelukokeiluissa käytin eri tavalla yhdistellen Photoshop 
-ohjelman eri säätökomentoja, kuten Tasot (Levels), Käyrät 
(Curves), Väritasapaino (Color Balance), Kirkkaus/kontras-
ti (Brightness/Contrast), Sävy/kylläisyys (Hue/Saturation) 
ja Sovita väri (Match Color). 

3.2.3 Raporttiluonnoksia

Väriensäätö-  ja värierottelukokeilujen jälkeen tein luonnok-
sen avulla erilaisia raporttiluonnoksia. Raporttiluonnoksis-
sa kokeilin erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten mahdollinen 
raportti voisi muodostua. Raporttiluonnoksia tekemällä 
pyrin selvittämään, missä suunnassa ja minkä kokoisena 
luonnoksen kuvio tulisi kankaalle sekä mitä osaa tai osia 
luonnoksesta käyttäisin. Ennen raporttiluonnoksien teke-
mistä pienensin skannatun kuvatiedoston resoluutioarvoa 
1200 ppi:stä 300 ppii:n. Kuvatiedoston pienentäminen no-
peutti kuvan käsittelyä alustavien raporttiluonnosten teke-
misessä. Lisäksi tiesin tässä vaiheessa, että painokangasmal-
lin kaaviotiedostot tehdään todennnäköisesti rasteroimalla, 
jolloin niiden tekemiseen kuvatiedoston resoluutioarvoksi 
riittää pienempi resoluutio. Marimekolla usein käytettevän 
pisterasterin linjatiheys on yleensä 42 Lpi (linjaa tuumalla) 
ja silloin paras mahdollinen resoluution oletusarvo on 84 
ppi:tä. 
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Värien säätökokeiluja.   
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3.2.4 Jatkotyöstäminen

Seuraavassa esimerkissä olen suurentanut ensin hieman 
kuvatiedoston taustakokoa (Canvas Size). Säädin taustan 
kokoa pystysuunnassa isommaksi, koska näin sain kuvatie-
dostoon valkoista ”työskentelytilaa”. 
 
1) Valitaan Siirtymä-työkalu (Offset) päävalikosta Suodin/
Muu/Siirtymä (Filter/Other/Offset).
2) Valitaan avatusta ikkunasta (Wrap Around) oletus.
3) Säädetään arvoa pystytasossa (Vertical). Kun esikatselu 
(Preview) oletus on päällä, nähdään miten luonnos siirtyy 
pystysuunnassa arvoa säätämällä. 
4)Valitaan OK, kun luonnos on halutussa kohdassa. 

Siirtymä-työkalun (Offset) avulla olen katkaissut luonnok-
sen haluamastani kohdasta. Tämä on helpottanut  etsimään 
mahdollista raporttirajakohtaa. Esimerkissä olen suuren-
tanut skannattun kuvatiedoston taustakokoa ja katkaissut 
luonnoksen niin, että keskelle kuvatiedostoa on jäänyt 
valkoinen tyhjä alue, ”työskentelytila”. Seuraavaksi olen va-
linnut luonnoksen molemmat puoliskot omille tasoilleen 
(Layer) Valintatyökalun (Marquee Tool) ja Taikasauvan 
(Magic Wand) avulla.  

Päällimmäisen tason (Layer2) olen säätänyt osittain läpi-
näkyväksi muuttamalla sen Opacity-arvoa 100%:sta noin 
75%:iin. Seuraavaksi olen etsinyt mahdollista raporttirajaa 
siirtelemällä toista tasoa (Layer1) toisen puoliskon päällä. 
Löydettyäni mieleisen raporttirajakohdan aloin muokata 
sitä. Tasojen ollessa osittain päällekkäin korjasin raporttira-
jaa poistamalla päällekkäisiä kohtia luonnosten puoliskois-
ta. Rajasin esimerkiksi poistettavan alueen ensin aktiiviseksi 
Lasso-työkalulla (Polygonal Lasso Tool) ja poistin kohdan 
delete-komennolla. Käytin myös tarvittaessa pienempien 
kohtien poistamisessa Pyyhekumi-työkalua (Eraser Tool).

Raporttiluonnoksissa kokeilin raportin jatkuvuutta sekä 
pysty-  että sivusuunnassa. Vertailin raporttiluonnoksia toi-
siinsa ja valitsin niistä mielestäni parhaiten toimivan luon-
noksen jatkotyöstettäväksi.

Marimekon uudessa rotaatiopainokoneessa käytettävät ro-
taatioraporttimitat ovat yleensä 64 cm ja 91,4 cm. Tämän 
takia tarkastelin raportin mahdollista raporttikorkeutta, 
toisin sanoen mallin luonnollista kokoa. Skaalasin kolmen 
raporttiluonnoksen kuvatiedostot 144 cm levyiseksi. Tämä 
on yleensä Marimekossa painettavien sisustuskankaiden 
kuvion leveysmitta. Tämän jälkeen katsoin Kuva/Kuvan 

“Työskentelytilan” tekeminen Siirtymä-työkalun (Offset) avulla.
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koko (Image/Image Size) avautuvasta valikosta raportti-
luonnosten todelliset korkeusmitat. 

Skaalauksen jälkeen luonnosten korkeusmitat olivat seuraa-
vat; I (89,77 cm), II (79, 25 cm) ja III (61,76 cm). Seuraa-
vaksi vertasin lukuja rotaatiokaavioiden mittoihin 64 cm ja 
91,4 cm, minkä jälkeen skaalasin luonnoskuvien korkeus-
arvot suoraan lähimpänä olevaan rotaatioraporttimittaan 
Kuvan koko (Image Size) ikkunassa.

I luonnos 89,77 cm --> 91,4 cm 
II luonnos 79,25 cm --> 91,4 cm  
III luonnos 61,76 cm --> 64 cm. 

Skaalausten jälkeen pienensin vielä raporttiluonnosten ku-
vatiedostojen piirtoalueen (Canvas Size) kokoa leveyssuun-
nassa 144 cm:iin. Tulostettuani luonnokset paperille niiden 
luonnollisessa koossa vertailin niitä toisiinsa. 

Raportin työstämistä.   
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Raporttiluonnokset I ja II.
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3.3 Välikatselmus Marimekossa

Seuraavaksi matkasin kolmen tulosteen kanssa uuteen 
tapaamiseen. Tarkastelimme yhdessä Pirkko Heikkilän 
kanssa tulostettuja raporttiluonnoksiani. Vertailimme (mal-
lin1) raporttien kuviokokoja ja yleisilmettä. Valitsimme 
jatkotyöstettäväksi luonnoksen II. Siinä ruudukkomainen 
kuvio oli mielestämme sopivan kokoinen. Luonnoksen I 
reunat olivat ehkä liian rönsyilevät ja elävät. Tämä saattaisi 
vähentää painokankaan käytettävyyttä sisustustekstiilinä. 
Luonnoksessa II kuvio jatkuu reunoihin samantapaisena. 
Esimerkiksi verhokankaana tämä voisi toimia paremmin jos 
verhot ripustettaisiin vierekkäin. 

Mietimme myös kuosin kuvion kokoa ja mahdollisia raport-
timittoja. Pohdintojen ja keskusteluiden jälkeen päädyimme 
siihen, että malli 1 toteutettaisiin 91,4 cm raportissa, koska 
kuvio toimi siinä koossa parhaiten. Luonnoksessa III, pie-
nemmässä raporttikuviossa, kuviot toistuisivat useammin ja 
siitä saattaisi muodostua helposti häiritseviä kohtia kankaan 
pintakuvioon. 

Päälle painettavista malleista Heikkilä kiinnostui luonnok-
sesta, jossa olin käyttänyt kuvia rakentamani majan homei-
sista laudoista. Myös varjojen läpikuultavuus osoittautui 
mielenkiintoiseksi. Neliöt ja säännölliset muodot eivät koh-
danneet alkuperäistä tunnelmaa mummolan ympäristöstä. 
Päätimme, että jatkan vielä toisen mallin kehittelyä ja ide-
ointia.

3.3.1 Painotekniikan valitseminen

Päätimme, että mallit painettaisiin rotaatio- ja laakapaino-
koneella, koska tällä tavalla saisimme raporttien korkeuk-
siin suuremman eron. Katsoin suuremman eron raporttien 
välillä tukevan paremmin ideaa jatkuvasti muuttuvasta ra-
portista. Malli 1 painettaisiin rotaatiopainokoneella ja malli 
2 laakapainokoneella. Kahdella eri korkuisella  rotaatiokaa-
violla painettaessa kuviosta saattaisi tulla helposti liian tois-
tuva, koska raportien väliset korkeuserot olisivat 64 cm ja 
91,4 cm  tai 91,4 cm  ja 102 cm välissä.  Mallit painettaisiin 
myös reaktiiviväreillä. 
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Mallin 2 luonnoksia.   
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3.4 Raportin viimeistely

Ennen varsinaista värierottelua viimeistelin mallin 1 rapor-
tin ja raporttirajan sen lopulliseen muotoon. Viimeistely ja 
muutokset kannattaa tehdä raportin kuvatiedostoon tässä 
vaiheessa, koska värierottelun jälkeen korjauksien tekemi-
nen on hankalaa. Värierottelussa jokainen painettava väri 
erotellaan omalle tasolleen. Jos erottelun jälkeen jollekin ta-
solle tehdään muutoksia, niin tehdyt muutokset pitää ottaa 
huomioon muillakin tasoilla. Tämä puolestaan voi vaikeut-
taa raportin tekemistä  ja lisätä virheiden mahdollisuutta. 

Raporttiraja on yleensä kohta, missä tietokoneella tehdyt 
muutokset saattavat näkyvät painokankaalla. Raporttirajaa ja 
raporttia voi korjailla sekä parannella Adobe Photoshop:in 
eri työkaluilla. Käytin tämän raportin muokkaamisessa 
useita eri rajaustyökaluja sekä väri- ja harmaansäätötyöka-
luja, joiden avulla sain muokattua luonnoksesta haluamani 
näköisen raportin. 
 
3.4.1 Värierottelu

Kun raportti on viimeistelty ja siitä on saatu halutun nä-
köinen, voidaan varsinainen värierottelu aloittaa. Värierot-
telu voidaan tehdä monella eri tavalla ja työkalulla. Tässä 
esimerkkimallissa tein värierottelun luonnollisessa koossa 
olevaan kuvatiedostoon raporttimittojen ollessa  91,4 cm 
x 144 cm. Malli, jossa on paljon eri värisävyjä kuten tässä 
työstettävässä mallissa, värierottelu vaati hieman enemmän 
aikaa kuin kompaktien väripintojen värierottelu. Värierot-
telua tehdessä on hyvä miettiä, miten luonnoksessa olevat 
värisävyt saadaan esille lopullisessa painokankaassa. Tässä 
mallissa erottelin ensin kaksi selkeää värialuetta, vihreän ja 
keltaisen. Myöhemmin rakensin niiden päälle päällekkäisil-
lä rasterikaavioilla eri värisävyt.

Mallin värialueet erottelin aluksi varsin vapaasti käyttämällä 
Taikasauvaa (Magic Wand) ja Valitse/Värialue (Select/Co-
lor Range)-toimintoa. Ennen työkalujen käyttämistä säädin 
niiden ominaisuuksia käyttötarkoituksieni mukaan. Esi-
merkiksi Valitse/Värialue (Select/Color Range)-toiminnon 
Fuzziness-arvon säädin ensin noin 1-3 suuruiseksi ja Tai-
kasauvan (Magic Wand) Tolerance-arvon 1-5 suuruiseksi. 
Arvot säädin pieniksi sen takia, että työkaluilla pystyin näin 
rajaamaan värialueita tarkasti. Värierottelua tehdessä hyö-
dynsin Kuva/Säädöt/Mustavalkoinen (Image/Adjustment/
Black&White) valintaikkunan säätömahdollisuuksia. Väri-
alueiden erottelussa yhdistelin eri työkaluilla valittuja alu-
eita, koska yhdellä työkalulla en saanut valittua värialueita 
haluamallani tavalla.
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3.4.2 Kuva/Säädöt/Mustavalkoinen (Image/Adjust-
ments/Black&White) 

Ensimmäisenä olen ottanut kopion kuvatiedostosta Kuva/
Kopio (Image/Duplicate) -komennolla. Seuraavaksi olen 
päättänyt minkä värin haluan erotella omaksi värialueeksi. 
Tämän jälkeen olen avannut valintaikkunan Kuva/Säädöt/
Mustavalkoinen (Image/Adjustments/Black&White). Valin-
taikkunan säätömahdollisuuksilla pystyin säätämään kuvan 
sävyjä. Esimerkiksi värillisessä kuvatiedostossa olevat pu-
naiset sävyt voidaan säätää mustiksi ja muut värit valkoisik-
si.

Kuva/Säädöt/Mustavalkoinen (Image/Adjustments/Black&White).
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3.4.3 Kanavat (Channels)

Tässä mallissa erotin yhteensä kahdeksan eri värialuetta. 
Valitsin jokaisen värialueen erikseen ja tallensin ne omiksi 
spottivärikanaviksi (Spot Channels), koska niiden avulla pys-
tyin tarkastelemaan tietokoneen kuvaruudulta paremmin 
värien päällemenokohtia. Työn sujumisen helpottamiseksi 
nimesin spottikanavat niiden värien mukaan. Tuplaklikkaa-
malla Channels-paletissa valittua kanavaa avautuu Kanavan 
asetukset (Channels Options) -valintaikkuna. Ikkunasta va-
litaan Spottikanavaväri (Spot Color) vaihtoehto ja vaihde-
taan sen Solidity-arvoksi 0 %. Näin kanavan väri sekoittuu 
muiden värien kanssa päällemenokohdissa. Tämä auttaa 
mahdollisesti hahmottamaan värien sekoittumista toisiinsa 
kankaalle painettaessa. 

Arvon (Solidity) ollessa 100 % väri on peittävä eikä se näin 
ollen vastaisi painovärien käyttäytymistä päällemenokoh-
dissa. Ikkunan Color-värialuetta klikkaamalla avautuu Select 
spot color valintaikkuna, jossa voidaan määrittää spottiväri-
kanavalle haluttu väri (Petri Juslin kirjassa Pellonpää-Forss, 
M. 2009. Kankaanpainanta, välineet/suunnittelu/painami-
nen, 184). Spottikanavien etuna on värien helppo vaihta-
minen ja värien päällemenokohdissa niiden sekoittumisen 
näkeminen. Tästä oli minulle paljon apua varsinkin uusien 
väritysten tekemisessä.

Mallin kanavat (Channels) ovat:

1 punainen
2 vihreä
3 turkoosi
4 sininen
5 pinkki
6 vaalean vihreä (kompakti)
7 keltainen (kompakti)
8 oranssi

Kompakti

Harmaasävy 
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3.4.4 Harmaasävyt ja rasterointi

Tässä vaiheessa kaikki kanavat (Channels) olivat vielä 
kompakteja värialueita. Ennen rasterointia tein kanavista 
harmaasävyiset lukuun ottamatta kanavia 6 ja 7. En tehnyt 
samalla tavalla mallin kaikkia harmaasävykanavia. Niiden 
tekeminen vaati erilaisia kokeiluja ja säätöjä, jotka puoles-
taan riippuivat eri värialueiden käsittelyistä. 

Kuvatiedoston ollessa RGB-tilassa tarvittavat harmaasävyt 
voi saada sen kanavista (Channels). Kanavat ovat RGB-tilas-
sa punainen, vihreä tai sininen (Red, Green, Blue). Ensim-
mäisenä valitsin käsiteltävän värialueen aktiiviseksi. Tämän 
jälkeen etsin RGB-tilan kanavista (Channels) värialuetta 
parhaiten kuvaavan kanavan, josta kopioin värialueen ko-
koisen ja muotoisen alueen omaksi harmaasävykanavaksi 
(Channel). Käytin myös Kuva/Säädöt/Mustavalkoinen 
(Image/Adjutments/Black&White) valintaikkunan säätö-
mahdollisuuksia sopivien harmaasävyjen aikaan saamisek-
si. Tällä toiminnolla pystyin korostamaan tai vähentämään 
haluamiani värisävyjä harmaasävyinä. 

Kanavat 6 (vaalean vihreä) ja 7 (keltainen) jätin kokonaan 
kompakteiksi värialueiksi. Kompaktien värialueiden tar-
koitus on pehmentää rasteroiduilla kaavioilla painettavien 
värien sävyjä. Tässä vaiheessa päällekkäin olevien kanavi-
en tulisi näyttää kuvaruudulla siltä, miltä lopullisen kuosin 
haluttaisiin näyttävän painokankaalla. Suunnittelemassani 
mallissa 1 oli useita eri värisävyjä, joita halusin saada esiin 
painetussa kankaassa mahdollisimman paljon. Samalla pai-
novärillä saadaan painettua eri sävyjä tummasta vaaleaan 
kun painofilmiin tehdään rasterointi. Painamalla rasteroitu-
ja kaavioita päällekkäin voidaan saada paljon eri värisävyjä 
ja vivahteita. Siksi käytin tämän mallin toteuttamisessa pai-
notekniikkana rasterointia. 
  

Kompakti

Harmaasävy 
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Mallin 1 rasterikaavioissa käytin perinteistä pisterasteria, 
niin sanottua linjarasteria. Siinä rasteripisteiden etäisyys 
toisistaan on sama, mutta pisteiden koko vaihtelee harmaa-
sävyjen tummuuden mukaan. Pisteiden etäisyys toisistaan 
ilmoitetaan yleensä linjatiheysyksiköllä L/cm (pistelinjaa 
senttimetrillä) tai Lpi (pistelinjaa tuumalla). Rasteripisteen 
muoto voi olla elliptinen, pyöreä tai neliskulmainen. Tämän 
mallin rastereissa käytin elliptistä pisteen muotoa. 

Rasteroiduilla kaavioilla painettaessa kankaalla tapahtuu 
painovärin leviämisen takia pisteenkasvua. Sen suuruuteen 
voi vaikuttaa painotyössä käytettävä seula, pohjakankaan 
laatu, painovärin viskositeetti, käytettävä raakeli ja sen ve-
tojen määrä sekä paine. Marimekon painokoneissa raakelit 
ovat metallitankoja, joita liikutetaan magneettien avulla. 
Tankojen paksuus vaikuttaa värin määrään painetussa kan-
kaassa. Mitä paksumpaa tankoa käytetään sitä suurempi on 
paine ja sitä enemmän väriä leviää kankaan pinnalle. 

Pistekasvun takia harmaasävytiedostoihin on tehty Tasot 
ja Käyrät (Levels ja Curves) säätöjä, joilla on pyritty enna-
koimaan pisteiden kasvua kankaalla. Harmaasävyjä on 
vaalennettu ja joihinkin kohtiin on tarpeen mukaan lisätty 
kontrastia. Jos harmaasävytiedostoille ei tehdä sävykorjai-
luja se aiheuttaa painetussa kankaassa keskiharmaasävyjen 
(värikylläisyys yli 50%) tummumista. Tämä aiheuttaaa 
puolestaan sävyjen latistumista. Latistumista voi tapahtua 
vielä enemmän, jos rastereita painetaan päällekkäin. Tämän 
vuoksi harmaasävytiedostoja on vaalennettu ennen varsi-
naista rasterointia. 

Vaalennusta ei kannata kuitenkaan tehdä kaikille harmaa-
sävyille samalla tavalla, koska käytännössä kankaalla nä-
kyvät harmaansävyt, joiden tummuusaste on yli 4%. Tum-
muusasteeltaan yli 80%:n menevät sävyt näkyvät kankaalla 
täysvärinä (0% = valkoinen, 100% = musta). Tämän mallin 
harmaasävytiedostot vaalennettiin Marimekon aikaisempi-

en kokemusten mukaan. Sävyjen tummuuksia voidaan tar-
kastella Eyedropper-työkalulla. Säädöt tehtiin käsin käyttäen 
apuna suuntaa antavaa käyrää, joka kuvaa värien käyttäy-
tymistä painetulla kankaalla. Oikeanlaisten harmaasävyjen 
löytäminen onkin varsin haastavaa. Tämän mallin vaikeutta 
lisäsivät myös sen päällekkäin painettavat rasterit.     

”Kun useampia symmetrisiä rastereita asetetaan päällekkäin, 
syntyy niiden yhteisvaikutuksesta geometrisia kuvioita, joita 
kutsutaan yhteisnimellä moiré, läike” (Hämäläinen 1978, 
124).

”Moiré syntyy siten, että silmä näkee sellaiset alueet, joissa piste 
joutuu pisteen päälle, vaaleampina kuin ne, joissa pisteet tule-
vat vierekkäin” (Hämäläinen 1978, 124).

Moiré-ilmiötä saattaa syntyä kun  linjarasteri on huonossa 
kulmassa tai tiheyssuhteessa toiseen rasteriin. Myös seula- 
ja pohjakankaan palttinasidos voi synnyttää moiré-ilmiötä. 
Moiré-ilmiötä pystytään välttämään parhaiten, kun pääl-
lekkäin painettavien rastereiden ja seulakankaan lankojen 
kulma toisiinsa nähden on 30 astetta (Petri Juslin kirjassa 
Pellonpää-Forss, M. 2009. Kankaanpainanta, välineet/
suunnittelu/painaminen, 188). 

Päällekkäin painettavat rasterikaaviot ja kulmat:
kulman aste< + kaavio + (päälle painettava kaavio)
 
30 astetta  Kaavio 1   (8)
30 astetta  Kaavio 2   (3,4 ja 5)
60 astetta  Kaavio 3   (2 ja 4)
330 astetta Kaavio 4   (2 ja3)
60 astetta  Kaavio 5   (2)
60 astetta  Kaavio 8   (1)

30 astetta 60 astetta

moiré 30 + 60
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Kuva 23. 



54             

Mallin 2 kehittelyä ja uusia luonnoksia.
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3.5 Mallin 2  jatkokehittely 

Mallin 2 jatkokehittelyssä jatkoin ideaani eteenpäin luon-
noksesta, jossa olin käyttänyt kuvioaiheena majan homei-
sia lautoja. Tein lisää luonnoksia käyttäen apuna ottamiani 
kuvia majan laudoista. En kuitenkaan päässyt haluamaani 
lopputulokseen. Heikkilä piti ensimmäisestä raporttiluon-
noksestani enemmän kuin uusista luonnoksistani. Uudet 
luonnokset poikkesivat tyyliltään ensimmäisestä luonnok-
sesta. Tämä johtui siitä, että olin pienentänyt kuvatiedoston 
kokoa niin paljon, ettei sitä voinut enää suurentaa isommak-
si. Kuvatiedostosta olisi tullut suurentamalla epätarkka ja 
rakeinen. Toiseksi luonnoksen kuvatiedostossa näkyi myös 
kohtia mallista 1. Tein lisää luonnoksia, mutta en saanut 
niistäkään haluamani näköisiä. 

Päätin skannata ensimmäisen luonnoksen ja yrittää erottaa 
siitä Adobe Photoshop-ohjelmalla mallin 2 omaksi kuvatie-
dostoksi. Ongelmana oli kuitenkin se, että kuvatiedostossa 
näkyivät molemmat mallit ja niitä oli vaikea erottaa erikseen. 
Tämän takia erottelun jälkeen mallin 2 uuteen luonnokseen 
jäi muotoja mallista 1. Tämä ei haitannut vaan pikemminkin 
teki mallin 2 luonnoksesta  mielenkiintoisen. Seuraavaksi 
viimeistelin mallin 2 raportin. Koska kuvatiedosto oli kool-
taan A3-arkin kokoinen, skannasin sen suurella resoluutio-
arvolla. Mallin 2 raportista tein 210 cm korkuisen. Vaikka 

olin skannannut kuvan isolla resoluutiolla, kuvatiedostosta 
tuli silti melko rakeinen, joten sitä piti hieman jatkokäsitellä 
ja korjailla. Koska malli 2 oli harmaasävyinen, tein sen myös 
rasteroimalla. Käytin siinä pisterasterin sijasta epäsäännöl-
listä kuviorasteria, ettei se muodostaisi päällekkäin painetta-
essa moire-ilmiötä mallin 1 rasterikaavioiden kanssa.

Minun piti myös miettiä mallin 2 raportin reunojen muoto-
ja. Marimekon aikaisempien kokemusten mukaan, jos kan-
gasta painetaan kahteen eri kertaan päällekkäin niin täysin 
suoria reunoja on vaikea kohdistaa samaan kohtaan. Tämä 
johtuu osittain siitä, että kangas kutistuu jonkin verran en-
simmäisen painokerran jälkeen. Ja jos  reunat ovat kohdistu-
neet huonosti, se saattaa näyttää kankaalla virheeltä. Tämän 
takia en tehnyt mallin 2 raportin reunoista suoria, vaan tein 
niistä epätasaiset. 
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Mallin 2 luonnos.
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Malli 3 (1 ja 2 päällekkäin) luonnos.
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3.6 Kaaviotiedostot ja kaavioiden 
valmistus

Painoraportista tehdään Marimekon piirtämössä kaavio-
tiedostot. Jokaiselle kankaalle painettavalle värille on omat 
kaaviotiedostot, joiden avulla valmistetaan rotaatio- tai laa-
kakaaviot. Tässä vaiheessa opinnäytettä  molempien mal-
lien tiedostoista valmistettiin laakakaaviot, koska Marime-
kon oma rotaatiokaavioiden valmistuyksikkö ei ollut vielä 
toiminnassa. Sitä oltiin siirtämässä uusiin tiloihin. Rotaatio-
kaaviot olisi pitänyt tilata alihankkijalta ja koska tarkoitus 
oli kuitenkin saada kokemuksia juuri Marimekon omasta 
rotaatiokaaviovalmistuksesta, niitä ei haluttu tilata ulko-
puoliselta toimittajalta. Rasterikaaviot tehtiin myös aluksi 
laakakaavioina, koska haluttiin nähdä miten rasterit olivat 
onnistuneet.

3.7 Värityksien tekeminen ja 
mallipainot

Marimekossa kuosin suunnittelija tekee yleensä sen kaikki 
väritykset. Heikkilän mukaan mallistojen värityksistä saa-
daan näin usein rikkaampia ja mielenkiintoisempia, eikä 
malliston kuoseista tule värityksiltään liian samankaltaisia. 
Tilkkulassa valitsin väritilkkumallien perusteella jokaiselle 
väritykselle omat painovärit. Värityksien tekemisessä minua 
auttoi ja opasti mallinnuskoordinaattori Taina Tiilikainen.

3.7.1 Malli 1

Valitsin painovärit mallin 1 koeväritykseen raporttitiedos-
toissa käyttämieni värien mukaan. Näin näkisin toimivatko 
rasterikaaviot haluamallani tavalla ja sekoittuvatko painovä-
rit niinkuin olin ajatellut. Ensimmäisenä mallipainossa pai-
nettiin  kirjavilla ”työväreillä” tehty väritys. Sitä kokeiltiin 
painaa kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä kokeilussa jätet-
tiin kaavio 8 (oranssi väri) painamatta ja toisessa kokeilussa 
malli painettiin kaikilla väreillä. Kokeilulla haluttiin nähdä 
minkälainen vaikutus kaaviolla 8 on lopputuloksessa. Ei 
voitu olla aivan varmoja siitä miten rasterikaaviot toimisi-
vat, koska päällekkäin painettavia värejä oli useampia kuin 
kaksi.

Mallin 1 painettuja mallikankaita tarkastelemalla todettiin, 
että rasterointi oli onnistunut ja kahdeksalla kaaviolla pai-
nettaessa saatiin parempi ja mielenkiintoisempi lopputulos 
kuin seitsemällä kaaviolla painettaessa. Kankaassa tuli esille 
haluttu syvyysvaikutelma ja värisävyt. Tämän jälkeen minun 
oli helpompi tehdä lisää värityksiä kun tiesin miten rasteri-
kaaviot käyttäytyivät. Kokeilin malliin 1 useita erilaisia väri-
tysvaihtoehtoja. Tekemistäni väritysehdotuksista Heikkilä 
valitsi neljä vaihtoehtoa, joista painettiin mallipainot. Haas-
tavan mallin värityksestä teki se, että siinä painetaan monta 
eri väriä päällekkäin eikä värien sekoittumista toisiinsa voi-
nut täysin varmasti ennustaa. Onnistuneiden värityksien 
tekeminen vaati kokeiluja eri painoväreillä. 

Kuva 24. Ensimmäisen värityksen tekeminen Tilkkulassa. 
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Kuva 25, 26, 27 ja 28. Mallipainossa.
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Kuva 29.
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Kuva 30. Malli 1 on painettu seitsemällä kaaviolla (ilman kaaviota 8).
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Kuva 31. Malli 1 on painettu kahdeksalla kaaviolla.
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Kuvat 32, 33 ja 34. Värivalintoja ja mallipainatus.
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Kuva 35. Painokokeilu seitsemällä kaaviolla (ilman kaaviota 8).

Kuva 36. Painokokeilu seitsemällä kaaviolla (ilman kaaviota 1).

Kuva 37. Painokokeilu seitsemällä kaaviolla (ilman kaaviota 8).

Kuva 38. Painokokeilu kahdeksalla kaaviolla (kaaviot 1 ja 8 on painettu samalla värillä).

Mallin 1 värityskokeiluja
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Kuva 39. Painokokeilu kahdeksalla kaaviolla.

Kuva 40. Painokokeilu kahdeksalla kaaviolla.

Kuva 41. Painokokeilu kahdeksalla kaaviolla.

Kuva 42. Painokokeilu kahdeksalla kaaviolla (kaavioiden 1 ja 8 värejä on tummennettu 30% ja 50%). 
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Kuva 43. Malli 3 mallipainossa. 
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3.7.2 Mallit 2 ja 3

Malli 2 painettiin ensimmäisenä mallin1 kirjavan värityksen 
päälle, mikä muodosti mallin 3. Valitsin mallin 2 painovä-
riksi aluksi ruskean ja toiseen väritykseen tumman sinisen 
joilla se painettiin mallin 1 ensimmäisen värityksen päälle. 
Mallin 3 mallipainot jäivät vaaleammiksi halutuista väreis-
tä. Tämä saattoi johtua osittain siitä, että malli 2 painettiin 
mallin 1 päälle, jolloin kankaalle oli painettu jo 8:lla kaaviol-
la värejä. Kankaan kuituun oli tässä tapauksessa imeytynyt 
paljon väriä eikä mallin 2 väri imeytynyt siihen enää niin 
hyvin. Tämän takia kokeilimme painaa myös ensin malli 2 
ja sen päälle malli 1. Lisäksi valitsin mallin 2 painoväriksi 
mustan. Näin saatiin painettuun kankaaseen enemmän 
kontrastia ja lopputuloksesta paremman näköinen kuin en-
simmäisellä painokerralla.  

Malli 3 muodostui kahdesta eri painokangasmallista ja ra-
porttimitasta, jotka olivat 91,4 cm ja 210 cm. Mallien  yhtei-
nen matemaattinen ”raportti” on lukujen 914 ja 2100 pienin 
yhteinen jaettava, joka on  959700 millimetriä  eli 9,597 ki-
lometriä (LIITE1). Painettaessa mallia 3 sama kuvio toistuu 
noin 9,5 kilometrin välein ja koska kangasrullan pituus on 
enintään noin viisi kilometriä, niin seuraavan rullan aloitus-
kohta raportissa on todennäköisesti eri kuin ensimmäisen 
rullan. Sattumalta kankaalle voi tosin ilmestyä samanlaisia 
kohtia, mutta näin päästään käytännössä hyvin lähelle ideaa 
jatkuvasti muuttuvasta raportista. 
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Mallin 3 värityskokeiluja

Kuva 44. Malli 2 on painettu Mallin 1 päälle (ruskea). 

Kuva 45. Malli 2 on painettu Mallin 1 päälle (sininen). 

Kuva 46. Malli 2 on painettu Mallin 1 päälle (musta). 

Kuva 47. Malli 1 on painettu Mallin 2 päälle (musta). 
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Kuva 48. Malli 2 on painettu Mallin 1 päälle (musta). 
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Kuva 1. Näkymä majasta.
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Opinnäytteen produktio-osan prosessin myötä syntyi kol-
men painokankaan kokoelma. Mallit ovat MAJA, VAR-
JOSSA ja MAJA VARJOSSA, joista MAJA-kuosi valittiin 
mukaan Marimekon sisustuskankaiden Syksyn 2012 mal-
listoon.

4 Produktion esittely
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Kuvat 2 ja 3. Maja puussa ja Terho eno ihmettelemässä. 
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4.1 Maja
Väritys 1
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4.1 Maja
Väritys 2
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4.1 Maja
Väritys 3
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4.2 Varjossa
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4.3 Maja Varjossa
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5.1 Omaa arviointia ja pohdintaa

Opinnäytteeni tarkoituksena oli etsiä ratkaisua siihen, mi-
ten uniikkia painokangasta voitaisiin valmistaa teollisesti. 
Aloitettuani yhteistyön Marimekon kanssa minulle annet-
tiin täysi vapaus kehitellä ja ideoida opinnäytteeni aihetta. 
Yhtenä työn lähtökohtana oli Marimekon hankkima uusi 
rotaatiopainokone. Yksi työn suurimmista haasteista oli ai-
heen kehittely ja sen rajaaminen niin, että se oli kiinnostava 
sekä itseni että yhteistyöyrityksen mielestä. Onnistuin kui-
tenkin aiheen rajauksessa hyvin antamalla sen kehittyä työn 
aikana. Uniikki painokangas sopi mielestäni hyvin aiheek-
si ja yrityksen historiaan. Työn lopullinen aihe muotoutui 
oikeastaan vasta luonnosteluprosessin jälkeen. Päätökseni 
lähteä luonnostelemaan Parikkalan mummolaan vaikutti 
mielestäni olennaisesti aiheen syntymiseen.  

Aineiston hankkiminen ja taustatutkimuksen tekeminen oli 
aluksi vaikeaa, koska uniikkeja kankaita on valmistettu teol-
lisesti (koneellisesti) varsin vähän. Haastatteluiden ansiosta 
sain koottua harvoista esimerkeistä uutta tietoa, erityisesti 
niiden lähtökohdista ja valmistusmenetelmistä. Tapaamiset 
ja keskustelut Jorma Nurmen ja Kalevi Helmisen kanssa oli-
vat erityisen antoisia ja opettavaisia. 

Työssäni halusin esittää piirtämötyön vaiheet mahdollisim-
man tarkasti, koska Maja-kuosin sunnittelu oli teknisesti 
erityisen haastavaa. Vaikka tietokoneohjelmat kehittyvät, 
uudistuvat ja muuttuvat nopeasti, pidin tärkeänä kuvata 
tietokonetyöskentelyn yksityiskohtaisesti. Haastateltuani 
J. Nurmista ja K. Helmistä ymmärsin, että kaikesta tarkasta 
tiedosta voi olla hyötyä myöhemminkin, vaikka toteutusta-
vat muuttuisivatkin. Vanhaan tietoon palaaminen voi olla 
hyödyksi uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittelyssä 
sekä auttaa löytämään uusia näkökulmia. 

Opinnäytteen etenemisen kannalta olisin voinut tehdä pa-
rempia ja selkeämpiä muistiinpanoja, koska niiden analy-
soiminen osoittautui hieman vaikeaksi. Olisin esimerkiksi 
voinut haastatella enemmän yrityksen työntekijöitä jotka 
olivat mukana kankaiden toteutuksessa. Kirjoittamista vai-
keutti erityisesti se, että tein ensin työni produktio-osan ja 
vasta myöhemmin aloin kirjoittamaan siitä. Jälkeenpäin 
tarkastellessani huomasin myös, että olisin voinut tehdä ai-
neiston keräämisen järjestelmällisemmin. Mutta toisaalta, 
koska opinnäytteen ideointi ja tekeminen oli varsin vapaa-
muotoista, olisivat liian tiukat ja tarkat aikataulut sekä lii-
ka järjestelmällisyys voineet rajoittaa itse luovan prosessin 
etenemistä.

5 YHTEENVETO

5.2 Tavoitteiden saavuttaminen

 Itse asettamani tavoitteet:

- Uniikin painokankaan suunnittelu ja uudenlainen toteu-
tustapa
- Omien ammatillisten taitojen kehittäminen 
- Omien ammatillisten taitojen hyödyntäminen 
- Uuden tiedon tuottaminen (kirjallinen ja visuaalinen)
- Aikataulussa pysyminen

Pääsin mielestäni asettamiini tavoitteisiin melko hyvin. Py-
syin asetetuissa aikatauluissa. Vaikka uniikin mallin valmis-
tamisessa ei syntynytkään suuria innovaatioita, niin ideani 
sen valmistamisesta pystytään kuitenkin toteuttamaan yri-
tyksen antamissa puitteissa uudella tavalla. Erilaisten toi-
mintatapojen ja toteutustekniikoiden kehittely jäi kuitenkin 

Kuva 4. Vaatteet ja teline jäävät odottamaan seuraavaa kertaa.
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oman ammattitaitoni sekä kehittämään sitä oppimalla uusia 
asioita. Opinnäytteeni produktiota, varsinaisia painokan-
kaita, on itse vaikea arvioida. Parhaiten sen voivat mieles-
täni  tehdä niiden katsojat tai käyttäjät. Jos painokangasmal-
lit herättävät niiden käyttäjässä tai katsojassa jonkinlaisen 
miellyttävän tunteen tai muuten koskettavat heitä niin kat-
son onnistuneeni suunnittelutyössäni. 

Yrityksen asettamat tavoitteet:

- Uuden tiedon/uusien kokemusten hankkiminen 12-väri-
sen rotaatiopainokoneen käytöstä
- Uusien ideoiden ja ajatusten luominen painokangasmalli-
en suunnittelussa
- Aikataulussa pysyminen  

Produktio-osan tuloksena syntyi siis kolmen sisustuskan-
kaan kokoelma: Maja, Varjossa ja Maja Varjossa. Kahteen 
kertaan painaminen ei ole uusi asia Marimekossa. Uutta on 
se, että Maja Varjossa on tarkoitus painaa kahdella eri pai-
nokoneella, rotaatio- ja laakapainokoneella. Opinnäytteen 
tässä vaiheessa Maja Varjossa-kuosi painettiin kuitenkin ai-
kataulullisista syistä laakakaavioilla. Näin ollen rasterikaavi-
oiden valmistuksesta ja käytöstä Marimekko ei saanut vielä 
uusia kokemuksia. Tämä johtui rotaatiokaavioiden valmis-
tusyksikön   tilojen rakennusvaiheiden viivästymisestä.

Raporttiluonnosteluvaiheen jälkeen MAJA-kuosi päätettiin 
otaa mukaan Marimekon sisustuskankaiden Syksyn 2012 
mallistoon. Päätös kuosin mallistoon ottamisesta vaikutti 
samalla myös prosessin etenemiseen. Keskityin ensisijai-
sesti Maja-kuosin raportin tekemiseen piirtämössä. Siksi 
ideointi ja painomenetelmien kehittelystä uniikin paino-
kankaan valmistuksesta jäi vähemmälle huomiolle. 

Luonnostellessani yritin olla ajattelematta liikaa asioita. 
Ajatusteni taustalle hiipi kuitenkin tietoisuus 12-värisestä 
rotaatiopainokoneesta, joka näkyi luonnoksissa ehkä run-
saampana värien käyttönä. Loppujen lopuksi oli sattumaa, 
että päädyimme valitsemaan juuri tietyn luonnoksen jatko-
kehittelyä varten. Esimerkiksi miten olisi käynyt, jos en olisi 
dokumentoinut luonnosteluani ja luonnoksia paikan päällä 
metsässä? Olisiko juuri tämä valitsemamme luonnos jäänyt 
sivuun? Olisimme ehkä valinneet jonkin toisen luonnoksen 
ja opinnäytteen suunta ja lopputulos olisi ollut erilainen. Tai 
entä jos luonnoksia tehdessäni ei olisikaan paistanut aurin-
ko, vaan taivas olisi ollut pilvinen ja sateinen? Olisin tehnyt 
luonnokseni todennäköisesti erilaisessa ympäristössä. En 
ajatellut luonnoksia tehdessäni mitään erityistä. Ehkä ym-
päristöllä oli suurempi merkitys kuin sillä mitä ajattelin tai 
yritin tehdä.

työssäni enemmän ajatusten tasolle kuin mitä olin aluksi 
ajatellut. Tämä johtui osittain aiheen rajauksen tarkentumi-
sesta työn aikana ja sen aikana tapahtuneista muutoksista. 
Ratkaisevinta oli kuitenkin ehkä se, että annoin prosessin 
edetä valitun luonnoksen ehdoilla. En yrittänyt väkisin luo-
da uutta toimintamallia uniikin painokankaan valmistami-
seen teollisesti. Luovuin melko pian ideoistani muuttaa tai 
puuttua painokoneen mekaniikkaan erilaisilla lisälaitteilla. 
Mielestäni oli parempi rikkoa painokoneen asettamat rajoi-
tukset rikkomatta painokonetta. Ei Ambiente-kankaiden 
ensimmäisiä kokeilujakaan tehty uusilla koneilla vaan van-
himmalla ja huonokuntoisimmalla. Ja toiseksi, yksi työn 
tavoitteistani oli saada tietoa uuden rotaatiopainokoneen 
käytöstä, ei sen mekaniikan muuttamisesta. 

Teknisesti haastavien painokankaiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa pystyin mielestäni osoittamaan ja haastamaan 
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Kuva 5. Painoväriä purkissa.



5.3 Marimekon kommentteja yhteistyöstä

Marimekon tavoitteiden toteutuminen Ville Silvennoisen opinnäytetyössä.
__________________________________________________________________
 
Marimekon lähtökohta lopputyöyhteistyöhön Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksen opiskelijan 
Ville Silvennoisen kanssa oli hankkia sellaista uuden 12-värisen rotaatiopainokoneemme ominai-
suuksiin liittyvää taitotietoa, jonka saaminen normaalin mallisto- ja tuotantotyön yhteydessä olisi 
ollut vaikeaa tai epätodennäköistä. Aihe oli siis tutkimuksen tekijälle lähtökohdiltaan melko vapaa: 
painokuosi, johon liittyvä tutkimustyö ja mallitusprosessi toisi meille uutta tietoa, jota voisimme 
soveltaa myöhemmin.
 
Kun opinnäytteen painokuosiksi valikoitui työ, joka selvästikin edellytti vaativien rasterointien teke-
mistä, tarkentui myös tavoitteemme. Halusimme tutkia, miten siirrämme laakapainokoneelle aiem-
min valmistetut rasteroinnit rotaatiokaavioille – siis millaiset pistemuodot, linjatiheydet ja sävyalu-
eet toistuisivat rotaatiokaavioilla ja rotaatiopainokoneellamme tuotannossa parhaalla mahdollisella 
tavalla.
 
Kesäkuun puolivälissä 2011 oli selvää, että rotaatiokaavionvalmistuksemme rakentaminen myöhäs-
tyisi suunnitellusta aikataulusta useita kuukausia. Syksyllä 2011 Ville Silvennoisen opinnäytteeseen 
sisältyvä Maja-kuosi valittiin Marimekon syksyn 2012 sisustusmallistoon. Tällöin oli jo varmaa, ett-
emme pysty mallistoaikataulullisesti tekemään rotaatiokaaviorasterointeja omassa kaavionvalmis-
tuksessamme, jonka rakennustöissä ilmeni lisää viivästyksiä. Se, että jouduimme aikataulusyistä to-
teuttamaan kuosin aluksi laakakaavioilla, oli sikäli hyvä asia, että saimme näin parhaan mahdollisen 
vertailukohdan, jota käyttää siirtäessämme Maja-kuosin rotaatiokoneelle.
 
Vaikka päätavoitteemme ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa, saimme lopputyöprosessista 
paljon muuta, ennalta arvaamatonta hyötyä. Opinnäytetyön tekijä asetti meille heti aluksi sellaisia 
rotaatiopainokoneisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä, joihin emme suoralta 
kädeltä osanneet vastata. Saimme näistä kysymyksistä tärkeän impulssin selvittää asioita itsellemme. 
Osa kysymyksistä kaipaa edelleen vastausta, osa johtaa yhä uusiin kysymyksiin. Ehkä ne saavat vas-
tauksen jossakin tulevassa painokangasmallissa.
 
Oli hienoa todeta, että taiteen maisterin tutkintoon tähtäävän opinnäytetyön tekijän ja teollisen tuo-
tannon välinen yhteistyö voi olla molempiin suuntiin vaikuttavaa ja ajattelua stimuloivaa. Tämän 
vuorovaikutuksen anti ei piile niinkään lähtökohdassa tai lopputuloksessa, vaan itse prosessissa ja 
sen synnyttämissä, myös toistaiseksi toteutumattomissa, ideoissa.
 
 
Petri Juslin
Marimekko Oyj
 





Menin takaisin majalle
Se ei ollut enää puussa.

Maja oli maassa, lahoamassa.
Enoni oli sen purkanut

Ei tullut itku eikä suru.
Rakensin sen uudelleen painokankaalle.

Ville Johannes Silvennoinen 5.11.2011
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Ville Silvennoinen 2012

Muotoilun laitos tekstiilitaiteen koulutusohjelma

Maja Varjossa - Uniikkia painokangasta etsimässä

produktio Suomi 98

Taiteen maisterin opinnäytteeni aiheena on uniikkin painokankaan suunnittelu ja tarkastella sen toteutukseen 
sopivia eri vaihtoehtoa teollisuudessa. Työ on tehty yhteistyössä Marimekko Oyj:n kanssa. Aihetta tarkastellaan 
painokangassuunnittelijan näkökulmasta ja sen yhtenä lähtökohtana on Marimekon kesällä 2011 hankkima 12-
värinen rotaatiopainokone. 

Uniikilla painokankaalla tarkoitetaan tässä opinnäytteessä painokangasta, jonka lopputulos on aina erilainen eikä 
painetusta kankaasta löydy kahta samanlaista kohtaa. Yleensä painokankaissa esiintyvä raportti on tietyn välein 
toistuva kuviokerta, joka toistuu samanlaisena esimerkiksi rotaatiopainokoneella painaessa usein 64 cm:n välein.  

Työn tavoitteena on löytää mahdollinen uudenlainen painotapa, jonka avulla saadaan painettua ainutkertaista, 
uniikkia painokangasta käyttämällä 12-väristä rotaatiopainokonetta. Opinnäytteen tavoitteena on ollut myös hank-
kia uutta tietoa ja kokemuksia uuden rotaatiopainokoneen käytöstä sekä kehittää omaa ammatillista osaamista 
kuosisunnittelijana.

Tutkimusaineistoni koostuu opinnäytteen prosessin dokumentoimisesta ja tekemästäni taustatutkimuksesta aikai-
semmin teollisuudessa valmistetuista uniikeista painokakaista. Opinnäytteeni produktio-osassa olen suunnitellut 
kolmen sisustuskankaan kokoelman.

In english:

My thesis is about the design process and industrial manufacture process of unique printed fabric. By unique 
printed fabric I mean an industrially printed fabric which has no repeat in the pattern – in other words the repeat 
is constantly changing throughout the entire fabric. The thesis has been done in cooperation with Marimekko Oyj. 
One of the main starting points of my thesis was the new 12-coloured rotation printing machine which Marimekko 
purchased in 2011.

One of the goals of my thesis was to find a new way of printing with which unique fabric could be made using 
Marimekko’s 12-coloured rotation printing machine. Additional goals were obtaining new information and experi-
ences about the use of the new rotation printing machine, and developing my professional skills and understanding 
as a designer.

My research material consists of the documentation of the design and manufacturing process and background re-
search about previous examples of unique industrially manufactured printed fabrics. In the productive part of my 
thesis I have designed a collection of three printed interior fabrics.

painokangas, Marimekko, rotaatiopainokone, Zimmer, rasterointi, uniikki


