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tuotesuhde 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vaatteen merkitys henkilökohtaisena tilana. Työ kehottaa tarkastelemaan 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ja 
kantajan suhdetta merkityksellisen tilan näkökulmasta ja rinnastaa kestävän 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ja 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käsitteet 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produktio, neulosmallikokoelman suunnittelu, 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sekä yhteistyöyrityksen konseptiin että tutkimuksesta 
heränneisiin ajatuksiin vaatteesta merkityksellisenä tilana. 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on 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ajatuksia 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materiaalimerkitysten, 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ja 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moderni ja puhdaslinjainen 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sen 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tarkoitus. 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”All good stories have a terrific beginning. If the beginning of the 
story is interesting, intriguing, exciting, and beautiful, it makes 
you want to read to the end of the story. So it is with fashion – 
all good fashions have good beginnings. They are the fibers and 
fabrics. 1” 
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Tämän	 opinnäytteen	 aiheena	 on	 neulosmal-
likokoelman	 suunnittelu	 uuden,	 vielä	 raken-
nusvaiheessa	 olevan,	 vaatemerkin	 konseptiin.	
Työ	 käsittelee	 aihetta	 sekä	 tutkimuksen	 että	
suunnittelun	keinoin	ja	jakautuu	rakenteeltaan	
näin	kahteen	osaan.

Ensimmäinen	 tutkimuksellinen	 osa	 lähtee	
liikkeelle	 ajatuksesta,	 että	 ekologinen	 vaate	
on	 paljon	 muutakin	 kuin	 mahdollisimman	
ympäristömyönteisesti	valmistettu	tuote.	Jopa	
kaksi	 kolmasosaa	 vaatteen	 haitallisista	 ympä-
ristövaikutuksista	voi	aiheutua	vaatteen	käytön	
aikana,	johtuen	vaatteen	huollosta	ja	nopeasta	
korvaamisesta	 uudella	 tuotteella	 2.	 Ekologi-
seen	vaatetukseen	pyrkiessä	tulisikin	keskittyä	
tuotteen	 käyttöiän	 pidentämiseen	 ja	 kulutus-
käyttäytymisen	muutokseen.	Pitkäikäiset	vaat-
teet	 ovat	 niitä,	 joihin	 kantajalla	 muodostuu	
merkityksellinen	 tunneside,	 niitä,	 jotka	 ovat	
niin	arvokkaita	että	ansaitsevat	huolenpitoa	ja	
arvostusta.

Tämä	työ	kehottaa	tarkastelemaan	vaatteen	ja	
kantajan	suhdetta	merkityksellisen	tilan	näkö-
kulmasta.	Vaate	on	kehoa	lähinnä	oleva,	henki-
lökohtainen	tila.	Se	on	tila,	joka	suojaa	ihmistä	
sekä	 fyysisesti	 ilmastolta,	 että	 ihmisen	 identi-
teettiä	sosiaalisessa	ympäristössä.		Vaate	ei	siis	
ole	pelkkä	käyttöobjekti,	vaan	se	on	elämiseen	
tarkoitettua	 tilaa.	 	 Ekologisen	 vaatetuksen	

näkökulmasta	on	tärkeää,	että	tämä	tila	muo-
dostuisi	käyttäjälleen	merkitykselliseksi	ja	näin	
mahdollistaisi	pitkäaikaisen	käyttösuhteen.	

Arkkitehtuurin	 näkökulmasta	 ihmiselle	 sa-
mankaltainen	 merkityksellinen	 tila	 on	 koti.	
Koti	ei	ole	neutraalia	tilaa,	joka	voitaisiin	ku-
vailla	 vain	 geometrisin	 keinoin,	 vaan	 koti	 on	
asuttua	 ja	 elettyä	 tilaa,	 joka	 antaa	 asujalleen	
suojan	 ja	 turvan.	 Koti	 on	 aina	 jotain	 henki-
lökohtaista.	Vielä	enemmän	kuin	tila,	koti	on	
olotila,	 johon	 liittyvät	 muistot	 ja	 mielikuvat,	
halut	 ja	 pelot,	 menneisyys	 ja	 tulevaisuus.3	
Opinnäytteen	tutkimus	liikkuu	kestävän	tuo-
tesuhteen	 ja	 kodinomaisen	 merkityksellisen	
tilan	 yhtymäkohdassa,	 vaatetuksen	 alueella.	
Se	 esittää	 kysymyksen:	 millainen	 vaate	 antaa	
mahdollisuuden	siihen	kotiutumiselle?	

Työn	 toisen	 tärkeän	 osan	 muodostaa	 yritys-
yhteistyönä	 toteutettavan	 neulosmalliston	
suunnittelu	 syksyllä	 2012	 lanseerattavalle	
vaatemerkille.	 Yrityksen	 tavoitteena	 on	 tarjo-
ta	modernille	 ja	 vastuuntuntoiselle	naiselle	 ja	
miehelle	 eettisesti	 ja	 ekologisesti	 valmistettua	
kestävää	muotia.	Tutkimukseni	vaatetustekstii-
lin	ja	sen	kantajan	välisestä	suhteesta	ja	suhteen	
merkityksestä	 pitkäaikaisen	 käyttösuhteen	
muodostumiselle	palvelee	näin	myös	yrityksen	
ekologisia	tavoitteita.	

1. JOHDANTO

1. Stone 2004.
2. Fletcher 2008, 75-77.
3. Pallasmaa 1994; Roinila 2003, johdanto, Tilan poetiikka, 1957. 
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Suunnittelun	 lähtökohdissa	 yhdistyvät	 sekä	
yrityksen	 tarpeet,	 tutkimuksesta	 heränneet	
ajatukset	 vaatteen	 muodostamasta	 merkityk-
sellisestä	 tilasta,	 että	 omat	 suunnittelulliset	 ja	
visuaaliset	 tavoitteet.	 Neulosmallisto	 pyrkii	
tarjoamaan	 monipuolisia	 ajatuksia	 neuleen	
käyttömahdollisuuksista	 yrityksen	 tulevissa	
mallistoissa.	 Suunnittelun	 lopputuloksena	
syntyi	 kolmentoista	 neulospinnan	 mallisto.	
Mallisto	 on	 esitetty	 neulosnäytteiden	 lisäksi	
valokuvin,	 joiden	 merkitys	 on	 opinnäytteen	
kokonaisuuden	 esille	 tuojana	 ja	 tunnelman	
välittäjänä.

Kirjallisen	työn	ensimmäinen	luku	johdattelee	
työn	sisältöön.	Toinen	luku	esittelee	opinnäyt-
teen	 lähtökohdat	 ja	 tavoitteet	 ja	 perustelee	
aiheen	 rajauksen.	 Luku	 kolme	 keskittyy	 en-
sin	 merkityksellisen	 tuotesuhteen	 käsittele-
miseen.	 Se	 tarkastelee	 kestävän	 tuotesuhteen	
tärkeimpiä	 fyysisiä	 ja	psyykkisiä	 taustatekijöi-
tä	 sekä	 käyttökokemuksen	 merkitystä,	 koh-
teenaan	 erityisesti	 vaate	 ja	 vaatetustekstiili.	
Tutkimus	etenee	vaatteen	 tilallisuuden	kautta	
kodin	 käsitteeseen	 ja	 sen	 arkkitehtuurisiin,	
antropologisiin	 ja	 psykologisiin	 merkityk-
siin.	 Antamalla	 tutkimuksen	 liikkua	 vapaasti	
kestävän	 tuotesuhteen	 tutkimisesta	 merkityk-
sellisen	 tilan	 pariin,	 pyrin	 löytämään	 uusia	
näkökulmia	sekä	vaatteen	ja	sen	käyttäjän	vä-
lisen	 suhteen	 tarkastelulle	 että	neulemalliston	
suunnitteluprosessille.	

Luku	 neljä	 siirtyy	 työn	 produktiivisen	 osan	
kuvaamiseen.	Se	esittelee	suunnitteluprosessin	
lähtökohdat	 ja	 yhteistyöyrityksen	 konseptin.	
Koska	 yrityksen	 perustaminen	 on	 vielä	 työn	
alla,	 eikä	 ensimmäistä	 kokoelmaa	 ole	 lansee-
rattu,	 pidän	 työssäni	 salassa	 yrityksen	 nimen	
ja	 yksityiskohtaisen	 liikeidean.	 Myöhemmin	
luvussa	neljä	perustellaan	tärkeimmät	suunnit-
telulliset	valinnat	koskien	tekniikoita,	materi-
aaleja	ja	värejä.	Luvussa	kerrotaan	myös	lyhy-
esti	neulosten	toteutuksesta	ja	esitellään	valmis	
mallisto.	 Luku	 viisi	 sisältää	 yhteenvedon	 ja	
pohdintoja	sekä	kirjallisen	että	produktiivisen	
työn	kulusta.
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Työn	 tutkimuksellisen	 ja	 produktiivisen	 ko-
konaisuuden	 muodostaminen	 lähti	 liikkeelle	
muutamasta	 tärkeästä	 lähtökohdasta,	 joita	
halusin	opinnäytteessäni	käsitellä.	Suunnitteli-
jan	ammatissa	itselleni	on	tärkeää	voida	suun-
nitella	 toimivia	 ja	 kestäviä	 tekstiiliratkaisuja,	
sellaisia,	 jotka	 osaltaan	 parantavat	 käyttäjien	
elämänlaatua.	Tässä	opinnäytteessä	vaatteen	ja	
käyttäjän	suhteen	tutkimisella	tavoittelen	sekä	
oman	 ammatillisen	 tulevaisuuteni	 periaattei-
den	vahvempaa	pohjustamista	sekä	aiheen	tär-
keyden	esille	tuomista	työn	lukijoiden	ja	mui-
den	tulevien	suunnittelijoiden	keskuudessa.	

Vaatteen	 ja	 sen	 kantajan	 suhdetta	 on	 työs-
sä	 lähestytty	 kodin	 käsitteen	 kautta.	 Tämä	
lähestymistapa	 tuo	 sekä	 uutta	 näkökulmaa	
tutkimukseen	 että	 valtavasti	 inspiraatiota	
suunnitteluprosessiin.	 Suunnittelutyö	on	 teh-
ty	 yhteistyössä	 uuden	 vaatetusalan	 yrityksen	
kanssa,	 jotta	 suunnittelulla	 olisi	 todellinen	
funktionaalinen	päämäärä	ja	tarkoitus.

Neuleen	 valinta	 suunnittelutekniikaksi	 oli	
selvää	alusta	saakka,	sillä	neule	on	ollut	mais-
terinopinnoissani	vahvasti	läsnä	ja	se	kiinnos-
taa	minua	myös	tulevaisuuden	työn	kannalta.	
Tässä	 luvussa	kerron	enemmän	 lähtökohdista	
ja	niiden	taustoista,	jotka	muodostavat	pohjan	
koko	opinnäytteelle.

Kestävä tuotesuhde

Nykyajan	 tekstiili-	 ja	 vaateteollisuuteen	 koh-
distuu	 monia	 haasteita	 tavoitellessamme	
kestävämpää	 tuotantoa	 ja	 rauhallisempaa	 ku-
lutusrytmiä.	 Parhaillaan	 vaateteollisuus	 käyt-
tää	 valtavia	 määriä	 luonnonvaroja,	 fossiilisia	
polttoaineita	 ja	 tuoreita	vesivarantoja	 toimin-
taansa,	 tuottaakseen	 nopealla	 tahdilla	 uusia	
kokoelmia	 kuluttajien	 saataville.	 Kuluttajat	
taas	 tyydyttävät	 monia	 tarpeitaan	 ostamalla	
ja	 tuotteiden	 edulliset	 hinnat	 houkuttelevat	
heitä	yhä	nopeampaan	ja	kestämättömämpään	
kuluttamiseen	5.	Niin	sanottu	noidankehä	on	
syntynyt,	sen	haitalliset	vaikutukset	on	tiedos-
tettu,	ja	pikkuhiljaa	suunnittelijat,	tuottajat	ja	
kuluttajat	 ovat	 alkaneet	 reagoida	 ongelmaan.
Yhteistyöyritykseni	 on	 monen	 muun	 tavalla	
huolissaan	vaatetusalan	 ja	vaatteiden	 teollisen	
tuotannon	nykytilasta	 ja	haluaa	 tämän	vuok-
si	 tarjota	 kuluttajalle	 ekologisemman	 vaihto-
ehdon.	 Suunnitellessani	 neulemalleja	 heidän	
ensimmäisiin	mallistoihinsa,	 osallistun	 tämän	
vaihtoehdon	rakentamiseen.

Kestävämmän	 tulevaisuuden	 saavuttamiseksi	
ei	ole	kuitenkaan	riittävää	suunnitella	tuotteita	
uudelleen	 ekologisimmista	 materiaaleista	 tai	
muuttaa	 tuotteiden	 valmistusprosesseja	 ym-
päristöystävällisemmiksi	 6.	 Tavoitellessamme	
ympäristömyötäisempää	 kulutuskäyttäytymis-
tä	avainasemassa	on	kuluttajan	ja	tuotteen	vä-
lisen	kestävän	suhteen	muodostuminen.	Mitä	
kestävämpi	ja	syvempi	on	tuotteen	ja	käyttäjän	
välinen	 kiintymys,	 sitä	 pidempi	 on	 tuotteen	
käyttöikä	 ja	 sitä	 parempi	 tuote	 on	 ympäris-
tölle.	 Yksi	 tärkeimmistä	 kestävän	 kehityksen	
kiintopisteistä	tulisikin	olla	ihmisten	kulutus-
käyttäytymisessä	 ja	 sen	 muutoksessa.	 Suun-
nittelijoiden	 tulisi	 keskittyä	 pidempiaikaisten	
tuotteiden	 suunnitteluun	 ja	 samalla	 kulutta-
jien	 tulisi	 kuluttaa	 harkitummin,	 muodostaa	
kestävämpiä	 suhteita	 tuotteisiin,	 kiintyäkseen	
niihin	ja	huoltaakseen	niitä.	7

2. ALUKSI

2.1 Työn lähtökohdat

4. Chapman 2005, 20.
5-6. Niinimäki ja Koskinen 2011, 166.
7. Manzini 1994.

”Jäte on oire 
epäonnistuneesta 
suhteesta.”  4
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tuotteeseen	 kiintymiseen,	 kodin	 ja	 muistojen	
muodostumiseen.	 Aika	 tekee	 asioista	 arvok-
kaita.	 Lisäksi	 neule	 vaatteena	 saa	 lopullisen	
muotonsa	 vasta	 päälle	 puettuna,	 korostaen	
tekstiilin	ja	kehon	vuorovaikutusta.	Varsinkin	
laskeutuva	 neulekangas	 on	 käytössä	 erittäin	
yksilöllinen,	 valuessaan	 vartalon	 päällä	 sen	
muotoa	seuraten.

Tämän	opinnäytteen	ensisijainen	päämäärä	on	
neulosmalliston	suunnittelu	yritysyhteistyönä.	
Yhteistyöprojektin	 perimmäisenä	 ajatuksena	
on	käyttää	 tekstiili-	 ja	vaatesuunnittelijan	yh-
teistyötä	 laadukkaiden	 ja	 mielenkiintoisten	
vaateratkaisujen	lähtökohtana.	Nämä	ammatit	
ovat	hyvin	lähellä	toisiaan,	mutta	erikseen	kat-
sottuna	 niihin	 sisältyy	 valtava	 määrä	 erikois-
tunutta	tieto-taitoa,	jota	yksi	ihminen	harvoin	
hallitsee.	 Uskon,	 että	 yhteistyöllä	 voi	 saada	
aikaan	uusia,	kestäviä	ja	esteettisiä	vaatetusrat-
kaisuja.	 Neule	 tekniikkana	 sopii	 hyvin	 myös	
yhteistyöyrityksen	 ekologiseen	 pyrkimykseen.	
Neule	 voidaan	 valmistaa	 suoraan	 muotoon-
sa	 (fully	 fashioning),	 kankaan	 leikkaamista	 ja	
ompelua	ei	tarvita	ja	näin	ollen	leikkuujätettä	
ei	muodostu.

Opinnäytteen	 produktiona	 suunniteltavat	
neulokset	 ovat	 näytteitä	 neuletekniikalla	 to-
teutetuista	 tekstiileistä.	 Itse	 vaatteen	 suunnit-
telu	 ei	 kuulu	 tämän	 opinnäytteen	 sisältöön,	
vaan	 yritysyhteistyö	 jatkuu	 opinnäytteen	
jälkeen	 ideoiden	 jatkokehittelyllä	 neulospin-
noista	vaatteiksi.	Vaikka	tässä	työssä	puhutaan	
siis	paljon	käyttäjän	ja	vaatteen	suhteesta	sekä	
vaatteen	muodostamasta	kodinomaisesta	tilas-
ta,	katsotaan	näitä	lähtökohtia	suunnitteluvai-
heessa	tekstiilisuunnittelijan	näkökulmasta.	

Viitekehys

Työn	 tutkimuksellinen	 osa	 liikkuu	 kestä-
vän	 tuotesuhteen	 ja	 kodinomaisen	 tilan	

Vaatteen muodostama tila

Vaatetusalalla	 vaatteesta	 puhutaan	 usein	 en-
simmäisenä	 kehoa	 ympäröivänä	 tilana.	 Tila-
na,	 joka	 yhdistää	 henkilön	 sitä	 ympäröivään	
maailmaan.	Vaate	kätkee	sisäänsä	kaiken,	mikä	
halutaan	 pitää	 näkymättömänä	 ja	 paljastaa	
ulospäin	sen,	mitä	maailmalle	valitaan	näyttää.	
Se	suojaa	sekä	kehoa	ilmastolta	että	käyttäjän	
intiimeintä	henkilöllisyyttä	sosiaaliselta	ympä-
ristöltä.	Vaate	on	rakennuksen	lailla	sekä	sosi-
aalinen	että	henkilökohtainen	kokemus	8.

Jos	 vaatteen	 muodostamaa	 tilaa	 ajatellaan	
arkkitehtuurin	 kautta,	 keskitytään	 sen	 raken-
teeseen,	 järjestykseen	 ja	 tilavuuteen	 9.	 Tavoi-
tellessani	 pitkäaikaista	 tuotesuhdetta	 vaatteen	
ja	käyttäjän	välille,	keskittyen	tekstiilin	merki-
tykseen,	minua	kiinnostaa	kuinka	tästä	kehoa	
lähinnä	 olevasta	 tilasta	 saadaan	 aikaan	 niin	
miellyttävä	 ja	merkityksellinen,	että	käyttäjän	
tekee	mieli	viipyä	siinä	pitkään	ja	palata	tilaan	
kerta	 toisensa	 jälkeen.	 Jos	 vaate	 on	 ihmisen	
lähin	 asuttama	 tila,	 niin	 kuinka	 tilasta	 muo-
dostuu	 asujalleen	 merkityksellinen	 turvapaik-
ka?	Voisinko	kysyä,	kuinka	tilasta	muodostuu	
koti.	 Millainen	 vaate	 antaa	 mahdollisuuden	
siihen	 kotiutumiselle?	 Uskon	 että	 tekstiilillä	
on	tässä	kohtaa	tärkeä	merkitys.

Neulesuunnittelu

Neule	 tekniikkana	on	pitkään	herättänyt	mi-
nussa	 erityistä	 kiinnostusta	 ja	 halusin	 toteut-
taa	 opinnäytemallistoni	 kyseisellä	 tekniikalla.	
Neulevaate	 lähtee	 liikkeelle	 vain	 yhdestä	 lan-
ganpäästä	 ja	 loppuu	 toiseen,	 lukemattomien	
mutkien	 jälkeen.	 Lopputulokseen	 vaikuttaa	
materiaalin	 lisäksi	 kuinka	 lanka	 on	 järjestet-
ty	alun	 ja	 lopun	välillä,	 ja	 tälle	 järjestämiselle	
on	 suunnaton	määrä	 vaihtoehtoja.	Langan	 ja	
järjestyksen	 lisäksi	 tarvitaan	 aikaa.	 Aikaa	 tar-
vitaan	neulomiseen,	mutta	sitä	tarvitaan	myös	

8. Entwistle 2001.
9. Pallasmaa 1994.
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kestävä tuotesuhde kodin käsite

vaatetus

TEKSTIILISUUNNITTELU
-neulokset

yhteistyökumppanina
vaatetusalan yritys

TUTKIMUS

Opinnäytteen fokus

19

yhtymäkohdassa	vaatetuksen	alueella.	Työ	avaa	
syitä	 tärkeiden	 tuotesuhteiden	 syntymiselle	 ja	
pohtii	vaatteen	 tilallisuuden	kautta	merkityk-
sellisen	vaatteen	ja	kodin	käsitteen	yhteneväi-
syyttä.	Tutkimus	toimii	tärkeänä	ajatuspohjana	
yritysyhteistyönä	suunniteltavan	neulosmallis-
ton	suunnittelulle.	Kestävän	tuotesuhteen	tut-
kiminen	ja	yrityksen	ekologinen	päämäärä	tu-
kevat	työssä	toisiaan.	Työ	kokonaisuudessaan,	
sekä	 tutkimuksellinen	 että	 suunnittelullinen	
osa,	 	 sijoittuvat	vaatetuksen	alueelle.	 (Ks.	vii-
tekehys	kaaviona	alla.)



Sekä	 oma	 suunnittelijan	 kiinnostukseni	 että	
yhteistyöyrityksen	ekologinen	lähtökohta	joh-
dattivat	minut	 tutkimaan	vaatetustekstiilin	 ja	
sen	 kantajan	 välistä	 suhdetta	 kestävän	 kehi-
tyksen	 näkökulmasta.	Tavoitteena	 on	 etsiä	 ja	
ymmärtää	 tuotekiintymisen	 syitä	 ja	 käyttää	
löytämääni	 yhtenä	 suunnittelunprosessin	 ide-
oimisen	 lähteenä.	 	Työ	 tarkastelee	vaatteen	 ja	
kantajan	suhdetta	myös	merkityksellisen	tilan	
näkökulmasta.	Antamalla	tutkimuksen	liikkua	
kestävän	 tuotesuhteen	 tutkimisesta	 merkityk-
sellisen,	kodinomaisen	tilan	pariin,	pyrin	löy-
tämään	uusia	näkökulmia	sekä	vaatteen	ja	sen	
käyttäjän	välisen	suhteen	tarkastelulle	että	neu-
lemalliston	 suunnitteluprosessille.	Tavoitteena	
on	herättää	ajatuksia	suhteestamme	tuotteisiin	
ja	 vaatteisiin,	 materiaalisista	 tarpeistamme	 ja	
henkilökohtaisen	 tilan	 merkityksestä	 jokapäi-
väisille	kokemuksille.

Ekologisessa	 vaatetuksessa	 huomioon	 otet-
tavista	 osa-alueista	 tutkimukseni	 keskittyy	
kestävän	 tuotesuhteen	 tutkimiseen.	 En	 käsit-
tele	 työssäni	 syvemmin	 ekologisia	 materiaa-
leja	 tai	 ekologisia	 neuleiden	 ja	 neulelankojen	
tuotantotapoja.	 Yhteistyöyritys	 on	 perehty-
nyt	 näihin	 osa-alueisiin	 ja	 tulee	 ottamaan	
asiat	 huomioon	 materiaalihankinnoissaan	 ja	
tuotannonsuunnittelussaan.

Neulosmalliston	 tavoitteena	 on	 antaa	 yrityk-
sen	 tulevien	mallistojen	käyttöön	mielenkiin-
toisia	 ja	 toimivia	 neulospintoja.	 Neulosten	
suunnittelussa	ei	ole	otettu	huomioon	tiettyjä	
sesonkeja,	vaan	niistä	löytyy	kaikkiin	vuoden-
aikoihin	sopivia	malleja,	jotka	on	suunniteltu	

kestäväksi	 yli	 muodin	 perinteisten	 sesonkien.	
Tavoitteena	on	myös,	 että	 suurinta	osaa	mal-
leista	 voisi	 käyttää	 sekä	 miesten	 että	 naisten	
neuleisiin.	 Pyrin	 tarjoamaan	 yritykselle	 mo-
nipuolisia	 neulepintoja,	 loppuun	 asti	 mietit-
tyjä	materiaaliyhdistelmiä	ja	puoleensavetävän	
värimaailman.	

Suunnittelun	 tavoitteena	 on	 myös	 tutkimuk-
sesta	saadun	inspiraation	näkyminen	malliston	
lopputuloksessa.	 Pyrin	 viestittämään	 neu-
loksilla	 tunnelmaa	 vaatteen	 muodostamasta	
turvapaikasta	 neuleen	 materiaali-	 ja	 aistiko-
kemusten,	 tekstiilin	 läsnäolon	 ja	 poissaolon,	
ja	 värityksen	 keinoin.	 Tutkimuksen	 heijastu-
minen	 neuloksiin	 vahvistaa	 myös	 yrityksen	
brändiä	 tuoden	 esille	 mielikuvaa	 kestävien,	
ympäristöystävällisten	 ja	 merkityksellisten	
vaatteiden	suunnittelijana.	

Suunnittelutyöllä	 on	 myös	 henkilökohtaisia	
tavoitteita.	Pyrin	suunnittelemaan	kokoelman,	
jossa	 näkyy	 oma	 suunnittelijaidentiteettini,	
osaamiseni	ja	kehitykseni	aikaisempiin	töihini.	
Neulosmallisto	 tulee	 olemaan	 yksi	 tärkeim-
mistä	käyntikorteista	valmistumiseni	jälkeises-
sä	 työnhaussa.	 Opinnäytteen	 kokonaisuutta,	
kirjallisen	ja	suunnittelullisen	osan	yhdistävää	
ajatusta,	pyrin	tuomaan	esille	valokuvin.	Kuvi-
en	tavoitteena	on	välittää	tunnelmaa	vaatteen	
muodostamasta	 suojaavasta	 tilasta	 ja	 kehon	
ja	tekstiilin	vuorovaikutuksesta,	 ja	koota	näin	
opinnäytteen	 tutkimuksellinen	 ja	 suunnitte-
lullinen	osa	yhtenäiseksi	kokonaisuudeksi.

2.2 Työn tavoitteet
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Tämä	luku	keskittyy	ensin	kestävän	tuotesuh-
teen	 käsittelemiseen	 tarkastellen	 sen	 tärkeim-
piä	 fyysisiä	 ja	 psyykkisiä	 taustatekijöitä	 sekä	
käyttökokemuksen	 merkitystä,	 kohteenaan	
erityisesti	 vaate	 ja	 vaatetustekstiili.	 Tutkimus	
etenee	vaatteen	tilallisuuden	kautta	kodin	kä-
sitteeseen	ja	sen	arkkitehtuurisiin,	antropologi-
siin	ja	psykologisiin	merkityksiin.

3. TUOTESUHTEISTA

Kuluttajan	 ja	 tuotteen	 välinen	kiintymys	 tar-
koittaa	ihmisen	ja	objektin	välisen	tunnesiteen	
olemassaoloa.	Kiintymyksen	taso	määritellään	
tunnesiteen	vahvuutena.	Mistä	 syystä	 ihmiset	
sitten	kiintyvät	tuotteisiin?	

Kuluttajakäyttäytymistä	 koskevassa	 kirjalli-
suudessa	useat	tutkijat	ovat	osoittaneet	ihmis-
ten	 määrittelevän	 omakuvaansa	 tuotteiden	
kautta.	 He	 luovat	 identiteettiään	 ja	 osoitta-
vat	 sekä	 itselleen	 että	muille,	mitä	he	ovat	 ja	
mitä	haluaisivat	olla	 10.	 	Näin	tapahtuu	myös	
pukeutumisen	alueella.	Vaatteissa	yhdistyy	ih-
misen	identiteetti,	seksuaalisuus	ja	sosiaalinen	
rooli,	 ja	 vaatevalinnoilla	 tuodaan	 näin	 julki	
omaa	henkilökohtaista	sisintä	11.	Mitä	parem-
min	vaate	 vastaa	kuvaa,	 jonka	kantaja	haluaa	

itsestään	 antaa,	 sekä	 itselleen	 että	muille,	 sitä	
helpompi	tuotteeseen	on	kiintyä.

Muistojen merkitys

Schifferstein	 ja	 Zwartkruis	Pelgrim	 (2008)	
määrittelivät	 tutkimuksessaan	 seitsemän	 te-
kijää	 tuotteeseen	 kiintymiselle:	 nautinto;	
muistot	 ihmisistä,	 paikoista	 tai	 tapahtumista;	
oman	identiteetin	tukeminen;	maailmankuva;	
käyttökelpoisuus,	 luetettavuus	 ja	 markkina-
arvo.	Vain	 kaksi	 tekijää,	 muistot	 ja	 nautinto,	
vaikuttavat	myönteisesti	tuotteeseen	syntyvään	
kiintymyksen	 tasoon.	 Nautinto	 on	 tärkein	
tekijä	 vasta	 hankittuihin	 tuotteisiin	 kiinty-
miselle,	 kun	 taas	 muistot	 vaikuttavat	 eniten	
tuotteisiin,	jotka	käyttäjä	on	omistanut	jo	pit-
kään.	12	Nautinnon	aikaansaama	kiintymys	voi	
muodostua	 jo	 pelkästään	 tuotteen	 uutuuden	
takia,	 olematta	 muuten	 yhteydessä	 tuotteen	
ominaisuuksiin,	 ja	 näin	 kiintymys	 voi	 jäädä	
hyvin	lyhytaikaiseksi.

Niinimäki	 toteutti	 Suomessa	 vuonna	 2009	
tutkimuksen	 koskien	 tekstiilien	 ja	 vaatteiden	
kuluttajanäkökulmaa.	 Tutkimus	 keskittyi	
tekstiiliin	 kiintymiseen	 ja	 tutkimuksen	 tu-
loksista	 voitiin	 päätellä	 että	 tärkeimmät	 ele-
mentit	 kiintymyksen	 muodostumiselle	 ovat	

3.1 Kestävä tuotesuhde

10. mm. Ball & Tasaki 1992; Belk 1988; Wallendorf & Arnould 1988; kts. Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 2008.
11. Woodward 2005.
12. Schifferstein & Zwartkruis-Pelgrim 2008; Niinimäki & Koskinen 2011.
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henkilökohtaiset	 tunnearvot,	 tekstiilin	 laatu	
ja	 käyttökelpoisuus.	Vahvin	 tunneside	 syntyy	
tekstiilin	liittyessä	käyttäjän	henkilökohtaiseen	
historiaan,	 tiettyyn	 läheiseen	 henkilöön	 tai	
muistoon.	13

Csikszentmihalyi	 ja	 Rochberg-Halton	 ovat	
havainneet	 vastaavanlaisia	 tuloksia	 omassa	
tutkimuksessaan	 koskien	 ihmisten	 kotona	
olevia	 esineitä	 ja	 niiden	 merkitystä	 omista-
jilleen.	 Tärkeät	 esineet	 osoittautuivat	 olevan	
sellaisia,	joilla	on	erityisiä	muistoja	ja	ne	herät-
tävät	 omistajassaan	 tunteita.	Erityisen	 tärkeät	
esineet	 kertovat	 tarinoita.	 Hyvin	 harvoin	 esi-
neestä	tekee	tärkeän	pelkästään	sen	esteettinen	
ulkomuoto	 tai	 sen	 sujuva	 käytettävyys,	 vaan	
me	kiinnymme	asioihin	joilla	on	henkilökoh-
taisesti	merkittäviä	mielleyhtymiä.	14

Voisin	 kuvitella	 perinteisten	 tekstiilimallien	
olevan	kuluttajalle	erityisen	helposti	lähestyttä-
viä.	Harmailla	villasukilla	tai	palmikkoneuleel-
la	on	niin	pitkät	perinteet	ainakin	meillä	Poh-
joismaissa,	 että	 useat	 kuluttajat	 voivat	 tuntea	
tietynlaista	tuttuutta	ja	yhteistä	historiaa	jopa	
uuden	tuotteen	kanssa.	Uusikin	palmikkoneu-
le	voi	tuoda	mieleen	muistot	 lapsena	isoäidin	
neulomasta	 villapaidasta	 perinteisen	 kuvio-
maailman	johdatellessa	menneisyyteen.	Vahva	
muistojen	aikaansaama	kiintymys	tuotteeseen	
tarvitsee	 kuitenkin	 tuotteen	 ja	 käyttäjän	 yh-
teiseloa	ja	vuorovaikutusta.

Laadulliset ominaisuudet

Niinimäki	ja	Koskinen	jatkoivat	vuonna	2011	
uudella	 tutkimuksella	 tekstiilien	 ja	 käyttäjän	
välisestä	 kestävästä	 tuotesuhteesta.	 Tutkimus	
sisälsi	 pitkä-	 ja	 lyhytaikaisessa	 käytössä	 olevia	
tekstiilejä	 ja	 vaatteita	 koskevan	 kysely,	 jonka	
vastaukset	 määrittelivät	 pitkäaikaisessa	 käy-
tössä	olevat	 tuotteet	 laadultaan	kestäviksi,	 es-
teettisiksi	ja	toimiviksi.	Kestävyys	ja	toimivuus	

sisälsivät	 myös	 tekstiilin	 hoidon	 vaatimukset.	
Esteettisyyteen	 vaikuttivat	 visuaalisuuden	 li-
säksi	 tekstiilin	 haptiset	 ominaisuudet.	 Lisäksi	
vastanneet	 kokivat	 tärkeänä	 pitkäaikaiseen	
käyttöön	vaikuttavana	tekijänä	vaatteiden	klas-
sisen	ja	aikaa	kestävän	tyylin.	15

Tuotteen	 laadulliset	 ominaisuudet	 muodos-
tuvat	 lopulta	 tärkeimmiksi	 pitkäaikaisen	 tuo-
tesuhteen	 mahdollistaviksi	 määreiksi,	 sillä	 ne	
on	oltava	kunnossa	ennen	kuin	voidaan	siirtyä	
tavoittelemaan	 tunteisiin	 perustuvaa	 kestä-
vää	 tuotesuhdetta.	Toisin	 sanoen,	 jos	 tuote	ei	
laadullisilta	ominaisuuksilta	kestä	pitkäikäistä	
käyttöä,	ei	tunnesiteellä	ole	lopulta	merkitystä	
tuotteen	lakatessa	fyysisesti	 toimimasta.	Hyvä	
fyysinen	laatu	ei	kuitenkaan	itsessään	riitä	sy-
vän	 kiintymyksen	 syntyyn.	 Lisäksi	 tarvitaan	
psyykkisten	 tarpeiden	 tyydyttäminen	 ja	 käyt-
täjän	 tunteisiin	 vetoaminen.16	 Pitkäaikainen	
tuotesuhde	tarvitsee	muodostuakseen	siis	mo-
lemmat,	 sekä	 fyysisen	 laadun	 ja	 luotettavuu-
den,	että	psyykkisen	merkityksen,	joka	syntyy	
useimmiten	 tuotteen	 heijastuessa	 käyttäjän	
henkilöhistoriaan.

Käyttökokemus

Donald	 A.	 Norman	 tuo	 esille	 kolme	 eri	 ta-
soa	 käsitellessään	 tuotteen	 käyttökokemusta:	
vaikutelman	 tason,	 käytännön	 tason	 ja	 mer-
kityksen	 tason	 (visceral,	 behavioral	 and	 ref-
lective).	Vaikutelman	tasolla	muodostuu	ensi-
vaikutelmamme	 tuotteesta.	 Ensivaikutelmaan	
vaikuttavat	 tuotteen	 ulkomuoto,	 sen	 fyysiset	
piirteet	 ja	 ensikosketuksemme	 siihen.	 Käy-
tännön	 tasolla	 vaikuttavat	 tuotteen	käyttämi-
seen	liittyvät	kokemukset.	Ne	voivat	olla	joko	
tuotteen	 toimintoon,	 suorituskykyyn	 tai	 käy-
tettävyyteen	 liittyviä	 kokemuksia.	 Kolmas	 ja	
korkein	taso	on	merkityksen	taso.	Tällä	tasolla	
tapahtuu	tuotteen	tulkitseminen,	ymmärtämi-
nen	ja	heijastaminen	omiin	henkilökohtaisiin	

13. Niinimäki 2010.
14. Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981. 
15-16. Niinimäki & Koskinen 2011, 173-175.
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kokemuksiin.	 Merkityksen	 taso	 on	 kolmesta	
tasosta	 herkin	 henkilökohtaisten	 kokemusten	
vaihteluille.	Tämä	taso	on	myös	erityisen	vahva	
ja	voi	jättää	muut	tasot	varjoonsa.	17

Ihmisen	ollessa	kosketuksessa	tuotteeseen	ovat	
Normanin	 teorian	 kolme	 tasoa	 vuorovaiku-
tuksessa	keskenään.	Käyttökokemus	voi	saada	
ensimmäisen	 ärsykkeensä	 joko	 alimmalta	 tai	
korkeimmalta	 tasolta.	 Kokemuksen	 lähties-
sä	 liikkeelle	 ylimmältä	 merkityksen	 tasolta	 se	
on	 ajattelun	 johdattelemaa.	 Vaihtoehtoisesti	
alemmalta	vaikutelman	tasolta	lähtiessään	ko-
kemus	lähtee	liikkeelle	puhtaasta	havainnosta.	
Merkityksen	 taso	 sisältää	 tunteita,	 muistoja,	
havaintoja	ja	heijastuu	käyttäjän	minäkuvaan.	
Tällä	 tasolla	 toiminnassa	 ovat	 sekä	 käyttäjän	
ajatukset	että	tunteet.	Alemmalla	vaikutelman	
tasolla	tapahtuu	vain	välitön	kokeminen	ilman	
syvempää	ymmärrystä	tai	tulkintaa.	18	

Mitä	 Normanin	 käyttötasot	 sitten	 tarkoitta-
vat	 käyttäjän	 ja	 neulevaatteen	 kohtaamisessa?	
Kokemuksen	 lähtiessä	 liikkeelle	 alimmalta	
vaikutelman	 tasolta,	 käyttäjä	 huomioi	 neu-
leen	 visuaalisesti;	 sen	 värin,	 mallin	 ja	 tyylin.		
Jo	 pelkkä	 visuaalisuus	 voi	 riittää	 hankintaan	
johtavaan	 ihastumiseen.	 Usein	 käyttäjä	 ar-
vioi	 kuitenkin	 myös	 neuleen	 käytettävyyttä.	
Onko	 neule	 tarpeellinen?	 Ovatko	 leikkaus	
ja	 materiaali	 sopivat?	 Onko	 neule	 lämmin,	
miellyttävä	 käyttää	 ja	 helppo	 huoltaa?	 Kor-
keimmalla	 merkityksen	 tasolla	 neule	 herättää	
ihmisessä	 tunteita.	 Se	 saattaa	 tuoda	käyttäjän	
mieleen	muistoja	menneisyydestä,	antaa	lupa-
uksia	tulevaan,	kuten	juhlavaate,	tai	vaikuttaa	
käyttäjän	 minäkuvaan	 erityisellä	 ja	 halutulla	
tavalla.	Heränneet	tunteet,	joko	positiiviset	tai	
negatiiviset,	vaikuttavat	ratkaisevasti	käyttäjän	
ja	 vaatteen	 välille	 muodostuvaan	 suhteeseen	
ja	 vaatteelle	 annettavaan	 arvoon.	 Positiiviset	
tunteet	 saavat	 kuluttajan	 kiintymään	 tuot-
teeseen,	 huoltamaan	 sitä	 ja	 arvostamaan	 sitä.		
Negatiivisten	 tunteiden	kautta	 tuote	 jää	mitä	

luultavimmin	hankkimatta	 tai	virheostoksena	
lähes	käyttämättömäksi.
Käyttäjän	ja	tuotteen	suhteen	kehittyessä	sille	
tasolle	 että	 tuote	 saavuttaa	 tunnearvoa,	 tulee	
tuotteesta	 niin	 tärkeä	 ja	 kallisarvoinen	 että	
se	 ansaitsee	 vaalimista	 ja	 huolellista	 kunnos-
sapitoa	 19.	 Merkityksen	 tasolle	 pääsy	 vaatii	
kuitenkin	 usein	 aikaa,	 jotta	 tuote	 saa	 yhtey-
den	 käyttäjän	 henkilöhistoriaan.	 Yksi	 koke-
mustasojen	 selvistä	 eroista	 liittyykin	 aikaan.	
Alimpien	 tasojen	 kokemus	 tapahtuu	 lyhyessä	
hetkessä,	 kun	 taas	 korkein	 taso	 heijastuu	 pi-
demmälle	 aikavälille	 sekä	 menneisyyteen	 että	
tulevaisuuteen.	 Merkityksen	 tasolla	 ihminen	
heijastaa	 uutta	 kokemustaan	 sekä	 aikaisem-
piin	kokemuksiinsa	ja	henkilöhistoriaansa	että	
tulevaisuudenkuvaansa	 ja	 arvomaailmaansa.	
Merkityksen	 tasolla	 käyttökokemus	 ulottuu	
sekä	 tuotteen	 omistamiseen,	 näyttämiseen	 ja	
käyttämiseen.	20

Esteettisyys ja aistittavuus

Me	kiinnymme	vaatteisiin	myös	niiden	esteet-
tisen	kauneuden	vuoksi.	Tietyt	vaatteet	saavat	
meidät	 tuntemaan	 itsemme	 kauniiksi.	 Kau-
neus	ei	ilmene	vain	ulkoisena	ominaisuutena,	
vaan	 myös	 käyttökokemukset	 sosiaalisissa	 ti-
lanteissa	sekä	aistikokemukset,	kuten	vaatteen	
tuntu,	 tuoksu	 ja	mukavuus	vartaloamme	vas-
ten,	 vaikuttavat	 kiintymykseemme.	 Vaatteen	
miellyttävä	tuntu	on	osa	sen	kauneutta.	

Vaatteen	ja	kehon	vuorovaikutuksella	on	vahva	
yhteys	 kosketusmuistiin	 ja	 tätä	 kautta	 henki-
lökohtaiseen	historiaamme	ja	kokemuksiimme	
21.	 Materiaalikosketus	 voi	 herättää	 meissä	 jo	
kerran	koetun	tunteen	tai	muiston;	lapsuuden	
ulkoiluhaalarin	teddykangasvuori,	elämän	en-
simmäinen	 silkkinen	 juhlamekko	 tai	 akryyli-
neule	talvipakkasilla.	Tekstiili	ja	siinä	käytetty	
materiaali	 on	 vaatteen	 käyttökokemuksessa	
erityisen	tärkeässä	osassa.		Vaatteen	muoto	taas		

17-18. Norman 2004, 37.
19.  Chapman 2009.
20. Norman 2004, 38; Niinimäki & Koskinen 2011, 178.
21. Niinimäki 2010, 170-171.
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3.2 Vaate kodinomaisena 
tilana

“Todellinen kotoisuus ei ole 
koskaan luotaantyöntävää. 
Kaikissa kotoisissa tiloissa 
on vetovoimaa.”  25

Kodin	käsitteestä	on	kirjoitettu	paljon.	Muun	
muassa	 antropologit,	 arkkitehdit,	 psykologit	
ja	 sosiologit	 ovat	 tutkineet	 käsitettä,	 kaikki	
omista	 lähtökohdistaan,	 ja	 antaneet	 oman	
osansa	käsitteen	määrittelemiselle.	Tässä	työs-
sä	 en	aio	määritellä	käsitettä	perinpohjaisesti,	
vaan	avaan	 siihen	muutamia	 tämän	prosessin	
kannalta	 merkityksellisiä	 ja	 mielenkiintoisia	
näkökulmia.

Muuttuva koti

Kodin	merkitys	ei	ole	kaikille	ihmisille	saman-
lainen	 vaan	 se	 saattaa	 vaihdella	 yksilöiden,	
maantieteellisten	 rajojen,	 kulttuurien	 ja	 ajan-
jaksojen	välillä	 22.	On	 siis	mahdotonta	 lähteä	

etsimään	 yleispätevää	 kodin	 määritelmää	 sen	
tarkoittaessa	eri	ihmisille	niin	erilaisia	asioita.
Aikaisemmin	keskeisin	ajatus	kodista	antropo-
logiassa	oli	 siitä	yksilön	universumin	vakaana	
ja	liikkumattomana	fyysisenä	keskuksena,	tur-
vallisena	ja	pysyvänä	paikkana,	josta	voi	lähteä	
ja	jonne	voi	palata.	Maailma	sijoittui	tuon	liik-
kumattoman	keskustan	ympärille.	23

Tämä	ajatus	voi	edelleen	muodostaa	tietynlai-
sen	pohjan	kodin	käsitteelle,	mutta	nykyajan	
liikkuvassa	 maailmassa,	 se	 ei	 pysty	 enää	 täy-
sin	 kuvaamaan	 kodin	 luonnetta.	 Nykyaikana	
ihmiset	 muuttavat	 työn,	 opiskelujen	 ja	 maa-
ilmantilanteen	 ajamina	 kaupungista	 ja	 maas-
ta	 toiseen,	 eikä	 liikkumatonta	 keskusta	 usein	
enää	ole	olemassa.	
Uudelleen	määrittyvän	käsitteen	tulisi	siis	ajan	
ja	paikan	pysähtyneisyyden	sijaan	ottaa	huomi-
oon	ajan	ja	paikan	joustavuus	sekä	yksilöiden	
jatkuva	liike	niiden	läpi.	Paljon	liikkuvamman	
käsityksen	 kodista	 tulisi	 nousta	 esiin.	Tällöin	
koti	 nähtäisiin	 ennemminkin	 monipaikkaise-
na,	sellaisena,	jonka	voi	ottaa	mukaan	aina	kun	
henkilö	lähtee	liikkeelle	24.
Ajatellen	vaatetta	kotina,	se	olisi	juurikin	mu-
kana	 kulkeva,	 kehon	 mukana	 liikkuva	 turva-
paikka.	Ensimmäinen	visuaalinen	mielikuvani	
on	 maahanmuuttaja	 oman	 kulttuurinsa	 tyy-
pillisessä	 asussa	 maantieteellisesti	 kuitenkin	
hyvin	kaukana	synnyinpaikastaan.	Perinteinen	
asu	 voi	 hyvinkin	 tuoda	 turvaa	 ja	 hyvää	 oloa	
muodostamansa	 henkilökohtaisen	 tilan	 kaut-
ta.	Kosketus	iholla	on	sama	maantieteellisestä	
paikasta	riippumatta.	
Esimerkkejä	 löytyy	 paljon	 myös	 lähempää-
kin.	 Oman	 identiteetin	 heijastaminen	 vaa-
tetuksen	 avulla	 jokapäiväisessä	 elämässä	 tuo	
itsevarmuutta,	 joka	 on	 lähtöisin	 juuri	 siitä,	
että	 tunnemme	 olevamme	 suojassa	 ja	 näin	
vahvempia	ja	varmempia	itsestämme	vieraam-
missakin	 sosiaalisissa	 tilanteissa.	 Epämukavat	
vaatteet,	jossa	emme	tunne	oloamme	kotoisak-
si,	luovat	epävarmuutta.	Kotoisuus	muodostuu	
tunteesta.

22. Lawrence 1995, 58, kts. Tulensalo 2006, 18.
23-24. Rapport & Dawson 1998a, 6-7, kts. Tulensalo 2006, 20-21.
25. Bachelard 1957, 89. 
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määrittää	tekstiilin	ja	ihon	kosketuspinnat.

Vaate	 muodostaa	 kehoa	 ympäröivän	 aistitta-
van	 ja	 asuttavan	 tilan.	Tämä	 tila	 on	 ihmisen	
henkilökohtaisinta	 elintilaa.	 Jotta	 tilassa	 olisi	
miellyttävä	 olla,	 tulisi	 sen	 mukailla	 asujansa	
elämänrytmiä;	 olla	 funktionaalinen,	 hengit-
tää,	lämmittää	ja	miellyttää	ihoa.	Kosketuksen	
ja	 käyttökokemuksen	 kautta	 vaate	 vaikuttaa	
käyttäjän	 olotilaan	 ja	 sitä	 kautta	 niiden	 väli-
seen	suhteeseen.

Pohtiessani	vaatteen	merkitystä	vartalolle	tilal-
lisena	elementtinä,	löysin	paljon	yhtäläisyyksiä	
niin	 sanotun	 lempivaatteen	 luonteesta	 ja	 ko-
din	käsitteestä.	Molemmat,	lempivaate	ja	koti,	
ovat	paikkoja,	joissa	saa	olla	rauhassa,	joissa	voi	
luottaa	ympäristöönsä	ja	tuntea	olonsa	miellyt-
täväksi.	Voisiko	vaatteeseen	kiintymistä	kutsua	
siis	vaatteeseen	kotiutumiseksi?		



Koti on tila ja koti on tunne

Kotia	 käsittelevässä	 nykykirjallisuudessa	 on	
nähtävissä	 jännite	 kaksijakoisen	 määräytymi-
sen	 välillä.	 Toisaalta	 koti	 on	 fyysinen	 paikka	
eli	konkreettinen,	ja	toisaalta	se	on	symbolinen	
tila	 eli	 abstrakti.	 Monet	 kirjoittajat	 ovat	 sitä	
mieltä,	 että	 käsite	 pitää	 sisällään	 molemmat	
merkitykset	 26.	Koti	 siis	 viittaa	 toisaalta	paik-
kaan,	 jossa	 jokapäiväistä	 elämää	 eletään.	Toi-
saalta	 se	 voi	 tarkoittaa	 paikkaa,	 joka	 liitetään	
kuulumisen	 tunteeseen	 ja	 tunteeseen	 kotona	
olemisesta.	 Ideaalisesti	 näiden	 kahden	 kodin	
merkityksen	 odotetaan	 kohtaavan	 niin,	 että	
ihminen	tuntee	olevansa	kotonaan	siinä	fyysi-
sessä	paikassa,	jossa	asuu.	27

Kodin	voi	jossain	yhteyksissä	rinnastaa	taloon,	
mutta	 se	 ei	 ole	 pelkkä	 arkkitehtoninen	 ele-
mentti.	 Se	 ei	 ole	 neutraalia	 geometrista	 tilaa,	
vaan	se	on	elettyä	tilaa,	joka	on	täynnä	muis-
toja,	 tunteita	 ja	henkilökohtaisia	merkityksiä.		
Parhaimmillaan	 koti	 on	 asujalleen	 turva	 ja	
miellyttävä	lepopaikka	arjen	kiireiden	keskellä.	
28	 	Se	 tarjoaa	mahdollisuuden	kokonaisvaltai-
selle	 rentoutumiselle	 tarvitsematta	 huolehtia	
niin	sanotusta	ulkoisesta	esiintymisestä.	Koto-
na	voi	olla	täysin	oma	itsensä.	

Koti	 symboloi	 suojaa	 ja	 turvaa,	 mutta	 se	 voi	
pahimmassa	tapauksessa	olla	myös	yksinäisyy-
den	tai	ahdistuksen	tyyssija.	Kotiin	voi	 liittyä	
ikäviä	muistoja,	vaikeita	ihmissuhteita	tai	vää-
rinkäytettyä	valtaa.	Tällaiset	mielikuvat	 liitty-
vät	 useimmiten	 henkilökohtaiseen	 historiaan	
ja	antavat	ehkä	vielä	suuremman	tarpeen	ide-
aalin	 ja	 turvallisen	kodin	 ajatukselle	 ja	 siihen	
pyrkimiselle.	

Jos	kodin	 jakaa	muiden	 ihmisten	kanssa,	ku-
ten	 perheen	 kanssa,	 muodostuu	 näistä	 ihmi-
sistä	helposti	kodin	merkityksellisin	asia,	jopa	
kodin	määre.	Koti	ei	tunnu	samalta,	jos	perhe	
on	poissa.	Veera	Kulju	kysyy	opinnäytteessään	

”Voisiko	koti	olla	meillä	mukana	aina,	 tietoi-
suutena?	 Tilana	 joka	 on	 meidän	 tunteemme	
aikaansaama.”	 29	Tämä	ajatus	haluaa	korostaa	
materiaalin;	 seinien,	 ovien,	 ikkunoiden,	 ja	
tekstiilinkin	 toissijaisuutta.	Se	korostaa	kodin	
käsitteen	olevan	ennen	kaikkea	psykologinen,	
ja	 kontekstissaan	 juuri	 henkilöiden	 välinen.	
Myös	Juhani	Pallasmaa	kysyy;	onko	koti	lain-
kaan	arkkitehtoninen	ilmaisu?	Kenties	koti	ei	
olekaan	arkkitehtoninen	 ilmiö,	vaan	psykolo-
ginen,	psykoanalyyttinen	ja	yhteiskuntatieteel-
linen.	 Koti	 on	 yksilön	 persoonan	 ja	 perheen	
sekä	 heidän	 ainutkertaisten	 elämänkuvioi-
densa	 ilmaisu.	 Näin	 ollen	 koti	 on	 käsitteenä	
pikemminkin	orgaaninen	kuin	esineellinen.	30

Ajatellessani	 merkityksellistä	 vaatetta	 kodin-
omaisena	 tilana	 löydän	 saman	 kahtiajaon	
fyysiseen	 ja	 psyykkiseen	 merkitykseen	 kuin	
mistä	 kotia	 käsittelevässä	 nykykirjallisuudessa	
puhutaan.	Vaatteen	fyysiset	ominaisuudet	ovat	
erittäin	 tärkeät.	 Tekstiilin	 materiaalit,	 pin-
tastruktuuri	ja	joustavuus	sekä	vaatteelle	muo-
don	 antavat	 leikkaukset	 ja	 kehon	 peittävyys	
vaikuttavat	 käyttökokemuksen	 miellyttävyy-
teen	 ja	 hyvän	 olon	 syntyyn.	Vaate	 on	 paikka	
jokapäiväiselle	 elämiselle,	 joten	 sen	 fyysisten	
ominaisuuksien	 tulisi	 olla	 suunnitellut	 liik-
kumiselle,	 lämmittämiselle,	hengittämiselle	 ja	
henkilökohtaisen	 elämän	 rytmin	 mukailemi-
selle.	Samoin	hyvän	kodin	tulisi	suojata	asujaa	
ilmaston	vaihteluilta;	lämmittää,	pitää	tuulta	ja	
sadetta.	Funktionaalinen	vaate	tai	asunto	ei	ole	
kuitenkaan	 vielä	 kodinomainen	 turvapaikka.	
Tilan	tulisi	tuntua	ja	näyttää	omalta,	heijastaa	
kantajan	 identiteettiä	 ja	 suojata	 kehon	 lisäksi	
käyttäjän	 henkilökohtaista	 ja	 intiimiä	 tilaa,	
tuntuakseen	arvokkaalta	ja	kodikkaalta	tilalta.	
Merkityksellinen	 suhde	 syntyy	 vasta	 tunteen	
kautta.

26. Al-Ali & Koser 2001, 7, kts. Tulensalo 2006, 22. 
27. Fog Olwig 1999, 83, kts. Tulensalo 2006, 22.
28. Pallasmaa 1994.
29. Kulju 2010, 109.
30. Pallasmaa 1994.
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31. Dovey määrittelee käyttämänsä termin ”dialektinen” seuraavasti: ”My use of term dialectic has three defining characteristics: a tension between binary opposites, 
an essential unity in that the poles are mutually defining, and a dynamism that lends their interaction a certain progression” (Dovey 1985, 44.)
32-33.  Dovey 1985, 44-46
34. Tulensalo 2006, 83.
35. Pallasmaa 1994.

Sisä- ja ulkopuolen kontrasti

Doveyn	(1985)	mukaan	kodin	merkitys	ei	ole	
itsenäinen	 ja	 riippumaton,	 sisäisesti	 syntynyt	
merkitys,	 vaan	 se	 tulee	parhaiten	 esiin	 tietty-
jen	 vastakohtaparien	 dialektisessa31	 vuorovai-
kutuksessa.	Toisin	sanoen	koti	määrittyy	aina	
suhteessa	sen	ulkopuolisiin	tekijöihin.	Doveyn	
mukaan	tilaa	koskeva	dialektiikka	johtuu	ensi-
sijaisesti	kodin	ja	sieltä	poissa	olemisen	vastak-
kainasettelusta.	 Ilman	 matkaa,	 ilman	 poissa-
oloa	kodista,	emme	tajuaisi	kodin	merkitystä.	
32

Tilan	 dialekstiikka	 ilmenee	 erityisen	 vahvana	
sisäpuolen	ja	ulkopuolen	välillä.	Doveyn	mie-
lestä	ymmärtämällä	tämä	dialektiikka	on	mah-
dollista	 ymmärtää	 se	 monimerkityksellisyys,	
joka	puheessamme	on.	Kodin	merkitys	vahvis-
tuu	vastakkaisten	napojen	vuorovaikutuksessa,	
ajatellessamme	 siis	 paikkaa	 ja	 sen	 suhdetta	
laajempaan	kontekstiin.	Toisin	sanoen	koti	on	
siis	sisäpuoli	ja	sitä	vastassa	oleva	“tuntematon”	
on	ulkopuolella	 ja	määrittelee	kodin	 rajoja	 ja	
sisältöä.	 Kodin	 tunne	 korostuu	 kun	 olemme	
lämpimässä	 sängyssä,	 mutta	 samalla	 voimme	
kuulla	sateen	ropisevan	kattoon	ja	tuulen	vin-
kuvan	nurkissa.	Kontrasti	 sisäpuolen	 ja	ulko-
puolen	 välillä	 korostaa	 sisäpuolella	 olemisen	
merkitystä.	33

Sama	 sisä-	 ja	 ulkopuolen	 kontrasti	 tulee	 ilmi	
palatessa	 ajattelemaan	 kodin	 materiaalista	
olemusta.	 Kodin	 ulkopuoli	 on	 kuin	 suojaava	
kuori,	 jonka	 tarkoitus	 on	 pitää	 sisäpuoli	 va-
hingoittumattomana.	 Ulkopuoli	 on	 kestävää	
puuta,	kiveä,	lasia	tai	betonia.	Se	ei	ole	koske-
tuksissa	ihmisvartalon	kanssa	eikä	siihen	ei	liity	
juuri	mitään	henkilökohtaista.	Kodin	sisäpuoli	
puolestaan	 on	 lämmin,	 järjestetty	 ja	 intiimi	
tila.	Se	tuntuu	miellyttävälle	 ja	 turvalliselle	 ja	
se	 on	 suojassa	 ulkopuolisten	 katseilta.	 Kodin	
sisäpuoli	on	erityisen	henkilökohtainen	tila.

Doveyn	 ajatukset	 kodin	 sisä-	 ja	 ulkopuolen	

kontrastista	 antoivat	 neulesuunnitteluprojek-
tilleni	 paljon	 materiaalia.	 Myös	 vaatetuksessa	
on	juuri	erittäin	kiinnostavaa	kuinka	tekstiilin	
poissaolo	iholta	korostaa	sen	merkityksellisyyt-
tä.	Missä	kohden	vartaloani	 tunnen	 tekstiilin	
ja	millaisena	sen	tunnen?	Miltä	tekstiili	tuntuu	
ulkopuolelta?	 Muut	 eivät	 tunne	 minun	 vaa-
tettani,	mutta	miten	he	sen	näkevät?	Kokeilin	
useissa	neulosmalleissa	vahvaa	kaksipuolisuut-
ta	 sekä	 materiaalein,	 tekstuurein	 että	 värein.	
Tekstiililtä	 tavoiteltavat	 ominaisuudet	 vaih-
televat	 ulko-	 ja	 sisäpinnan	 välillä.	 Sisäpuolen	
tulisi	 olla	 miellyttävän	 tuntuista,	mutta	 sama	
ominaisuus	 ei	 ole	 ulkopuolelle	 niin	 tärkeää.	
Ulkopuolta	 kosketaan	 harvemmin.	 Kankaan	
ulkopintaa	 ajatellen	 kiinnostavaa	 on	 puoles-
taan	 ulkonäkö	 ja	 esimerkiksi	 takkikangas-
ta	 ajatellessa	 sen	 funktionaalisuus	 erilaisissa	
sääolosuhteissa.

Sekä	kodissa,	että	vaatetuksessa	 tila	kerrostuu	
julkisesta	 kuvasta	 kaikkein	 henkilökohtaisim-
paan	 ytimeen.	 	 Ulkokuoren	 visuaalinen	 ilme	
on	tärkeä	ja	tiedostettu.	Se	näyttää	muille	ketä	
me	 olemme	 ja	 ketä	 haluaisimme	 olla.	 Kerros	
kerrokselta	 siirrymme	 henkilökohtaisemmalle	
alueelle;	jakku,	pusero,	aluspaita;	eteinen,	olo-
huone,	piirongin	laatikko.	Kodin	merkitys	on	
sen	intiimiydessä.

Ajan merkitys kotiutumiselle

Asumalla	 ihminen	hankkii	muistoja	paikasta,	
eli	kodistaan,	ja	kiinnikkeitä,	joilla	hän	itsensä	
tuohon	paikkaan	liittää	34.	Hän	käy	prosessia,	
jota	 voi	 kutsua	 kotiutumiseksi.	 Koti	 voidaan	
siis	 tämän	 perusteella	 ajatella	 suhteeksi,	 joka	
muodostuu	 ihmisen	 ja	 hänelle	 tärkeän	 toi-
minnan	tai	sitä	symboloivan	tilan	välille.	Tila	
täytyy	 ensin	ottaa	 emotionaalisessa	merkityk-
sessä	omaksi	ennen	kuin	se	voi	toimia	kotina.	
Koti	 suhteena	 liittyykin	 ajatteluun	 kodin	 ja	
identiteetin	 keskinäisestä	 vuorovaikutuksesta.	
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“Koti on paikka, jonne piilo-
tamme salaisuutemme ja jossa 
ilmaisemme yksityisintä itseäm-
me. Koti on paikka, jossa voi 
levätä ja uneksia rauhassa.” 35



Kaikkein	tärkein	tekijä	paikan	muuttumisessa	
kodiksi	 on	 siis	 tunteen	 kehittyminen.	 Paikka	
on	koti	vasta	kun	tunne	siitä	kehittyy.	Aika	ja	
sopeutuminen	 esittävät	 tärkeää	 roolia	 tämän	
tunteen	kehittymisessä.	Kotia	ei	voi	antaa	ke-
nellekään	valmiina,	sillä	suhde	kotiin	muodos-
tuu	aina	henkilökohtaisesti.	36

Myös	 Juhani	 Pallasmaa	 (1994)	 korostaa	 ajan	
merkitystä	 verratessaan	 kodin	 käsitettä	 asun-
non	 käsitteeseen:	 “Kotia	 ei	 voi	 luoda	 yhdellä	
kertaa;	 siinä	 on	 aikaulottuvuus,	 eli	 se	 on	 jat-
kumo,	 joka	 syntyy	 perheen	 ja	 yksilön	 mu-
kautumisesta	 maailmaan”	 37.	 Samoin	 totesin	
jo	 aiemmin	 Normanin	 (2004)	 huomioivan	
tuotteeseen	 liittyvien	 kokemustasojen	 eroista;	
Alimpien	 tasojen	 kokemus	 tapahtuu	 lyhyessä	
hetkessä,	 kun	 taas	 korkein,	 merkityksen	 taso	
heijastuu	 pidemmälle	 aikavälille	 sekä	 men-
neisyyteen	 että	 tulevaisuuteen	 38.	 Aika	 on	
hyvin	 olennaista	 siis	 kestävän	 tuotesuhteen	
ja	 käyttäjän	 tuotteelle	 antaman	 tunnearvon	
muodostumiselle.

Vaate kodinomaisena tilana

Verratessa	paikan	muodostumista	kodiksi	kes-
tävää	kehitystä	edistävän	merkityksellisen	tuo-
tesuhteen	syntyyn,	voi	löytää	siis	monia	yhtä-
läisyyksiä.	 Molemmat	 tarvitsevat	 syntyäkseen	
tunnetta,	 heijastumista	 omaan	 identiteettiin	
ja	ennen	kaikkea	aikaa.	Suhteen	muodostuessa	
joko	paikasta	tai	tuotteesta	tulee	erityisen	tär-
keä,	henkilökohtainen	ja	arvokas.

Jos	 vaatteella	 voi	 saada	 aikaan	 kodin	 tuntui-
sen	olotilan,	voi	tätä	tilaa	kuljettaa	mukanaan	
kaikkialle.	 Ajatus	 on	 houkutteleva,	 sillä	 näin	
saisimme	 mahdollisuuden	 tuntea	 olomme	
turvatuksi	 ja	 suojatuksi	 kaikkialla.	 Tuntisim-
me	itsemme	kenties	vapaammaksi	sosiaalisista	
paineista	 ja	 voisimme	 olla	 avoimemmin	 oma	
itsemme.	 Heijastaisimme	 hyvää	 oloamme	
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varmasti	 myös	 muihin	 ja	 ehkä	 se	 vaikuttaisi	
positiivisesti	 sosiaaliseen	 kanssakäymiseemme	
jokapäiväisessä	elämässä.
Millainen	 tämän	 vaatteen	 tulisi	 sitten	 olla?	
Millaista	 materiaalia	 ja	 tekstiiliä	 sen	 rakenta-
misessa	 tulisi	 käyttää?	 Voisin	 kuvitella,	 että	
tekstiilin	 tulisi	 olla	 miellyttävää,	 suojaavaa	 ja	
myötäilevää.	Vaatteen	tulisi	hengittää,	 joustaa	
ja	lämmittää.	Kodin	merkitys	ja	merkitykselli-
syys	eivät	kuitenkaan	ole	kaikille	sama.	Muis-
tomme	 ja	 kokemuksemme	 ovat	 yksilöllisiä	 ja	
muille	näkymättömiä.	Kotia	 ei	myöskään	voi	
rakentaa	tai	ostaa	kerralla,	vaan	se	vaatii	asujan	
ja	paikan	 yhteistä	 aikaa	 elämiselle	 ja	 toisiinsa	
kiintymiselle.	

Tekstiilisuunnittelijan	 toive	 ryhtyä	 kodinra-
kentajaksi	 kuulostaa	 haastavalta,	 ellei	 jopa	
mahdottomalta.	 Monilla	 suunnittelun	 valin-
noilla	 voi	 kuitenkin	 vaikuttaa	 lähtökohtiin,	
mitkä	 tuotteella	 tulee	 olemaan	 suhteessa	 sen	
mahdollisuuksiin	muodostaa	merkityksellinen	
ja	kestävä	suhde	käyttäjän	kanssa.	Tekstiilirat-
kaisujen	tarkastelu	tilallisuuden	ja	kotiutumi-
sen	näkökulmasta	antaa	valtavasti	inspiraatiota	
suunnittelulle.	 Tämän	 opinnäytteen	 neulos-
mallistossa	käsittelen	kestävää	tuotesuhdetta	ja	
kodin	käsitettä	erityisesti	seuraavien	teemojen	
kautta:	 suojaaminen,	ulko-	 ja	 sisäpuolen	 ero-
avaisuus,	tuntu	ja	sen	vaikutus	esteettisyyteen,		
ajan	merkitys,	sekä	tekstiiliin	kääriytyminen	ja	
kotiutuminen.

36. Dovey 1985, 36; Granfelt 1998, 104.
37. Pallasmaa 1994.
38. Norman 2004.



4. NEULOSMALLISTO

”Villa	Mairea	on	yhtä	aikaa	arkaainen	ja	mo-
derni,	maalaismainen	 ja	elegantti,	paikallinen	
ja	yleismaailmallinen.	Se	viittaa	niin	mennee-
seen	kuin	tulevaankin,	sen	kuvakieli	on	ylen-
palttista,	ja	niin	ollen	se	on	rikas	maaperä	yksi-
lön	psyyken	juurtumiselle.”	39

Tämä	 Pallasmaan	 kuvaus	 Alvar	 Aallon	 Villa	
Maireasta	 oli	 hyvin	 lähellä	 omia	 tavoitteitani	
neulosmalliston	 ilmeestä	 ja	 luonteesta.	 Sekä	
yhteistyöyrityksen	 ekologinen	 pyrkimys	 että	
tutkimukseni	 kautta	 tulleet	 ajatukset	 perin-
teistä	ja	muistoista,	jotka	muodostavat	tärkeää	
osaa	 pitkäaikaisten	 tuotesuhteiden	 muodos-
tumisessa,	 toi	 suunnittelun	 lähtökohtiin	 vah-
van	 maanläheisen	 tunnelman.	 Sekä	 omana	
että	 yrityksen	 toiveena	 oli	 kuitenkin	 rikkoa	
tätä	 ekologisen	 vaatteen	 ja	 maalaismaisuuden	
stereotypiaa	 ja	 rakentaa	 mallistoa	 modernille	
kuluttajalle,	 jolle	 ympäristöystävällisyyden	 li-
säksi	elegantti	pukeutuminen	on	tärkeää.	Näin	
suunnittelun	 kaikilla	 alueilla	 kulkee	 mukana	
tämä	maanläheisyyden	 ja	urbaanin	eleganssin	
kontrasti,	 näkyen	 lopputuloksen	 pintastruk-
tuureissa,	tekniikoissa	ja	värityksessä.

Pääasiassa	 suunnittelutyö	 sai	 raamit	 yritysyh-
teistyöstä	ja	visuaalisen	inspiraation	opinnäyt-
teen	 tutkimuksellisesta	 osasta.	 Suunnittelun	
kautta	 käsittelen	 työssäni	 ajatuksia	 neuleesta	

kodinomaisena	 turvapaikkana,	 sisä-	 ja	 ulko-
puolen	 kontrastista,	 tekstiilin	 läsnä	 ja	 poissa-
olosta	iholla	sekä	materiaalimerkityksistä.	Näi-
tä	ajatuksia,	ekologisia	materiaaleja	ja	erilaisia	
neulostekniikoita	 käyttäen	 vien	 suunnittelua	
kohti	neulosmallistoa	kaupallisen	vaatekokoel-
man	käyttöön.	

Yritysyhteistyö

Suunnittelutyön	 tärkeän	 raamin	 muodosti	
yritysyhteistyön	mukana	tulleet	ajatukset	vaa-
temallistosta,	 sen	 takana	olevasta	 ekologisesta	
filosofiasta,	 kohderyhmästä	 ja	 tyylistä.	 Suun-
nittelemieni	 neulemallien	 tulisi	 olla	 hyvin	
yhdisteltävissä	 yrityksen	 malliston	 muihin	
vaatteisiin	ja	tuoda	mielenkiintoista	kontrastia	
kudottuihin	tekstiilipintoihin.

Seuraavassa	 kappaleessa	 kerron	 lyhyesti	 yri-
tyksen	 toimintafilosofiasta,	 vaatemallistosta,	
kohderyhmästä	 ja	 toimeksiannostani.	 Koska	
yrityksen	perustaminen	on	vielä	työn	alla,	eikä	
ensimmäistä	 kokoelmaa	 ole	 vielä	 lanseerattu,	
olen	 luvannut	 pitää	 salassa	 yrityksen	 ja	 sen	
perustajajäsenien	nimet,	sekä	yksityiskohtaista	
tietoa	 liikeideasta,	 materiaalien	 toimittajista	
ja	 tuotantopaikoista.	Puhun	 työssäni	 siis	vain	
”yrityksestä”	 ja	 kerron	 vain	 työni	 kannalta	

4.1 Suunnittelun lähtökohdat

39.  Pallasmaa 1994.
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Yrityksen	esittely	ja	yritysfilosofia

Yhteistyöyritykseni	tavoitteena	on	tarjota	mo-
dernille	naiselle	ja	miehelle	eettisesti	ja	ekologi-
sesti	valmistettua	kestävää	muotia.	Tavoitteena	
on	 luoda	 vahvoja	 kokoelmia,	 jotka	 vastaavat	
sekä	 niiden	 asiakkaiden	 tarpeeseen,	 jotka	 et-
sivät	 modernia	 tyyliä	 ja	 muotia,	 että	 niiden	
jotka	haluavat	panostaa	ympäristöystävälliseen	
ja	vastuulliseen	pukeutumiseen.	 	Yritys	pyrkii	
siis	 tarjoamaan	 vaihtoehdon,	 joka	 vastaa	 ku-
luttajien	 tarpeeseen	 tyylikkäästä	 pukeutumi-
sesta	 mahdollisimman	 ympäristöystävällisellä	
tavalla.

Yrityksen	 toimintafilosofia	 ei	 perustu	 perin-
teiseen	 sesongeittain	 vaihtuviin	 kokoelmiin,	
vaan	se	haluaa	laajentaa	ja	uusia	mallistoa	pik-
kuhiljaa	sesongeista	riippumatta,	 luoden	näin	
pidempikestoista	 muotia.	 	 Tarkoitus	 ei	 ole	
valmistaa	 valtavia	 mallistoja,	 vaan	 luoda	 toi-
mivia	ja	ajattomia	tuotteita	ja	kasvattaa	mallis-
tokokoa	kysynnän	ja	mahdollisuuksin	myötä.	
Yritys	pyrkii	suunnittelemaan	ja	valmistamaan	
tuotteita,	 jotka	 eivät	 pelkästään	 tule	 palvele-
maan	 ihmisten	 tarpeita,	 vaan	 jotka	 tarjoavat	
hyvää	oloa,	vaihtoehdon	massakulutukselle	 ja	
ekologisen	elämäntyylin.	Yrityksen	ensimmäi-
nen	mallisto	lanseerataan	syksyllä	2012.		

Yritys	tuottaa	sekä	naisten	että	miesten	mallis-
toa.	Molemmat	mallistot	 tulevat	koostumaan	
tyylikkäistä,	 moderneista	 ja	 funktionaalisista	
vaatteista,	 jotka	 soveltuvat	 aktiivisen	 kau-
punkilaisen	 jokapäiväiseen	 elämään	 aamusta	
iltaan.	 Käytetyt	 materiaalit	 valitaan	 mahdol-
lisimman	 ekologisen	 valmistustavan	 lisäksi	
käyttötarkoituksessaan	 toimivuuden,	 help-
pohoitoisuuden	 ja	 esteettisyyden	 perusteella.	
Materiaaleina	 tullaan	käyttämään	mm.	villaa,	
pellavaa,	 hamppua,	 bambua,	 ekopuuvillaa,	
lyoceliä	 ja	 kierrätettyä	 polyesteriä.	 Leikkauk-
sissa	tullaan	kiinnittämään	huomiota	vaatteen	

mukavuuteen,	 toimivuuteen,	 esteettisyyteen	
sekä	 mahdollisimman	 vähän	 leikkuujätteen	
muodostumiseen.	Tärkeimmät	ominaisuudet,	
jotka	kuvaavat	 yrityksen	mallistoa	kautta	 lin-
jan,	ovat	vaatteiden	mukavuus,	kestävyys,	toi-
mivuus,	eettisyys	ja	esteettisyys.

Brändin	 tyyli	 syntyy	 sekoituksesta	 puhtaita	
minimalistisia	 linjoja,	 orgaanisuutta,	 käsityö-	
urheiluvaate-	 ja	 tailoring-tekniikoita.	Tyylissä	
näkyy	toimivuus,	mukavuus	ja	skandinaavinen	
puhdaslinjaisuus.	Vaatteet	on	muotoiltu	kestä-
mään	aikaa	ja	käyttöä.

Asiakkaat	ja	markkinat

Yrityksen	kohderyhmää	ovat	pääasiassa	20-45	
-vuotiaat	 Eurooppalaiset	 ja	 Pohjoisamerik-
kalaiset	 kaupunkilaiset.	 Yrityksen	 asiakas	 on	
vastuuntuntoinen	 kuluttaja,	 samalla	 kun	 pu-
keutuu	elegantisti	ja	muodikkaasti.	Hän	ei	ole	
valmis	unohtamaan	mukavuutta	tyylikkyyden	
rinnalla,	 vaan	 vaatii	 vaatteeltaan	 molemmat;	
sekä	 toimivuuden	 ja	 käytännöllisyyden	 että	
modernin	ja	tyylikkään	ilmeen.

Yrityksen	mallisto	sijoittuu	keskihintaryhmän	
(mid	 price)	 yläpäähän.	 Tavoitteena	 on	 saada	
vaatteet	 mahdollisimman	 monen	 ulottuville.	
Malliston	 myyntipaikkoja	 ovat	 korkeatasoiset	
tavaratalot,	 pienemmät	 vaateliikkeet,	 bouti-
quet,	 ekologisten	 tuotteiden	 kaupat,	 verkko-
kaupat	 ja	 haaveena	 on	 saada	 tulevaisuudessa	
oma	 liike.	 Maantieteellisiksi	 myyntialueiksi	
suunnitellaan	Skandinaviaa,	Keski-Eurooppaa,	
Pohjois-Amerikkaa	ja	Japania.

Tehtävänanto

Minun	 tehtävänantonani	 on	 suunnitella	 yri-
tyksen	 konseptiin	 sopiva	 kokoelma	 neulos-
malleja	 ideapankiksi	 tulevia	mallistoja	varten.	
Suunnittelussa	tulee	ottaa	huomioon	yrityksen	
konsepti	 ja	 kohderyhmä,	 ja	 koota	 kokoelma	
malleja	 sekä	 jokapäiväisiin	 perusvaatteisiin	
että	näyttävämpiin	yksityiskohtiin.	Minun	tu-
lee	ottaa	huomioon	sekä	miesten	että	naisten	
vaatteet,	joihin	toivotaan	voivan	käyttää	usein	
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olennaisimmat	 tiedot	 yrityksen	 filosofiasta,	
tyylistä	 ja	 tehtävänannostani.	 Aineisto	 on	
kerätty	 yrityksen	 naistenvaatesuunnittelijan	
kanssa	 käytyjen	 keskustelujen	 pohjalta	 1.9.-
2.12.2011	välisenä	aikana.



samoja	kankaita	ja	neuloksia.	

Neulosmallit	voivat	olla	joko	koneella	tai	käsin	
valmistettavissa.	Suunnittelua	 ei	 tule	 rajoittaa	
tuotantomenetelmien	mukaan,	sillä	yrityksellä	
ei	ole	vielä	sopimuksia	tiettyjen	tuotantolaitos-
ten	 tai	 käsityöläisten	 kanssa.	 Suunnitelmani	
tulevat	 olemaan	 enemmänkin	 ideoita,	 jotka	
tulevaisuudessa	 voidaan	 muokata	 toteutetta-
viksi	 senhetkisten	 tuotantomahdollisuuksien	
mukaan.	

Neulemalliston	 suunnittelussa	 minulta	 toivo-
taan	idearikkautta	 ja	ennakkoluulottomuutta.	
Minun	toivotaan	panostavan	omaan	suunnit-
telutyyliini,	 jonka	 yritys	 tuntee	 aikaisempien	
töideni	perusteella.	40

Sain	työskentelyni	pohjalle	sekä	pienen	mate-
riaalikartan41	 että	 visuaalisen	 ideakartan42	 yri-
tyksen	suunnittelijoilta,	muodostamaan	kuvaa	
yrityksen	visuaalisesta	 linjasta.	Niiden	pohjal-
ta	 lähdin	 muodostamaan	 omaa	 näkemystäni	
neulekonseptista.

Minimalististen	linjojen	ja	kudottujen	kankai-
den	rinnalle	halusin	tuoda	kolmiulotteisuutta	
ja	 kontrastia	 neuleista.	Vaalean	 ja	 maanlähei-
sen	 väriskaalan	 näin	 mielenkiintoisempana	
yhdistettynä	 johonkin	 kirkkaampaan	 väriin	
kuten	keltaiseen	 tai	 oranssiin.	Koko	 suunnit-
teluprosessin	 ajan	 pidin	 yrityksen	 visuaalisen	
ideakartan	 kädenulottuvilla	 pitääkseni	 mie-
lessä	 yritysyhteistyön	 tuomat	 suunnittelun	
lähtökohdat.

Neuleen ja käyttäjän suhde

Suurimman	 inspiraation	 suunnittelutyöni	 sai	
tutkimuksesta,	joka	liikkui	kestävän	tuotesuh-
teen	ja	kodin	käsitteen	alueilla.	Neulospintoja	
suunnitellessani	mietin	paljon,	miltä	ne	tuntu-
vat	ollessaan	kosketuksissa	ihon	kanssa.	Miten	

40. Yrityksen naistenvaatesuunnittelija, henkilökohtainen tiedonanto 2.12.2011.
41. Liite1: Materiaalikartta.
42. Liite 2: Yrityksen tunnelmakuvat.

niiden	 paino,	 materiaali	 ja	 tekstuuri	 tulevat	
vaikuttamaan	 käyttäjän	 olotilaan?	 Millaisen	
mahdollisuuden	 ne	 antavat	 tiiviin	 käyttösuh-
teen	muodostumiselle?	

Suunnittelin	 verkkomaisen	 neuloksen	 tence-
listä,	 jonka	 tuntu	 on	 kevyt	 ja	 lähes	 huomaa-
maton.	 Nukitin	 osan	 verkkoneulosta	 pitkillä	
hapsuilla	käyttäen	useita	materiaaleja	ja	tavoi-
tellen	volyymia		ja	kontrastia.	Tekstiilin	tuntu;	
raskaus,	 lämmittävyys	 ja	 peittävyys,	 muuttuu	
täysin	 ja	antaa	vartalolle	mahdollisuuden	olla	
samanaikaisesti	osittain	hyvin	suojassa	sekä	il-
mavasti	lähes	näkyvissä.

Myös	raidalliseen	neuleeseen	heijastin	ajatusta	
tekstiilin	läsnäolosta	ja	poissaolosta	iholta	eri-
laisia	materiaaleja	ja	neulosrakenteita	käyttäen.	
Raidat	peittävät	ja	paljastavat,	suojaavat	ja	an-
tavat	hengittää,	vuoronperään.

Koin	 Doveyn	 (1985)	 ajatukset	 kodin	 sisä-	 ja	
ulkopuolen	kontrastista	 erittäin	 rikkaana	 ide-
oinnin	 lähteenä	 neuleille.	 Neuleen	 pinta	 on	
lähes	aina	erilainen	oikealta	ja	nurjalta	puolel-
ta.	 Jos	 toinen	 puoli	 on	 kokonaan	 oikeita	 sil-
mukoita,	 on	 kääntöpuoli	 nurjaa.	 Lisäksi	 ma-
teriaaliratkaisuilla	neuloksen	puolista	voi	saada	
hyvinkin	 eri	 tuntuiset.	 Suunnittelin	 syys-	 tai	
talvikäyttöön	 sopivan	 neuloksen	 jonka	 ma-
teriaaleina	 on	 käytetty	 mohairia	 ja	 pellavaa.	
Pellava	 on	 saatu	 kulkemaan	 neuloksen	 pin-
nassa	 plateerausmenetelmän	 avulla	 ja	 mohair	
jää	 sisäpuolelle,	 tehden	neuloksesta	miellyttä-
vän	pörröisen	ihoa	vasten,	jolla	on	sileämpi	ja	
kova	 ulkokuori.	 Jatkoin	 neuloksen	 käsittelyä	
vahaamalla	 sen	 pinnan.	 Lopputulos	 korostaa	
entisestään	ajatusta	lämpimästä	ja	intiimistä	si-
säpuolesta,	jota	vettä	ja	tuulta	pitävä	ulkokuori	
suojaa.	 Kaksipuolisuus	 näkyy	 kokoelman	
muissakin	malleissa.

Mallistossa	 käsittelin	 myös	 tutkimusten	
osoittamia	 merkityksellisen	 tuotesuhteen	
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43. Liite 3: Ajatuksia tekstiileistä vaatteissa.

tärkeimpiä	 taustatekijöitä	 kuten	 muistoja	 ja	
nautinnollisuutta.	 Muistot	 näkyvät	 perinteis-
ten	 neuletekniikoiden	 kuten	 palmikkojen	 ja	
kirjoneuleen	 käytössä,	 joiden	 uskon	 tekevän	
neuleista	monille	helposti	lähestyttäviä	ja	mah-
dollisesti	tuovan	mieleen	muistoja	lapsuudesta	
tai	 nuoruudesta.	 Nautinnollisuus	 on	 otettu	
huomioon	 laadukkailla	 materiaaleilla	 ja	 hou-
kuttelevalla	 visuaalisuudella.	 Nautinnollisuus	
ja	 esteettisyys	 vaatteesta	 puhuttaessa	 voi	 olla	
usein	 sama	 asia.	 Näin	 ollessa	 esteettisyys	 on	
sekä	 visuaalista	 että	 haptista.	 Nautinnollisen	
neuleen	 tulisi	 olla	miellyttävä	 sekä	 iholle	 että	
silmälle.	

Neuloksia	 suunnitellessani	 halusin	 kiinnit-
tää	 erityistä	 huomiota	 niiden	 aistittavuuteen.	
Miltä	 valmis	 neule	 tulee	 tuntumaan	 iholla	 ja	
miten	 se	 vaikuttaa	 käyttäjänsä	 olotilaan?	 Tä-
hän	 voi	 vaikuttaa	 materiaalin	 ja	 tekstuurin	
lisäksi	 paljon	 myös	 vaatteen	 leikkauksella,	
joka	 määrittää	 omalta	 osaltaan	 tilan	 tuntua,	
tekstiilin	 kosketuskohtia	 ja	 poissaoloa	 iholta.	
Oma	suunnitteluni	keskittyi	kuitenkin	 lähin-
nä	vain	tekstiiliin	ja	sen	mahdollisuuksiin.	Yh-
teistyö	yrityksen	vaatesuunnittelijoiden	kanssa	
jatkuu	opinnäytteen	jälkeen	muodon	antami-
sella	 neulevaatteille.	 Vaatetukseen	 tarkoitet-
tujen	 tekstiilien	 suunnitteluprosessin	 aikana	
muodostan	kuitenkin	 aina	oman	kuvan	 siitä,	
millä	 tavalla	 tekstiiliä	 voisi	 vaatteessa	käyttää.	
Tässäkin	projektissa	se	on	ollut	tärkeää,	vaikka	
lopullinen	tuote	muotoutuisikin	vaatesuunnit-
telijan	 toimesta	 aivan	 toisenlaiseksi.	 Ajattele-
malla	tekstiili	vaatteessa		on	helpompi	ymmär-
tää	sen	toimivuus.	43

Suunnitteluprosessissa	 käsittelin	 myös	 ajan	
merkitystä	 kestävän	 tuotesuhteen	 ja	 kodin-
omaisen	tilan	syntymiselle.	Aika	on	molempi-
en	tunteiden	kehittymiselle	välttämätön.	Aika	
ja	ajan	kuluminen	on	siis	hyvä	 ja	tavoiteltava	
asia,	ja	onhan	se	myös	väistämätöntä.	Ajan	ku-
luminen	saa	mielestäni	siis	näkyä.	Materiaalit	
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Materiaalit, värit ja tekniikat

Yksi	 suunnitteluprosessin	 alun	 tärkeimmistä	
vaiheista	 oli	 materiaalikartan	 kokoaminen.		
Materiaalivalintoihin	 vaikuttivat	 muun	 mu-
assa	 kuitujen	 ja	 niiden	 valmistuksen	 ekologi-
suus	 ja	 eettisyys,	 tuntu,	 kestävyys,	 toimivuus	
neuleessa	 ja	 malliston	 konseptissa	 sekä	 mate-
riaalien	saatavuus.	Kartan	muodostaminen	oli	
haastavaa	 sillä	 osa	 näistä	 ominaisuuksista	 oli	
ristiriidassa	 keskenään.	 Esimerkiksi	 puuvilla	
on	 erittäin	 hyvin	 neuleeseen	 soveltuva	 mate-
riaali,	pehmeä	 ja	helppohoitoinen,	mutta	 sen	
valmistus	 suuressa	 mittakaavassa	 on	 ympäris-
tölle	haitallista.

Lähestyin	 materiaalivalintoja	 ensin	 yhteistyö-
yrityksen	 näkökulmasta.	 Keskustelimme	 hei-
dän	 materiaalilinjauksistaan,	 jotka	 näyttivät	
suunnan	myös	omilleni.	He	tulevat	suosimaan	
tuotteissaan	 pääasiassa	 orgaanista	 puuvillaa,	
pellavaa,	 ramia,	 bambua,	 soija-kuitua,	 villaa,	
kierrätettyä	 polyesteriä,	 cuproa	 ja	 lyocellia.	
Kaikkien	 tilattavien	 materiaalien	 valmistus-
menetelmät	 ja	 yritysten	 toimintatavat	 tullaan	
selvittämään	 mahdollisimman	 hyvin	 ennen	
käyttöönottoa.

Neulekonseptin	 neulemalleissa	 olen	 pyrki-
nyt	 käyttämään	pääasiassa	 ekologisesti	 ja	 eet-
tisesti	 valmistettuja	 materiaaleja.	 Teolliseen	

tuotantoon	 sopivien	 materiaalien	 hankinta	
pieninä	 määrinä	 ja	 lyhyellä	 aikataululla	 oli	
kuitenkin	niin	haastavaa,	että	osa	materiaaleis-
ta	 on	 jouduttu	 korvaamaan	 sellaisilla,	 joiden	
valmistustapa	ei	ole	 tarkkaan	 tiedossa.	 	Myös	
pieniä	 määriä	 erikoisempia	 efektilankoja,	 ku-
ten	paksua	mustaa	viskoosipuuvillaa,	on	käy-
tetty	 malleissa	 neulemalliston	 visuaalisuuden	
nimissä,	 vaikka	niiden	 valmistustavasta	 ei	 ole	
riittävästi	tietoa.	Mallien	käyttöönoton	tullessa	
ajankohtaisiksi	tulee	materiaaleille	 löytää	kor-
vaava	 ekologinen	 vaihtoehto.	 Tämä	 toimin-
tatapa	 konseptin	 neulemallien	 kokoamisessa	
sovittiin	yhdessä	yhteistyöyrityksen	kanssa.

Vahvimmin	 neulekonseptissa	 näkyy	 villa	 ja	
muut	 eläinkuidut,	 kuten	 mohair	 ja	 alpakka.	
Villa	on	materiaalina	erityisen	käytännöllinen,	
sillä	 se	on	 joustava,	 lämmin,	miellyttävä	 ihoa	
vasten	ja	vettä	ja	likaa	hylkivä.	Mohairia	käy-
tin	 neuloksissa	 paljon	 sen	 vastustamattoman	
pörröisen	 pinnan	 vuoksi.	 Villaa	 valmistetaan	
orgaanisena,	 mutta	 jopa	 ei-orgaaninen	 villa	
on	verrattain	ympäristöystävällistä	materiaalin	
ollessa	uusiutuvaa,	 luontoon	hajoavaa	ja	 likaa	
hylkivää,	 joka	vähentää	huomattavasti	käytön	
aikaista	ympäristöllistä	taakkaa.	Villaneuleessa	
on	 myös	 jotain	 hyvin	 sympaattista,	 puoleen-
savetävää	 ja	muistoihin	 vetoavaa.	Villa	 kestää	
aikaa	ja	näin	mahdollistaa	siihen	kiintymisen.	

Käytin	 neuleissa	 myös	 jonkin	 verran	 runko-
kuiduista	 tehtyjä	 lankoja,	 kuten	 pellavaa	 ja	
ramia.	Nekin	ovat	suhteellisen	ympäristöystä-
vällisiä	kuituja.	Pellavan	kasvatus	vaatii	hyvin	
vähän	kastelua	eikä	juuri	lainkaan	lannoitteita	
ja	 torjunta-aineita.	 Lisäksi	 pellava	 on	 koko-
naan	 orgaanisesti	 hajoavaa.	 Käytössä	 pellava	
on	 hyvin	 kestävä,	 noin	 12	 kertaa	 kestävämpi	
kuin	 vastaava	puuvillatuote,	 se	hylkii	 likaa	 ja	
imee	 hyvin	 kosteutta.	 Nämä	 ominaisuudet	
tekevät	 pellavatuotteesta	 huomattavan	 pit-
käikäisen	 ja	 käytännöllisen.	 44	 Pellavassa	 on	
myös	 samaa	pitkään	historiaan	 ja	perinteisiin	

44. Hallett 2010, 137.
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kuluvat	 eri	 tavoin	 mutta	 tärkeää	 olisi	 nähdä	
ajan	 jättämissä	 jäljissä	kauneutta.	Neulosmal-
liston	 jacquard-kuviolla	 olen	 siirtänyt	 neu-
leelle	 	 ajan	 patinoiman	 puun	 pinnan.	 Myös	
rypistyneet	 neuleet	 kuvastavat	 käytön	 jälkiä	
tekstiilissä	 ja	 tuovat	mielikuvia	kääriytymisen	
tunteesta.	 Useiden	 neulosten	 väripinta	 on	
myös	 aavistuksen	 epätasainen	 ja	 haalistuneen	
oloinen.	Ei	haittaa,	jos	musta	ei	ole	pikimusta,	
se	on	harmaantuneenakin	kaunis.
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liittyvää	 lämminhenkisyyttä	kuin	villassa.	Us-
kon	 tällaisten	 mielleyhtymien	 olevan	 tärkeitä	
tuotteeseen	 kiintymisen	 ja	 emotionaalisen	 si-
teen	kannalta.
	
Rami	 ja	 hamppu	 ovat	 hyvin	 pellavan	 kal-
taisia	 materiaaleja.	 Hamppu	 on	 ekologisesti	
erittäin	 tärkeä	 kuitu,	 mutta	 en	 onnistunut	
saamaan	 käyttööni	 tarpeeksi	 korkealaatuisia	
neulelankoja.	Habu	Textilsiltä	tilasin	kaunista	
siniharmaata	 	 ramilankaa,	 jota	 käytin	 useassa	
neulemallissa.	Se	toimi	erityisen	hyvin	ryhdin	
antajana	ohuellekin	neulokselle.

Erilaisten	villojen	ja	runkokuitujen	lisäksi	mal-
liston	 tärkeitä	 materiaalivalintoja	 ovat	Tencel	
eli	lyocell	ja	bambu.	Molemmat	ovat	pehmeitä	
ja	miellyttävän	tuntuisia	selluloosamuuntokui-
tuja,	joiden	valmistusmenetelmät	ovat	ekologi-
sempia	kuin	selluloosamuuntokuiduilla	yleen-
sä.	Tencelillä	on	lisäksi	kaunis,	himmeä	kiilto.
Olen	tässä	kappaleessa	puhunut	kuitujen	val-
mistuksen	 ympäristövaikutuksista	 hyvin	 ylei-
sesti	 ja	pintaa	 raapien.	Ekologisiin	 tuotteisiin	
pyrkiessä,	 tulee	 kaikkien	 valmistuksessa	 käy-
tettävien	materiaalien	taustat	tutkia	perusteel-
lisesti	ennen	tuotantoa.	

Käyttämäni	 väripaletti	 pohjautuu	 yrityksen	
konseptiin	 ja	 heidän	 kanssaan	 käymääni	 kes-
kusteluun	 väritoiveista.	 Heidän	 värimaail-
mansa	 tulee	 olemaan	 hyvin	 luonnonläheinen	
ja	 harmoninen	 ilman	 suuria	 kontrasteja.	 He	
näkevät	 tärkeinä	 väreinä	 vaaleat	 luonnonsä-
vyt	 kuten	 valkoisen,	 beigen	 ja	 harmaat	 sekä	
mustan.	Myös	 sinisen	 sävyt,	 jotkut	 vihreät	 ja	
hillityt	 keltaiset	 kuuluvat	 väriskaalaan,	 mutta	
puhtaita	 tai	kirkkaita	värejä	 tai	huomiota	he-
rättäviä	kontrasteja	ei	heidän	suunnitelmiinsa	
sisältynyt.

Pidin	itsekin	vaaleiden	sävyjen	tuomasta	raik-
kaudesta	 ja	 puhtaudesta,	 klassisella	 mustal-
la	 aikaansaatavasta	 eleganssista	 ja	 vaaleiden	

”Valo kodin ikkunassa on 
odottava valo.”  45

45. Bachelard 1957.
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värisävyjen	 pehmeydestä.	 Jäin	 kuitenkin	 kai-
paamaan	 yhdistelmästä	 persoonallista	 väri-
pilkkua,	jotain	kirkasta	ja	huomiota	herättävää	
luonnonläheisten	sävyjen	rinnalle.	Ekologinen	
konsepti	 ja	 pelkät	 luonnonläheiset	 värisävyt	
jäävät	helposti	hyvin	 laimeaksi	yhdistelmäksi,	
joten	 näin	 muutaman	 värin	 lisäämisen	 tar-
peellisena.	 Lisäsin	 skaalaan	 kirkkaan	 oranssin	
ja	keltaisen	 tuomaan	kontrastia	 ja	 raikkautta.	
Niitä	 on	 määrällisesti	 vähän,	 mutta	 ne	 saa-
vat	 valkoisen	 näyttämään	 valkoisemmalta,	
mustan	 mustemmalta	 ja	 koko	 väri	 skaalan	
mielenkiintoisemmalta.	
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4.2 Toteutus

Suunnitteluprosessi	 ensimmäisistä	 ilmaisul-
lisista	 ajatuksista	 lopulliseksi	 kolmentoista	
neulospinnan	 mallistoksi	 muodostui	 luke-
mattomista	 kokeiluista,	 valinnoista,	 muu-
toksista,	 kompromisseista	 ja	 päätöksistä,	 niin	
kuin	 suunnitteluprosesseille	 luonteenomaista	
onkin.	 Lähdin	 liikkeelle	 visuaalisesta	 ide-
akartasta	 46	 ja	 materiaalikartoituksesta,	 joka	
oli	 hyvin	 innostava	 ja	 nautinnollinen	 vaihe.	
Taustatutkimus	oli	synnyttänyt	valtavan	mää-
rän	 ajatuksia,	 joita	 pääsin	 purkamaan	 värein,	
materiaalein	ja	kuvin.	Ajatukset	hahmottuivat	
helposti	ryhmiin;	jotain	paksua,	kolmiulotteis-
ta	 ja	 epäsäännöllistä,	mihin	voi	kääriytyä;	 jo-
tain	ohutta	ja	läpikuultavaa,	kuluneen	pinnan	
kaltaista	väritystä,	kaksipuoleisuutta,	 liukuvaa	
muutosta	 värein	 ja	 materiaalein,	 epäsäännöl-
lisiä	palmikoita,	käsityömäisyyttä,	ryijyn	hap-
suja,	ja	kontrasteja.	Yrityksen	konseptissa	yksi	
mielenkiintoisimmista	 puolista	 oli	 mielestäni	
funktionaalisuuden	 ja	 tietynlaisen	 urheilul-
lisuuden	 sekä	 käsityömäisen	 orgaanisuuden	
yhdistäminen	 samaan	 kokonaisuuteen.	 Tätä	
halusin	itsekin	tuoda	neuloksissa	esille.

Mallistoa	rakennettaessa	ideoita	tuntui	olevan	
valtavasti,	jopa	liikaakin.	Se	on	pohjimmiltaan	
hyvä	asia,	mutta	karsiminen	on	toisinaan	myös	
haastavaa.	 Kaikkea	 ei	 voi	 eikä	 kannatakaan	
tehdä	yhdellä	kertaa,	sillä	lopputuloksen	tulisi	

olla	yhtenäinen	kokonaisuus.	Tämän	malliston	
kokonaisuus	eroaa	toisaalta	siinä	mielessä	mo-
nista	muista	kokoelmista,	ettei	malliston	neu-
loksia	tulla	lopulta	käyttämään	yhdessä	ja	sel-
laisenaan	 kokonaisuutena.	 Ne	 on	 tarkoitettu	
yhdistettäväksi	kudottuihin	kankaisiin	ja	käy-
tettäviksi	yrityksen	useissa	eri	vaatemallistoissa.

Tein	 lukemattomia	 neuloskokeiluja	 käsin,	
käsikäyttöisillä	Silver	Reed	neulekoneilla	 sekä	
CMS	 teollisuuskoneella,	 riippuen	 mallista.	
Saavutin	mallien	toivotun	tunnun	ja	ulkonäön	
tasapainottelemalla	materiaali-	ja	tekniikkava-
lintojen	 välillä.	 Tekniset	 ratkaisut	 ja	 mallien	
hiominen	 oli	 hyvin	 aikaa	 vievää.	 Toisinaan	
spontaanit	 kokeilut	 ja	 niin	 sanotut	 virheet	
synnyttivät	uusia	vaihtoehtoja	kokoelman	jat-
keeksi.	Etenin	suunnittelussa	oikeastaan	malli	
kerrallaan	ja	lopussa	tein	muutamia	värimuu-
toksia	ja	mallien	karsintaa	eheän	kokonaisuu-
den	 aikaansaamiseksi.	 Kokonaisuuden	 toimi-
minen	oli	minulle	tärkeää,	mutta	en	halunnut	
kuitenkaan	suunnitella	malleja	vain	tukemaan	
ja	täydentämään	toisiaan,	vaan	kaikilla	tuli	olla	
oma	 itseisarvonsa.	 Ja	 koska	 neulokset	 tulevat	
toimimaan	 lopulta	kudottujen	kankaiden	yh-
teydessä	 ja	 useimmissa	 mallistokokonaisuuk-
sissa,	pidin	monipuolisuutta	kokoelman	visu-
aalista	yhtenäisyyttä	tärkeämpänä.

46. Liite 4: Suunnitteluprosessin visuaalinen ideakartta.
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Neulomisen	 lisäksi	 käytin	 malliston	 rakenta-
misessa	 värjäystä,	 neuloksen	 maalaamista	 ja	
vahaamista.	Vesivärin	 lailla	maalattu	villaneu-
los	sai	alkunsa	ajatuksesta	neuloksen	digitaali-
sesta	 printtaamisesta.	Teknisten	 ongelmien	 ja	
tiukan	 aikataulun	 vuoksi	 en	 saanut	 näytettä	
digitaalisesti	 printatusta	 neuleesta	 aikaiseksi	
opinnäytteen	 palautukseen	 mennessä,	 mutta	
maalauksellinen	 pinta	 on	 mitä	 luultavimmin	
saavutettavissa	digitaalisesti	tulostamalla	teolli-
sen	tuotannon	tullessa	ajankohtaiseksi.	

Malliston	vahatut	neulospinnat	on	saatu	aikaan	
painamalla	 avokaavion	 läpi	 lämpöliimapastaa	
neuleen	 pintaan	 ja	 kiinnittämällä	 kuivunut	
pasta	prässäten	silikonipaperin	läpi.	Paperi	an-
taa	 pinnalle	 kauniin	 kiillon.	Vahatun	 pinnan	
aikaansaaminen	teollisesti	ja	ekologisesti	tulee	
selvittää	tuotannon	tullessa	ajankohtaiseksi.	

Tein	 kaikki	 kokeilut	 itse,	 sillä	 niin	 suuri	 osa	
suunnittelua	 tapahtuu	 materiaalien	 ja	 ko-
keilujen	 kautta,	 että	 tätä	 vaihetta	 olisi	 ollut	
vaikea	 ulkoistaa.	 Lopullisten	 neulostilkku-
jen	 toteuttamisessa	 minua	 auttoivat	 Susanna	
Nousiainen,	Marjaana	Tanttu,	Eija	Taljavaara	
ja	 Kutomo	 Holopainen	 ohjeistuksieni	 mu-
kaan.	Susanna	Nousiainen	neuloi	plateeratun	
bambu-mohair	 neuloksen	 ja	 maalasi	 ohuen	
neuleen	vesivärein	tehdyn	oloiseksi.	Marjaana	
Tanttu	neuloi	plateeratun	pellava-mohair	neu-
leen,	 joka	 sai	 myöhemmin	 vahauskäsittelyn,	
sekä	 verkkomaisen	 kertosilmukkaneuloksen,	
jonka	 itse	 myöhemmin	 nukitin.	 Eija	 Talja-
vaara	 neuloi	 käsin	 palmikkoneuloksen,	 joka	
sai	 myös	 myöhemmin	 vahapinnan.	 Kutomo	
Holopainen	neuloi	jacquard-neuloksen	Stollin	
CMS-neulekoneella.
	
Valmiissa	neulosmalleissa	näkyy	käsityön	jälki	
ja	se	kuuluu	mielestäni	asiaan,	sillä	suurin	osa	
niistä	ei	ole	teollisesti	valmistettuja.	Mallit	ovat	
eräänlaisia	prototyyppejä	neulospinnoista,	jot-
ka	 vaativat	 vielä	 jatkokehittelyä	 ja	 mukailua	

ollakseen	 valmiita	 teolliseen	 tuotantoon.	
Malleille	 ei	ole	 tämän	vuoksi	määritetty	vielä	
hoito-ohjeita.
	
Olin	varannut	kokeilujen	tekemiseen	runsaas-
ti	 aikaa	mutta	 työskentelyn	hitaus	 yllätti	 silti	
odotukseni.	 Silver	 Reed	 -neulekoneet,	 joita	
eniten	 kokeiluissa	 ja	 mallien	 valmistuksessa	
käytin,	 ovat	 aika	 oikukkaita	 ja	 vikojen	 mää-
rittäminen	 on	 usein	 vaikeaa.	 Lisää	 haastetta	
aikatauluun	lisäsi	neulestudion	varaukset	kurs-
seja	 varten	 sekä	 studiomestarin	 odottamaton	
sairasloma,	jonka	aikana	Cms-neulekonetta	ei	
voinut	lainkaan	käyttää.	
	
Jouduin	 tekemään	 matkan	 varrella	 useita	
kompromisseja	 teknisten	 ratkaisujen	 suhteen	
ja	muuttamaan	malleja	 toisenlaiseen	työsken-
telytapaan	 sopiviksi.	 Osa	 kompromisseista	
tuntui	 tekohetkellä	 hyvin	 vaikeilta,	 mutta	
luulen,	 että	 ne	 toivat	 myös	 onnistumisia	 tul-
lessaan,	 pakottaen	 kokeilemaan	 tekniikoita,	
joita	muuten	en	olisi	tullut	kokeilleeksi,	ja	joil-
la	lopputuloksista	tuli	kuitenkin	onnistuneita.	
Mahdollisuuksien	taloudelliset	ja	ajalliset	rajat	
tuntuvat	toisinaan	hyvinkin	rajoittavilta	mutta	
ne	 myös	 antavat	 välttämättömät	 mitat,	 mitä	
suunnitteluprojekteista	 tulee	 aina	 löytymään	
ja	minkä	kanssa	tulee	oppia	työskentelemään.	
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Kokoelma	koostuu	kolmestatoista	neulosmal-
lista,	 jotka	 on	koottu	noin	30x40	 cm	kokoi-
sina	 näytteinä	 mallikansioon.	 Mallisto	 mate-
riaalitietoineen	 on	 liitetty	 myös	 kuvin	 tämän	
kirjallisen	osan	liitteisiin.	47

Neulosmalliston	 lisäksi	 työ	 sisältää	 valoku-
vasarjan,	 jonka	 merkitys	 on	 kaikkien	 tämän	
opinnäytteen	 tärkeimpien	 osa-alueiden;	 tut-
kimuksen,	 yritysyhteistyön	 ja	 neulosmallis-
ton	 suunnittelun,	 esittäminen	 yhtenäisenä	
kokonaisuutena.	 	 Pyrin	 tuomaan	 valokuvilla	
esiin	neuloksen	ja	sen	kantajan	tunteeseen	pe-
rustuvaa	suhdetta,		sekä	vaatteen	mukanaoloa	
kodinomaisena	 tilana	 elämän	 jokapäiväisissä	
liikkeissä.	Malliston	kuvat	on	sijoitettu	kirjal-
lisen	 osan	 alkuun,	 jotta	 ne	 herättäisivät	 heti	
alussa	lukijan	mielenkiinnon	työn	sisältöön	ja	
johdattaisivat	tunnelmaan.

4.3 Kokoelman esittely ja 
dokumentointi

47. Liite 5: Neulosmallisto materiaalitietoineen.
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5. LOPUKSI

5.1. Yhteenveto

Työn	alussa	esitin	kysymyksen:	millainen	vaate	
antaa	 mahdollisuuden	 siihen	 kotiutumiselle.	
Kysymykseen	 ei	 ole	 yksiselitteistä	 vastausta,	
joka	koskisi	yhtä	lailla	kaikkia	ihmisiä	ja	jonka	
voisi	kertoa	pelkin	adjektiivein.	Kotiutuminen	
vaatteeseen	tarkoittaa	mielestäni	kestävän	tun-
nesuhteen	syntymistä	tilaan,	jonka	vaate	kehon	
ympärille	 muodostaa.	 Vaatteesta	 muodostuu	
kantajalleen	henkilökohtainen,	tärkeä	ja	arvo-
kas.	 Kestävän	 tuotesuhteen	 muodostumisen	
mahdollisuudelle	voin	tutkimukseni	perusteel-
la	yrittää	määrittää	tietynlaisia	lähtökohtia.

Kun	tavoittelemme	kestävien	vaatteiden	suun-
nittelua,	 olisi	 pyrittävä	 siihen,	 että	 tuote	 on	
ulkomuodoltaan	esteettinen	ja	puoleensavetä-
vä	 sekä	 käyttöominaisuuksiltaan	 tarpeellinen,	
toimiva	 ja	kestävä.	Muodostuakseen	tärkeäksi	
ja	 arvokkaaksi	 vaatteen	 tulisi	 myös	 herättää	
käyttäjässään	positiivisia	 tunteita.	Syvä	 ja	pit-
käaikainen	 suhde	 voi	 syntyä	 vain	 tunteiden	
kautta.	 Lupaavin	 tapa	 syventää	 tuotesuhdet-
ta	 pitkällä	 aikavälillä	 on	 vaikuttaa	 käyttäjään	
muistojen	kautta.	Tuotteeseen	liittyvät	muistot	
tai	uusien	muistojen	mahdollisuus	ei	ole	kui-
tenkaan	usein	suunnittelijan	päätösvallan	alla,	
sillä	muistot	ovat	niin	vahvasti	henkilökohtai-
sia,	ainutlaatuisia	ja	ulkopuoliselle	näkymättö-
miä	kokemuksia.	Kuitenkin,	jos	vaatteen	ja	sen	
kantajan	 vuorovaikutus	 on	 niin	 miellyttävää	
että	se	kannustaa	tuotteen	jatkuvaan	käyttöön,	
se	 myös	 lisää	 mahdollisuuksia	 mieleenpainu-
vien	 tapahtumien	 esiintymiselle	 ja	 muistojen	
kerääntymiselle.	Yhteisen	ajan	voisi	 sanoa	siis	
olevan	 yksi	 vaatteen	 ja	 sen	 kantajan	 välisen	
tunnesiteen	 muodostumisen	 tärkeimmistä	

edellytyksistä.	 Tunnesiteen	 muodostaminen	
esineelliseen	 ympäristöömme	 on	 tulevan	 hy-
vinvointimme	 kannalta	 tärkeää,	 sillä	 materi-
aalin	 liiallinen	 kulutus	 on	 maapallollemme	
hyvinvoinnille	liian	raskasta.	
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5.2 Loppusanat

Opinnäytteen	 prosessi	 on	 nyt	 loppusuoralla,	
mutta	 neulosten	 tie	 käytettäväksi	 tuotteeksi	
on	 vielä	 kesken.	 Koko	 suunnitteluprosessin	
taustalla	 on	 tekstiilin	 ja	 ihon	 vuorovaiku-
tus	 	näytellyt	niin	 tärkeää	 roolia,	 että	projek-
tin	 varsinaiset	 lopputulokset	 ovat	 nähtävissä	
vasta	 kun	 neulokset	 pääsevät	 päämääräänsä;	
ihmisten	 käyttöön,	 suojaamaan	 vartaloita,	
muistojen	 kertymiksi	 ja	 kotoisiksi	 tiloiksi.	
Itse	ainakin	olen	hyvin	kärsimätön	toiveessani	
nähdä	neulokset	neulevaatteina,	yhdistettyinä	
muihin	kankaisiin	ja	asuihin,	ja	ennen	kaikkea	
ihmisten	 käytössä	 ja	 lopullisissa	 muodoissaan	
vartaloiden	 päällä.	 Opinnäytteen	 palauttami-
sen	jälkeen	työ	neulosten	ja	yhteistyöyrityksen	
kanssa	 jatkuu	 ja	 toivottavasti	pian	neulospin-
nat	 pääsevät	 osaksi	 kokonaisuutta,	 mihin	 ne	
on	suunniteltu.	

Olen	 tyytyväinen	 että	 valitsin	 opinnäytteen	
suunnitteluprojektille	 asiakkaan,	 sillä	 tämä	
yhteistyö	 on	 tuonut	 suunnitelmille	 todellisen	
päämäärän	ja	tarkoituksen.	Tapaamiset	yritys-
yhteistyökumppanin	kanssa	projektin	 varrella	
olivat	 hyvin	 antoisia	 ja	 antoivat	 motivaatiota	
ja	 innostusta	 varmasti	 puolin	 ja	 toisin.	 Koen	
tekstiili-	ja	vaatesuunnittelijan	yhteistyön	erit-
täin	hedelmällisenä	ja	toivon	voivani	työsken-
nellä	 vastaavanlaisessa	 kokoonpanossa	 myös	
tulevaisuudessa.	 Kokoelman	 lopputulokseen	
yrityksen	 suunnittelijat	 olivat	 tyytyväisiä	 ja	
näkivät	lähes	kaikissa	malleissa	monia	mahdol-
lisuuksia	 jatkokehittelylle	 ja	 tuotannolle,	 kun	
sen	aika	on.

Tämä	opinnäytteen	prosessi	on	antanut	mah-
dollisuuden	tutkia	ja	oppia,	käyttää	aikaa	vah-
van	ajatuspohjan	muovaamiselle	tulevaisuuden	
suunnitteluprojekteja	varten,	ja	valtavan	mää-
rän	ideoita	vielä	moneen	tulevaan	haasteeseen.	
En	 näe	 työtä	 niinkään	 valmiina	 projektina,	
vaan	 pidän	 sitä	 enemmän	 harjoituksena	 ja	
oppimisprosessina,	 joka	 käynnistyi	 jo	 paljon	
ennen	opinnäytteen	aloittamista	ja	tulee	jatku-
maan	 toivottavasti	 aina	 tulevaisuudessa	 työni	
rinnalla.	
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Liite 5, 1/4
-Tekniikka: kahden tason neulos, Silver Reed 8gg

-Materiaalit: villa, rami ja viskoosi

-Tekniikka: plateerattu kertosilmukkaneulos, Silver 
Reed 6gg, käsin nukitus

-Materiaalit: tencel, rami, ja puuvilla-viskoosi

-Tekniikka: useita eri tekniikoita yhdistelevä raita-
neulos, Silver Reed 6gg

-Materiaalit: tencel, rami,  puuvilla-viskoosi, bambu ja 
pellava-viskoosi
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-Tekniikka: käsin neulottu palmikkoneulos, vahattu 
pinta

-Materiaalit: alpakka, mohair ja rami

-Tekniikka: plateerattu jättösilmukkaneulos vahatulla 
pinnalla ja ilman

-Materiaalit: mohair ja pellava

-Tekniikka: plateerattu single, neuloessa käsin rypy-
tetty, Silver Reed 6gg

-Materiaalit: mohair

Liite 5, 2/4
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-Tekniikka: neuloessa käsin rypytetty single, Silver 
Reed 6gg 

-Materiaalit: mohair

-Tekniikka: single, Silver Reed 8gg, liukuvärjätty

-Materiaalit: bambu ja metalli (stainless steel)

-Tekniikka: jacquard, Stoll CMS 7gg, Kutomo 
Holopainen

-Materiaalit: mohair, villa, polyester

Liite 5, 3/4
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-Tekniikka: raidallinen single, neuloessa käsin rypy-
tetty, Silver Reed 6gg

-Materiaalit: mohair

-Tekniikka: plateerattu single, Silver Reed 6gg

-Materiaalit: bambu ja mohair

-Tekniikka: single, Silver Reed 6gg, maalattu

-Materiaalit: alpakka

Liite 5, 4/4
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