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1
JOHDANTO
M

onen mielestä talvella pitäisi näyttää siltä, miltä talvi tuntuu. Koti Suomessa harva haluaa näyttää joulukuussa kevään kukkaselta, mutta aurinkolomalle pakataan usein kohdemaan väreihin tai valoisuuteen viittaavia vaatteita. Viime syksynä Helsingin Sanomissa
silmääni pisti erityinen artikkeli, joka esitteli tulevan kauden muotia. Artikkelin mukaan tunnetusti sopivampia värejä
kaamokseen ovat hämärän ja usvan värit harmaa ja sininen,
jotka viestivät rauhallista suhtautumista elämään. Sen mukaan talvella hiljennytään, rauhoitutaan ja kerätään voimia
kevääseen kunnes on aika kietoutua kirkkaampiin väreihin
(Ketonen & Nieminen, 2012).
Kepeä artikkeli herätti kiinnostukseni opinnäytteeni aiheeseen Vaate maisemassa. Opinnäytteeni käsittelee vaatteiden ja maiseman visuaalista suhdetta muuttuvassa maisemassa. Suomessa neljä eri vuodenaikaa tekee meidän pukeutumisestamme vaihtelevampaa. Maiseman muuttuessa
hyisen harmaasta sinivihreään valoisuuteen ja ruskan murrettuihin vivahteisiin, myös vaate liikkuvana objektina muuttuu sen mukana. Kun uuteen ympäristöön matkustaminen saa
meidät pukeutumaan toisin kuin normaalisti, oletettavasti
maiseman vaihdoksen yhteydessä vaatteen kantaja haluaakin vaikuttaa mielialaansa. Ihminen haluaa joko erottua maisemasta tai hukkua siihen. Kumman näistä kahdesta vaihtoehdosta matkalleen valitsee, riippuu yksilön halusta sopeutua.
Eläimillä ympäristöön sulautuminen ja sopeutuminen voi olla
hengissä säilymisen kannalta elintärkeää. Jänis vaihtaa valkean talviturkin sulautuakseen lumeen, mutta helsinkiläisen on
sulauduttava räntähuntuun.
Suunnittelin opinnäytteeni teoreettisenperustan pohjalta
vaatemalliston, joka soveltuu maisemasta erottautumiseen ja

sulautumiseen vuoden aikojen mukaan muuttuvassa ympäristössä. Mallisto on syntynyt kirjallisuuskatsauksesta tehdyistä visuaalisista tulkinnoista; kuoseista, väreistä, muodoista ja
materiaaleista. Vaate ja maisema ovat toisiinsa vahvasti vaikuttavia elementtejä ja ne muodostavat yhdessä tilan. Opinnäytteeni tarjoaa eri näkökulmista päällekkäisiä ja toisiaan
leikkaavia oivalluksia, jotka osoittavat suhdettamme maailmaan ja roolimme siinä. Aiheen käsittelyssä ilmenee pukeutuvan ihmisen vuorovaikutus maailman kanssa, sekä fyysisesti että henkisesti.
Opinnäytteeni poimii esimerkkejä ja näkökulmia ympäristötaiteen, vaatesuunnittelun historian, camouflage-ilmiön,
suomalaisen kuosisuunnittelun, maisemamaalauksen sekä
maisemasuunnittelun puolelta. Yksi näkökulma on teoreetikkojen Cordon Cullenin ja Kevin Lynchin malleista, joiden mukaan pukeutuminen rakentaa ympäristöä. Tuon myös mukaan
näkökulman siitä, miten maisema voi muokata vaatetta ja vaate puolestaan suojata pukeutujaa maisemalta.
Opinnäytteeni on toteutettu ohjaajieni Vaatetussuunnittelu ja pukutaiteen osaston koulutusohjelmavastaavan Lehtori Tuomas Laitisen sekä Muotoilun laitoksen Taiteen Tohtorin
Kirsi Niinimäen ohjauksessa. Lisäksi apuna ovat olleet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaatesuunnittelun ja pukutaiteen osaston ompelimon ja painon studiomestarit Reetta Myllymäki, Sari Kivioja sekä Eeva Heikkinen. Apua sain
myös ensimmäisen vuosikurssin vaatesuunnittelun opiskelijalta, assistenttinani toimineelta Iina Lehdolta. Produktion valokuvasi pietarilainen valokuvaaja Ilona Olkonen ja opinnäytekirjan taittoi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa graafista suunnittelua opiskeleva Marja Tikka.
Opinnäyte on tarkoitettu sekä oman ammattialueeni,
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ta sivuaa Marimekon perustajan Armi Ratian liikekumppani
Benjamin Thompson. Hän näki vaatteen liikkuvana objektina
ympäristössään. Arkkitehti Thompsonille vaate oli osa maisemaa siinä missä puunrunko, auringonlasku tai mikä tahansa
muu sitä määrittävä tekijä (Parkkinen & Ratia, 2005).
Pukeutuminen on erottamaton osa maisemaa niin kauan,
kuin ihminen liikkuu siinä ja hänen tarvitsee suojautua. Näkyvä
ihminen ja maisema muodostavat yhdessä, joko harmonisen
visuaalisen kokonaisuuden tai ristiriidan, jossa päälle puettu
vaate erottuu taustastaan. Arkkitehti miettii työssään, miten
rakennus sulautuu tai sopii ympäristöönsä tai muihin sitä ympäröiviin rakennuksiin. Samalla tavoin voisi miettiä vaatetta.
Esimerkiksi maisemasuunnittelija pyrkii sovittamaan ihmisen
ja luonnon toisiinsa, luomaan uutta maisemaa ja hoitamaan
vanhaa. Kirjallisuuskartoituksen ja produktiivisen osuuden
avulla pyrin selvittämään, onko mahdollista toteuttaa sama
myös vaatesuunnittelun keinon.
Jokaisella ihmisellä on pukeutumiseen ja naamioitumiseen
liittyvä henkilökohtainen tila, jossa he haluavat elää. Pukeutuminen heijastaa identiteettiä, tekemistä ja omaa tapaa elää.
Ihmisen kotikulmilla, toisin sanoen ympäristöllä, on vaikutusta
ulkonäköön, itsensä ilmaisuun ja toimintaan. On kiinnostavaa
havainnoida, miten ihminen pukeutuu ympäristöään varten ja
miten ympäristö pukee ihmistä. Lähes jokainen ihminen haluaa
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vain harvat maastoutuvat massaan
ja haluavat muuttua näkymättömiksi. Vaatteen ja maiseman
avulla, molemmat ovat mahdollisia. Opinnäytteeni aihe liittyy
siis vahvasti myös ihmisen olemassaoloon. (Wronsow, 2012.)

muotoilun, että tekstiilisuunnittelun piirissä työskenteleville.
Tämän lisäksi se on tarkoitettu muodista, muotoilusta ja taiteesta kiinnostuneille.

1.2 lähtökohdat opinnäytteelle
”Do I Still Exist If You Don’t See Me?”, kysyy valokuvaaja Francesca Woodman käyttäen kyseistä lausetta työnsä nimenä.
Kysymys kuvaa hyvin minua jo pidempään kiehtonutta aihetta — naamioitumista. Rakensin viime keväänä Mallistokonseptin suunnittelu –kurssilla vaatekonseptin, jossa suomalainen
luonto yhdistyy salonkimuotiin. Vaatteen visuaalisuus osana
maisemaa tuntui kiinnostavalta jatkoaiheelta aikaisemmalle
työlleni. Minua kiinnosti nimenomaan vaatteen esteettisyys
ulkoympäristössään. Miten pukeutumalla voi hukkua tai vaihtoehtoisesti erottua maisemasta? Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi vaatteen ja maiseman suhteen. Myös siksi, että se on
ajankohtainen vaatetusalalle.
Aiheesta ei ole tehty aikaisemmin opinnäytteitä, mutta
sitä sivuavia töitä on tehty muutama Aalto-yliopiston Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulussa. Hanna Maunukselan vuonna 2010 valmistuneessa opinnäytetyössä ”Mistä maisema
alkaa?” pohditaan maiseman ja valokuvan suhdetta. Maisemaa pohditaan kuvana, joka ei ole paikka sidonnainen. Työssä etsitään vastausta otsikon kysymykseen. Sen mukaan maiseman havainnoija tarvitsee mukana siirtyvän ymmärryksen
maiseman olennaisimmista piirteistä. Tällöin kuvaustapahtuma on mahdollinen missä tahansa. Urako Sawa puolestaan
käsittelee vuonna 2011 tekemässään opinnäytteessä luontoaihetta suomalaisessa ja japanilaisessa suunnittelussa. Opinnäytetyön pohjalta hän toteutti printtimalliston Marimekon
kevätkokoelmaan vuoteen 2012. Lähimmäksi omaa aihettani
pääsee Minna Kemell-Kutvonen opinnäytetyöllään vuonna
2005. Opinnäytteen nimi on ”Valittua ilmettä — tutkimustyö
pukeutumisesta visuaalisen ilmeen ja tilan rakentajana Marimekko Oyj:n myymälöissä”. Työssään hän käsittelee työpukeutumisen merkitystä ympäristönrakentajana. Lisäksi aihet-

Lisäksi opinnäytteeni yksi tavoite on suunnitella uusia tähän
päivään sopivia tapoja käsitellä maastokuosi- aihetta.
Opinnäytteeni tarkoituksena on löytää visuaalisia ratkaisuja seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mikä on vaatteen suhde maisemaan? Voiko luontoon pukeutua? Onko mahdollista
suunnitella vaatemallisto ottamalla sitä ympäröivä maisema
huomioon? Miten vaatteesta voi tulla harmoninen osa maisemaa? Minkälaisia uusia kangaspainoon liittyviä erikoistekniikoita voi hyödyntää vaatesuunnittelussa ja materiaalien työstössä? Tutkimuskysymyksiin on tarkoitus paneutua sekä teoreettisessa, että produktio- osuudessa. Lopullinen vastaus
tutkimuskysymyksiin on konseptuaalinen tuotos. Konseptuaalinen tuotos joka tarkoittaa teoriataustan pohjalta syntynyttä
konseptia ja siitä polveutuvaa vaatekokoelmaa.
Opinnäytteeni on tarkoitettu kaikille muotoilun ja taiteen
kentällä työskenteleville. Tutkimusaihe tuo uutta näkökulmaa
vaatetusmateriaalien työstöön tarjoamalla uusia ratkaisuja
tekstiili- ja vaateteollisuuden toimialan materiaalien kehittämiseen. Se tarjoaa uutta tietoa niin kuosisuunnitteluun kuin
tapaan käsitellä ympäristön ja vaatteen suhdetta.
Koen aiheen erityisen merkitykselliseksi vaatetusalalle.
Vaatteen ja maiseman suhdetta pitäisi tutkia, koska harvoin
vaatetta suunniteltaessa otetaan huomioon sen visuaalisuus
suhteessa ympäristöön. Yleensä vaatetta suunnitellaan käyttötarkoituksen ja funktionaalisuuden mukaan unohtaen sen
olevan arkipäiväinen osa myös visuaalista maisemaa.

teesia, joka selittää aiheeseen liittyvät havainnot ja kokoaa ne
yhteen. Tällä tarkoitan, että kokoan yhteen aiheeseeni liittyviä
minua kiinnostavia visuaalisia esimerkkejä ja teorioita, jotka
ruokkivat omaa visuaalista prosessiani ja avaavat sitä lukijalle.
Produktio opinnäytteessäni tarkoittaa tuotetta ja sen tuottamiseen kuluvaa prosessia. Muodostan teoria osuuden pohjalta johtopäätöksiä, joiden perusteella rakennan konseptin
opinnäytetyön produktiiviselle osuudelle. Opinnäytteeni produktio antaa visuaalisen vastauksen tutkimuskysymyksiini ja
teorian pohjalta muodostuneisiin johtopäätöksiin.

1.5 työtapa ja menetelmät
Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ovat kirjallisuuskatsaus ja kokeellinen materiaalitutkimus. Opinnäyteprosessi
eteni lineaarisesti kartoituksesta suunnitteluun ja siitä produktion toteutukseen. Teoriatieto on kerätty kirjoista, opinnäytteistä, lehtiartikkeleista ja käsin kokeilemalla. Produktio-osuuden suunnitteluvaiheessa palasin kartoituksen aikana keräämiini kuviin ja esimerkkeihin, joista ammensin värejä,
muotoja, materiaaleja sekä leikkauksia vaatemallistoon. Prosessin aikana pidin kuvapäiväkirjaa ja kirjoitin kalenteriin ylös
kunkin vaiheen etenemiseen kuuluvia onnistumisia ja vastoinkäymisiä. Tein kirjoitustyötä koko opinnäyteprosessini ajan
vuorotellen produktio–osuuden toteutuksen kanssa. Prosessin loppupuolella hioin opinnäytteeni tekstiosuuden valmiiksi
ja kuvautin produktion. Viimeisenä kokosin mallistokuvat, prosessikuvat, materiaalinäytteet sekä tekstin yhteen.

1.4 jaottelu ja rakenne
1.3 tarkoitus ja tavoitteet
Opinnäytteeni tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vaatemallisto, joka pohjautuu kirjallisuuskartoitukseen maiseman
ja vaatteen suhteesta. Tavoitteenani on toteuttaa taiteellinen,
käsityöhön pohjautuva, mutta käytettävä vaatemallisto. Käytettävyys tarkoittaa minulle sitä, että suunnittelemiani tuotteita voi pitää ilman, että se hankaloittaa normaalia elämää.

Työ jakautuu kahteen pääosaan. Ensimmäinen osa sisältää
teoriataustaa, jossa tarkastelen aihettani esimerkkien avulla. Toisessa osassa taas toteutetaan produktion suunnittelu
ja sen valmiiksi saattaminen. Tässä osassa syntyivät johtopäätökset ja visuaalinen vastaus tutkimuskysymyksiini. Lopputyön
teoreettisessa alkuosassa selvitetään, mikä on vaate ja maisema ja miten niiden keskinäinen suhde muodostuu. Teoria opinnäytteessäni tarkoittaa yhtenäistä oletusjärjestelmää, hypo-

1.5.1 kartoitus
Kartoitus opinnäytetyössäni tarkoittaa kirjallisuuteen ja kuvalliseen materiaaliin tutustumista. Lähestyin työtäni taiteellisen
ja muotoilullisen näkökulman kautta käyttäen aiheeseeni sopivia kirjallisia ja kuvallisia esimerkkejä taiteen, muodin, muotoilun sekä maisemasuunnittelun piiristä.
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” mielestäni
tunteet ja
fyysinen kokemus
ovat tärkeintä
suunnittelussa
ja meidän
tulisi mennä
kohti tunnepainotteisuutta.”

listolle, johon Aalto-yliopiston monipuoliset työskentelystudiot loivat hyvät puitteet. Tekniseen toteutukseen kuului monipuolinen uudenlaisten kankaanpainotekniikoiden ja materiaalityöstön testaaminen. Niiden avulla kokosin uutta tietoa
tarjoavan opinnäytteen, jonka produktiivinen osio on muotoilullinen ratkaisu kirjallisuuskartoitukselle.
Malliston tuotteet on valmistettu muotoilemalla ja kaikki kankaat on värjätty suorapainomenetelmällä avoseulan läpi. Produktiivinen osuus päättyi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun perinteiseen muotinäytökseen keväällä 2012, jolloin kahdentoista asukokonaisuuden vaatemallisto esiteltiin
muiden oppilastöiden joukossa. Opinnäytemalliston valokuvasi Pietarilainen maisemasuunnittelija ja valokuvaaja Ilona
Olkonen. Kuvauspaikka oli Helsingissä sijaitseva Hanasaaren
kivihiilikasa.

Hain tietoa artikkelikokoelmista, vaatesuunnittelun,
muotoilun, taiteen ja maisema-arkkitehtuurin peruskirjallisuudesta sekä Taideteollisen korkeakoulun opinnäytteistä. Avainsanoja tiedonhaussa ovat olleet camouflage, maastoutuminen, maisemasuunnittelu, ympäristötaide, maisemamaalaus, muoti, erikoistekniikat ja käsipaino.

1.5.2 suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessi polveutui kartoituksen aikana syntyneestä teoriasta. Sitä ohjasi idea tuotoksesta ja sen toteuttamisesta. Päädyin suunnitteluprosessin aikana ratkaisuihin, jotka koin kirjallisuuden pohjalta luonteviksi. Halusin vaatemalliston ilmentävän muodoiltaan, materiaaleiltaan, väreiltään ja
kuoseiltaan kartoituksen sisältöä. Suunnitteluprosessin produktiivisessa osassa muotoilullinen tulkinta ja visuaaliset ratkaisut vastaavat tutkimuskysymyksiini.
Mielestäni tunteet ja fyysinen kokemus ovat tärkeintä
suunnittelussa ja meidän tulisi mennä kohti tunnepainotteisuutta. Otin tämän huomioon käsityöpainotteisen suunnitteluprosessini aikana. Japanilaisen lifestyle–brändi Mujin suunnittelija ja johtaja Kenya Haran kokee tunnepohjaisen suunnittelun olevan tärkeää nykyajassa: ”Now it is the time to shift
from technology driven to sense driven. We should find motivation for creating design from human sense, not from technology”, Haran painottaa (Ura, 2012). Suunnitteluprosessin aikana
pidin mielessä Haranin ajatuksen.

1.5.3 produktion toteutus
Suunnitteluprosessini johti produktion toteutukseen. Produktiivinen tuotos on lähes kokonaan käsintehty vaatemallisto. Päätin opinnäytteessäni palata käsityön äärelle nykyisen
suunnittelutyöni vastapainoksi. Minulla oli tarve luoda uutta
nykykäsityötä, ei elää nostalgiassa.
Kehitin uusia käsityötekniikoita ja ilmeen opinnäytemal-
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T

kea määritellä. Yhden näkökulman mukaan fyysiset elementit määrittävät maiseman, kun taas toisen mukaan ihmisen ja
luonnon välinen vuorovaikutus. Laajassa merkityksessä maisemalla tarkoitetaan sekä fyysistä, aistien havaittavaa, että
toiminnallista ja sosiaalista ympäristöä. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.) Maisema voi olla joko luonnonmaisema tai kaupunkimaisema. J.G.Granön mukaan fyysinen maisema voidaan jakaa lähimaisemaan ja kaukomaisemaan. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.) Käsittelen näitä molempia
maisemia opinnäytteessäni yleisesti.
Suurin osa maisemista on seurausta ihmisen ja luonnon
välisestä vuorovaikutuksesta. Esteettiset reaktiomme ja arvostuksemme erilaisia maisematyyppejä kohtaan ovat vuosisatojen mittaan vaihdelleet suuresti. Suhteemme luontoon
on vaihtunut kamppailusta ja alistumisesta luonnon ymmärtämiseen ja ihailuun. (Gunnarsson & Ahtola-Moorhouse, 2006.)
Maisema ei välttämättä ole itse asiassa olemassakaan muuten
kuin katsojan mielikuvissa tai tunteiden tuotteena.
Maisemallisuus luo fyysistä tilaa. Maisemaa määritellessä tulisi miettiä kuinka paljon ja minkälaista tilaa tarvitaan, että näkymää voidaan kutsua maisemaksi. Maisema on aisteittain havaittava suhteellisen laaja ympäristö ja siksi sen raja
on häilyväinen. Kreikan kielen sana horizon tarkoittaa ”rajaavaa”. Se on näköpiirin raja, ei erityinen paikka (Aarnio & Sakari, 2006). Näin horisontti merkitsee myös katsojan ja nähdyn
välistä fyysistä etäisyyttä. Fyysistä maisemaa voidaan pitää
avaruuden osana, johon sisältyy sekä kiinteitä, että liikkuvia
elementtejä. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.)
Maiseman fyysisiä elementtejä ovat kallioperä, maaperä, vesi, ilmasto, ja kasvillisuus. Maisemaa voidaan jakaa tilaelementteihin, joiden keskinäisistä suhteista syntyy maise-

yöni teoreettinen viitekehys muodostuu vaatesuunnittelun kanssa risteävien alojen näkökulmista. Työ
esittelee maiseman ja vaatteen suhteeseen liittyviä
esimerkkejä ja avaa niiden kautta monitahoisen näkymän aiheesta. Tutkin ongelmaani eri alueiden kautta, joista poimin
kirjallisia ja kuvallisia näkökulmia ympäristötaiteen, muodin
historian, camouflage-ilmiön, suomalaisen kuosisuunnittelun, maisemamaalauksen sekä maisemasuunnittelun puolelta. Ennen näkökulmiin tutustumista avaan ensin tarkemmin
käsitteitä vaate ja maisema.

2.1 vaate ja maisema
Vaatteen ja maiseman suhteeseen liittyy monta näkökulmaa.
Vaate on mikä tahansa ihmisen pukeutumisessa käyttämä väline. Vaate muodostaa osan visuaalista ympäristöä, kuten mikä tahansa muukin maisemassa oleva elementti. Se, miten
vaate näyttäytyy ristiriidassa tai sopusoinnussa ympäristönsä kanssa, määrittää vaatteen voiman. Molemmat, vaate ja
maisema, ovat osa ihmisen ulkotilakokemusta. Vaate tuntuu
vasten ihoa ja muodostaa näkymän. Maisema taas ilmenee visuaalisena kuvana ja on aistien havaittavissa. Se, miten vaate sulautuu tai erottuu ympäristöstään, luo omalta osaltaan
maisemaa. Vaate osana maisemaa on merkittävä visuaalinen
seikka varsinkin kun kyse on ihmismassasta tai toisaalta vain
yhdestä ihmisestä suuren näkymän seassa.
Maisema-käsite viittaa sekä katseen kohteeseen eli kuvaan, että kokonaisvaltaisesti aistittuun ympäristöön (Aarnio
& Sakari, 2006). Koska maiseman kokeminen on aina sidoksissa havaitsijaan, havaintopaikkaan ja –aikaan, on sitä vai-
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man tilarakenne. Tilarakenteen mukaan maisema rakentuu
horisonttitasosta, ylätasosta ja vertikaalitasosta. Ulkotilojen
perustaso muodostuu maa- ja kallioperästä, vedestä, erilaisista pintamateriaaleista sekä matalista kasveista. Ulkotilojen
ylätaso on taivas, etenkin kaukomaisemissa. Lähimaisemissa
kattona voi olla esimerkiksi kasvien oksisto. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.)
Vaate on erottamaton osa maisemaan niin kauan kuin ihminen siinä liikkuu ja tarvitsee suojata itseään. Vaatteella on
rooli maiseman muovaajana. Eläinten maastoutumisen lailla maisemasta erottautuminen ja siihen hukkuminen kertovat myös ihmisen kuulumisesta maailmaan. Tämä ilmenee jo
puhekieleen vakiintuneissa termeissä. Ihmismassan sekaan
jäävää ihmistä kutsutaan harmaahiireksi ja samantyyppistä
henkilöä voidaan tanssilattian reunalla haukkua seinäruusuksi. Ihmisen kohdalla maastoutumisen korvaa kaunopuheisesti käsite naamiointi, joka osoittaa nykyajan tarvetta sitoutumiseen, yhteyteen ja tunnistaminen ympäristömme kanssa.
Naamiointi osoittaa, että ulkonäkö voi todellakin olla olennaista, mitä tulee ihmisen vuorovaikutukseen maailman kanssa sekä fyysisesti että henkisesti.

peripussia kädessään. Hän ihastelee koruja näyteikkunassa kiinnostuneena, mutta ilman aikomusta ostaa. Hän ottaa
croissantin ja pahvisen kahvikupin pussista, upottaa rennosti hampaansa croissanttiin, siemailee kahvia ja lopulta lähtee
kotiin jalan. Avauskohtaus Breakfast at Tiffany’s -elokuvassa
kestää alle kaksi ja puoli minuuttia, mutta kuitenkin se teki aikanaan muodin historiaa. (Werle, 2009.)
Elokuvan alkukohtaus on mieleenpainuva juuri erikoisen kontekstinsa vuoksi. Arkinen kaupunkimaisema luo siinä
vahvan kontrastin sen sisällä liikkuvalle juhlavaatteelle. Vaikka maiseman arvostus ja esteettisyys ovat yksilöllisiä kokemuksia, ne herättävät ihmisissä voimakkaita tunteita ja keskustelua. Sama koskee vaatetta. Kuten elokuvan alkukohtauksessa ne keskenään sekoittamalla voi saada aikaan vahvan
tunnereaktion.
”Vaatteet itsessään ovat neutraaleja, mutta niiden käyttö on sosiaalista. Ne toimivat sekä aitana (reviirin merkkinä),
että siltana (reviirien yhdistäjänä)”, Ana Nuutinen toteaa kirjassaan Edelläkävijät: hiljainen, implisiittinen ja eksplisiittinen
tieto muodin ennustamisessa. Merkityksen anto vaatteelle tapahtuu katsojan mielessä. Kun vaate sidotaan toiseen käyttöympäristöön ja –tilanteeseen, muuttuu myös oletusominaisuus toiseksi. Ylellisestä urheiluvaatteesta tuleekin mökkivaate ja huippumuodikas itsenäisyyspäivän juhla-asu muuttuu
komerossa vähitellen rakkaaksi muistoja herättäväksi vaatteeksi, jolle ei helposti löydä muuta käyttöä (Anttila 1993 &
Nuutinen, 2004). Kuten elokuvan Breakfast at Tiffany’s alkukohtauksessa, myös tosielämässä neutraalinkin vaatteen sosiaalisella kontekstilla eli käyttöympäristöllä on merkitystä
katsojan silmissä kun hän antaa merkityksen kohtaamalleen
liikkuvalle objektille.

2.2 vaate maisemassa
Vaate maisemassa tarkoittaa vaatetta visuaalisena osana
maisemaa. Maiseman ja vaatteen visuaalinen suhde on monessakin yhteydessä tuttu. Sitä voidaan tarkastella tilateorioiden, camouflage-ilmiön, vaatteen- ja maiseman suunnittelun
sekä ympäristötaiteen kautta. Vaatteen rooli suojana ja viestijänä astuu esiin kun puhutaan esimerkiksi työpukeutumisesta.
Alkukohtaus klassikoksi muodostuneessa elokuvassa
Breakfast at Tiffany’s on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu
kun maisemaan kuulumaton vaate sekoittuu siihen. Blake Edwardsin 60-luvulla ohjaamassa elokuvassa ylellinen iltapuku kontrastina arkisen ympäristönsä kanssa tekee vaikutuksen
katsojaansa. Alkukohtauksessa taksi ajaa pitkin tyhjiä katuja
New Yorkin aamussa. Se pysähtyy Tiffanylla, yhdysvaltalaisen
kultasepänliikkeen edessä, jonka kohdalla hoikka nuori nainen astuu ulos. Pitkään iltapukuun pukeutuneen naisen silmiä
suojaavat tummat aurinkolasit. Nainen kuljettaa tavallista pa-

2.2.1 vaate liikkuvana objektina
ympäristössä
Pukeutumista on hyvä tarkastella arkkitehtuurin näkökulmasta, sillä pukeutumisella on ympäristöä rakentavia ominaisuuksia. Tämän opinnäytetyön valossa vaatteet ovat ihmisen lähin
ympäristö sekä osa ihmisen visuaalista viestintää. Vaatteilla
on maisemaa rakentava ominaisuus, jolloin niihin tulisi suh-

tautua arkkitehtonisina elementteinä. Marimekon perustajan
Armi Ratian liikekumppani arkkitehti Benjamin Thompson näki vaatteen liikkuvana objektina ympäristössään. Thompson
näki Marimekon vaatteet nimenomaan taide-esineinä jokapäiväisessä ympäristössämme. Marimekkoja oli esillä kymmenittäin Thompsonin yrityksen Design Research –osaston järjestämässä arkkitehtuuri-näyttelyssä New Yorkissa 60-luvulla.
Siellä mekot esitettiin nimenomaan ristiriitaisina objekteina
ympäristössään muiden design esineiden lomassa. (Parkkinen & Ratia, 2005.) Tämä viittaa vaatteiden käytettävyyteen,
jossa ne erottuivat muista näyttelyssä olleista design esineistä liikkuviksi tarkoitettuina objekteina.
Vuonna 2005 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta
valmistuneen Minna Kemell-Kutvosen maisterin opinnäytetyö
käsittelee työvaatetta osana työtilaa. Hänen aiheensa on lähellä omaani, joka levittyy vain laajempaan ympäristöön. Tilaksi rajautuva maisema voidaan määritellä monella eri tavalla näkökulmasta riippuen. Maisema voidaan esimerkiksi rajata
fyysiseksi tilaksi, jolla on jokin erityisominaisuus, joka erottaa sen muusta ympäristöstä. Opinnäytetyössäni määrittelen
maiseman näkökentän rajaamaksi alueeksi, jota voidaan tarkastella myös tilallisesta näkökulmasta.
Kemell-Kutvosen työpukeutumista käsittelevä lopputyö
nostaa esille englantilaisen arkkitehti Gordon Cullenin paikkateorian sekä yhdysvaltalaisen kaupunkisuunnittelija Kevin
Lynchin tilan havainnointiin liittyvän teorian. Cullenin teorian
mukaan maisemaan tultaessa avautuu näkymiä, jotka jaksottavat ympäristön sarjalliseksi kokemukseksi. Paikkana se on
maisema jonne tullaan, siellä viivytään ja josta poistutaan. Sisällön maisemalle antaa maiseman kuuluvat fyysiset elementit kuten kallioperä, maaperä, vesi, ilmasto, kasvillisuus sekä
maisemassa liikkuvat objektit. Cullen painottaa teoriassaan
liikkeen merkitystä ympäristön havaitsemisessa ja arvioinnissa. Cullenin tilateoriaa voidaan soveltaa suurempaankin mit-

takaavaan, esimerkiksi maisemaan. Cullenin teorian valossa
vaate kuuluu maiseman sisältöön yhtälailla kun sen muut liikkuvat elementit ja sen merkitys maiseman havainnoinnissa on
merkityksellinen.
Lynchin näkemyksen mukaan ihmisen liikkumista ohjaa maisemassa ympäristömielikuva, joka perustuu hetkellisiin aistikokemuksiin ja aikaisempien kokemusten muistumiin.
Hän lähti siitä, että kaupunki on visuaalinen maisema, jolla
on yhtä lailla merkitystä kuin perinteisellä luonnonmaisemalla tai maalaismaisemalla. Hänen ajatuksenaan oli se, että visuaalista maisemaa pitäisi voida suunnitella ja sitten rakentamisella muokata. Sitä ei siis tarvitse jättää ikään kuin vain
huomaamatta "syntymään". Hänen näkemyksensä mukaan
ihmisen liikkumista kaupunkimaisemassa ohjaa ympäristö-

Audrey Hedburn piiloutuu rusetin taakse
vuoden 1963 kevät–kesä –malliston
kiinansinisessä cloque-iltapuvussa Bert Sternin
valokuvaamana (Join-Dieterle, 1991).
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Audrey Hedburn elokuvan Breackfast at
Tiffany’s alkukohtauksessa erottuu iltapuvullaan
varhaisesta aamumaisemasta (Deenar, 2010).

mielikuva. Ympäristömielikuva perustuu sekä hetkellisiin aistikokemuksiin että aikaisempien kokemusten muistumiin. Lynch
on kuitenkin sitä mieltä, että ”mielikuva tietystä todellisuudesta saattaa huomattavasti vaihdella tarkastelijasta riippuen”.
Lynchin teorian näkökulmasta vaatteen rooli ympäristön mielikuvan muodostajana on merkityksellinen, vaihtuuhan muoti ja katukuvassa näkyvä pukeutuminen ajan mukana jättäen
muistumia aikaisemmista kokemuksista. Tämä vaikuttaa maisemasta muodostuvaan kokonaisvaltaiseen mielikuvaan. (Kemell-Kutvonen, 2005).
Cordon Cullenin näkemys tilasta ja sen herättämästä tunnereaktiosta keskittyy tilan rakenteellisiin ominaisuuksiin, kun
taas Kevin Lynch ottaa esiin ympäristön visuaaliset ominaisuudet ja sen tuomat mielikuvat. Nämä lähestymistavat auttavat
yhdessä hahmottamaan maiseman tai minkä tahansa muun
ulkotilan rakenteellisesti sekä näkemään siellä olevan aineisto
tilana ja sen tuomaa tunnelmaa rakentavina arkkitehtonisina
elementteinä. Molempien näkemysten mukaan vaate liikkuvana objektina maisemassa herättää vahvan tunnereaktion katsojassa, kun hän rekisteröi ja rakentaa kuvaa näkökenttäänsä rajautuvasta kokonaisuudesta. Tämä maisemakuva ohjaa
ihmisen liikkumista ja pukeutumista. Molempien näkemysten
mukaan kokemukseen vaatteesta objektina, vaikuttaa ympäristössä aikaisemmat mielikuvat ja sen hetkinen liike.
Kemell-Kutvosen mukaan tilan luettavuus luo tunnelman
ja antaa paikalle luonteen. Luettavuuteen vaikuttaa silmin havaittava aineisto. Arkkitehtuuriteorioiden piirissä tilaa voi käsitellä yksilön kokemuksen ainutlaatuisuuden kautta tai sitten
erityyppisinä ympäristöinä tarkasteltaessa ihmisen ja rakennetun- sekä luonnonympäristön suhdetta. Vaatteen visuaalisuutta ympäristössä korostavat esimerkiksi edustusasut, joi-

den pääasiallinen tehtävä on luoda mielikuvaa ja edustaa valittua ilmettä. Edustusvaatteet tukevat selkeästi määriteltyä,
yhteisen ilmeen omaavaa pukeutumista, jonka ansioista joukko ihmisiä on helposti tunnistettavissa ja he rakentavat yhdessä pukeutumisellaan ympäristöä ehjäksi kokonaisuudeksi.
(Kemell-Kutvonen, 2005).

2.2.2 camouflage-ilmiö
Ranskasta omaksutulla sanalla camouflage viitataan naamioitumisen, suojaväritykseen ja harhautukseen. Maastoutumiseen viittaava sana ”naamiointi” voidaan jäljittää 1600-luvulta asti. Silloin termi käytännönpila viittasi naamiointiin. Eräs
mies joutui käytännönpilan kohteeksi nukahtaessaan istualtaan tuoliin. Herätessään siitä muiden tylysti harhauttamana,
hän putosi lattialle. Oxfordilaisen englannin sanakirjan mukaan termi painettiin ensimmäisen kerran vuonna 1917 Lontoon päivittäisuutisiin selittämällä, että kaikkea viholliselta
piiloutumiseen liittyvää voidaan kutsua naamioinniksi. Päivittäisuutisten journalisti avasi käsitettä vuonna 1917 kehottamalla lukijoita kutsumaan viholliselta piiloutuneita petkuttajia naamioituneiksi. (Blechman, 2004).
Camouflage tarkoittaa suomeksi maastoutumista. Maastoutumisen, toisin sanoen naamioinnin, tarkoitus on suojata
kohde näkijältä siten, että se erottuisi mahdollisimman huonosti ympäristöstään. Naamiointi ei siis ole kohteen täydellistä peittämistä. Se on enemmänkin maisemaan hukkumista.
Ihmiset ovat hyödyntäneet maastoutumiseen liittyviä luonnon
oppeja sodankäynnissä ja metsästyksessä. Naamiointia käytetään myös henkilön tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Myön-
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ja –kuvio muuttavat kohteen maaston kaltaiseksi, mutta ei estä havaitsemista muodon tai koon perusteella. Luonnon suojautumiskeinoa sovellettiin sotilasasujen ja –ajoneuvojen kuviointiin jo 1800-luvulla. Siihen asti sotilaat olivat pukeutuneet
kirkkaanvärisiin vaatteisiin. Naamioitumiseen vaikuttivat ihmissodan kehittyminen ja aseiden kantomatkan piteneminen.
Metsän vihreyteen ja aavikon hiekkaan sulautuvat maastokuviot alkoivat saada muotoaan. Modernin taiteen, esimerkiksi kubismin, sanotaan vaikuttaneen sotilaallisen naamioinnin
kehitykseen. 1900-luvun taiteilijoita kiinnostivat naturalismin
ja kuvien ääriviivojen rikkominen sekä väriteoriat. Heidän taitojaan hyödynnettiin sodankäynnissä. (Hirvonen, 2012.)
Suomalaisessa pintasuunnittelussa merkittävät saavutukset on tehty modernin maastopukukankaan suunnittelussa. Suomalaisen maastokuosin suunnitteluun ovat vaikuttaneet vaihtuvat vuodenajat. Maastokuosilla voi maastoutua
lähes täydellisesti Suomen metsiin, koska se heijastaa sähkömagneettista säteilyä täsmälleen samoin kuin sitä ympäröivä

teisimpinä sovelluksina siitä on järjestetyt naamiaistanssit ja
muut leikkimieliset tapahtumat. Suomessa jopa mielenosoituksessa saa lain mukaan naamioitua.
Luonnolla on omat maastoutumiskeinonsa. Eläinten suojavärin on tarkoitus harhauttaa saalistajaa tai vihollista, joskus myös saaliseläintä, ja turvata lajin säilyminen. Toiset lajit
esiintyvät muuna kuin ovat—tietyt heinäsirkat näyttävät erehdyttävästi kasvin lehdiltä ja vaarattomat käärmelajit kuolettavan myrkyllisiltä käärmeiltä. (Hirvonen, 2012.) Jotkut kameleonttilajit pystyvät muuttamaan väritystään. Kameleontit
eivät vaihda väriään taustavärin perusteella, vain fyysisillä ja
psyykkisillä toiminnoilla on merkitystä. Ihon väri vaihtuu mielialan, valon ja lämmön vaikutuksesta. Värillä on myös suuri
rooli kommunikoinnissa. Eläinten kohdalla vahva väritys hämmentää vihollisen ja tekee liikkuvan kohteen ääriviivat, vauhdin ja liikkeen suunnan vaikeasti hahmotettaviksi.
Tunnetuin camouflagen muoto lienee vaatteiden maastokuviointi, joka jäljittelee metsän tai aavikon sävyjä. Maastoväri

vaatteisiin. Muodin lisäksi naamiointikuvioita on käytetty referenssinä taiteessa, arkkitehtuurissa, musiikissa, elokuvissa ja urheilu- aloilla. Kuuluisia naamiointi kuvioiden käyttäjiä
ovat camo-clad kulttuurin ikonit, kuten David Beckham, Robert De Niro, U2, Notorious BIG, Ali G, Neneh Cherry ja Joe
Strummer. He ovat tulleet tunnetuksi tässä yhteydessä korostaen kuvion luonnollisuuteen liittyvää kauneutta, ei siihen liitettyä sotaa ja konflikteja. (Blechman, 2004.)

maasto. Puolustusvoimat ovat tutkineet suomalaisen metsän
sähkömagneettisen säteilyn infrapunaheijastuskäyriä ja värien
esiintymistiheyttä neljällä värillä. Tutkimustulosten avulla he
ovat määritelleet tyypilliset parametrit suomalaisille metsille, jotka Finlayson Forssa Oy on työstänyt tiedot painokuosin
muotoon. Eri maastotyyppien ja vuodenaikojen tutkimuksella on ollut merkittävä rooli tämän kaltaisessa kuosisuunnitteluprosessissa; modernista maastokuosista a on tehty myös
omat versionsa lumipukuun ja helleasuihin. (Niinimäki, 2008.)
Maastokuvioiden laajempi esiinmarssi niin taiteessa
kuin muodissa on koettu viimeisen 50 vuoden aikana. Vaikutteet ovat kulkeneet paitsi taiteesta sodankäyntiin myös
sodasta taiteeseen: sotilasasujen maastokuviot levisivät siviilivaatetukseen jo viime vuosisadan alussa. Sen lisäksi, että camouflage on ilmiönä ajankohtainen, sillä on ollut merkittävä vaikutus vaatemuotiin kautta-aikain. Kaikkien kansakuntien sotilaat vuosikymmenten ajan sekä sodanvastaiset
mielenosoittajat vuonna 1960 ovat pukeutuneet camouflage-

USA:n sotilas pukeutuneena yhteen

Eri sävyisistä suorakaiteista koostuva maastokuvio

varhaisimmista maastokuvioista vuonna 1917.

hämää silmää käytettäessä. Suorakaiteen muoto

Asu on tarkoitettu puussa kiipeämiseen. Miksi

voisi auttaa maastoutumaan myös kulmikkaassa

vaatetta kiertävät oksaa muistuttavat raidat eivät

kaupunkiympäristössä. (Blechman & Newman, 2004).

Egyptian Nightjar — linnun tavoin iltapuvulla
on mahdollista maastoutua ympäristöönsä
täydellisesti. (Thompson, 2010)

voisi toistua muussakin kuin sotavaatetuksessa?
(Blechman & Newman, 2004)
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Brittiläinen surrealisti Roland Penrose suunnitteli
vanhoista maissisäkeistä haalarin vuonna 1941. Kangas
on käsin maalattu. (Blechman & Newman, 2004.)

Lukuisat modernismia edustavat kuvataiteilijat ovat ottaneet maastoutumisesta vaikutteita teoksiinsa ja ympäristötaiteen kentällä ilmiö on ajankohtainen. Nykytaiteen museo
Kiasma avasi camouflage–aiheisen näyttelyn alkukesästä
2012. Kymmenen taiteilijan töistä koostuvassa näyttelyssä
Camouflage — Nykytaidetta muotoilun välimaastossa nykytaide ja design naamioituvat toisiinsa (Haapala, 2012). Myös suomalaisessa mainonnassa sen vaikutukset ovat havaittavissa.
Suomalaiset Design-yritykset Artek ja Marimekko sekä ruotsalainen vaateketju Lindex ovat inspiroituneet camouflage–ilmiöstä mainonnassaan muutaman vuoden sisällä. Nykytaiteen
maailmannäyttelyssä Venetsian biennaalissa vuonna 2009
Artek sisusti koko näyttelyosastonsa huonekaluilla, jonka
graafiset kuosit jatkuivat ympäri osaston seiniä. Näyttelyosasto loi vaikutelman, jossa huonekalut maastoutuivat ympäristöönsä. (Artek, 2009.) Marimekko puolestaan hyödynsi
camouflage-efektiä yhteistyössään koripallotossuistaan tunnetuksi tulleen urheiluvaatemerkki Conversen kanssa viime
vuonna. Marimekon kuoseilla vuoratut Converse-tossut oli
sijoitettu mainosjulisteisiin siten, että sama kengässä oleva
kuosi jatkui taustakuvassakin. Tossut erottuivat kolmiulotteisena muotona taustastaan, osittain naamiotuen siihen.
(Pattern people, 2012.)
Kuvataiteen puolella vartalon tai vaatteen maalaus liittyy vahvasti camouflage–ilmiöön. Kiinalainen nykytaiteilija
Liu Bolin kuvauttaa itsensä eri puolilla maapalloa mitä erikoisimmissa kohteissa. Kuvaukseen liittyy aina vartalomaalaus
taustan mukaiseksi. Bolinin mukana kulkee kuvausryhmä, joka maalaa sekä valokuvaa hänet. Taiteilijan omakuvista hädin
tuskin löytää itse taiteilijaa, hänet on piilotettu niin hyvin vartalomaalaamalla ympäristöönsä. Taiteilija Emma Hack puolestaan maalaa teoksissaan eksoottisia tekstiilipuolelta tuttuja painokuoseja ihmisvartaloon. Hän valokuvaa ihmisen vasten
seinää, jossa on sama kuosi kuin vartalossa. Syntyy vaikutelma litteästä taustasta esiin nousevasta kolmiulotteisesta ihmismuodosta. Hollantilainen taiteilija Desiree Palmen käsittelee camouflage-ilmiötä töissään valokuvataiteen keinoin.
Hänen teoksissaan esiintyvien ihmisten vaatteet on maalattu
ympäristön mukaan. Teoksessa Parkbench puistonpenkillä istuvat nuoripari on raidoitettu kauttaaltaan penkin vaakasuorien rimojen mukaan. Jalkopäässä raidoitus muuttuu penkkiä

ympäröivän maan kaltaiseen hiekkakuosiin kun taas nuorenparin päähän puetut huput on vuorattu taustalla siintävällä
oksatiheikkö-kuosilla.
Maisema toistuu kankaalla japanilaisen kuvataiteilija
Yayoi Kusaman töissä. Hän tuli tunnetuksi kuusikymmentäluvulla leikkisistä tilataideteoksistaan, jossa punapilkulliset
mallinuket ja jättikokoiset pisaramaiset veistokset on aseteltu
punapilkulliseen tilaan. Kusaman kuuluisia teoksia ovat muun
muassa Petitive Vision sekä Body. Hän käsitteli camouflageilmiötä nimenomaan tilallisesta näkökulmasta. Kusaman retrospektiivinen näyttely päättyi hiljattain Pompidou Centerissä Pariisissa. Viimeisin hänen esillä ollut työnsä liittyi muotiin. Kusama suunnitteli muotitalo Louis Vuittonille vaate- ja
asustemalliston yhdessä talon taiteellisen johtajan Marc Jacobiin kanssa. Mallisto on nyt myynnissä maailmanlaajuisesti. (Lerévérend, 2012.)
Valokuvaaja Francesca Woodman käsittelee runollisesti
camouflage-ilmiötä. Kirjassa Art of Building Ten Books (1988)
esiintyvissä kuvissa Woodmann on kuvannut nuoria naisia sekoittamalla heidät erilaisiin ympäristöihin. Kuvissa hentoihin
vaatteisiin verhoutuneet naiset ovat harmoninen osa ympäristöään siinä missä jalkalamppu, tapetoitu seinä tai mikä tahansa muu sitä määrittävä tekijä. Osa hänen kuvissaan esiintyvistä naisista kirjaimellisesti hukkuvat tapettiin. (Alberti 1988.)
Samalla tavalla Harvey Opgenortin performanssisarjassa
Museum Gamouflage –teoksen edessä seisova mies sekoittuu
taidegallerian seinällä olevaan Mark Rothkon maalaukseen.
David Byrnen teos Wood suit vuodelta 1986 puolestaan kätkee kantajansa vaneritaustaan.

Liu Bolinin työ “Keltainen joki ” kommentoi
ympäristötuhoa. (Graham ,2012)

Liu Bolinin asu muistuttaa hiilikaivostyöläisten
olosuhteista. (Harness, 2011)

Desiree Palmen maastoutuneena suojatiehen.
Teos kuuluu Streetwise –sarjaan, joka on
kuvattu Rotterdamissa.
(http://www.desireepalmen.nl/images.php)

Desiree Palmenin teoksen
pariskunta saa olla rauhassa,
Rotterdam 2004.
(Blechman & Newman, 2004)

Vaate maisemassa

Vaate maisemassa

26

27

2 Vaatteen ja maiseman suhde

Harvey Opgenortin performanssisarjassa Museum Gamouflage
taiteilija halusi sekoittaa tunnettuihin
taideteoksiin katsojan mukaan, jotta

David Byrnen Wood suit vuodelta 1986

taiteen katsomiseen olisi helpompi

Annie Leibovitzin kuvaamana saman

päästä sisälle. Mark Rothkon teoksen

vuoden Vanity Fair –lehteen. Puku

edessä seisova mies vuonna 1998.

tehtiin True Stories –elokuvaa varten.

(Blechman & Newman, 2004)

(Blechman & Newman, 2004)
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Robert Smithsonin Glue Pour –teoksen
materiaali on liima. Teos on vuodelta 1970.
(Kastner, 1998)

Vahva materiaalin perustuva työ on Robert Smithsonin Glue Pour –teos vuodelta 1970, joka on jo tuhottu, mutta
se on hyvä esimerkki ympäristötaideteoksesta, jossa maisemaan sekoitetaan jotain siihen kuulumatonta huomion herättämiseksi. Taiteilija kaatoi ämpärillä liimaa alas sorarinnettä.
Koska liima ei kulkenut rinnettä alas sulavasti, irtomaata raahautui sen kanssa jättäen teoksesta jälkeen ääriviivat kohtiin,
josta liima on vyörynyt. Smithsonin kiinnostus transformatiivisiin luonnonvoimiin tulivat hyvin esiin työssä. (Kastner & Wallis, 1998.) Toinen työ, jossa luonnonmateriaali tekee vaikutuksen katsojaansa, on Walter de Marian vuonna 1977 toteutettu
ympäristötaideteos nimeltään The New York Earth room. Taiteilija täytti New Yorkilaisen loft-asunnon kokonaan mullalla.
Teatraalisesti tilan täyttävä teos on pinta-alaltaan 335 neliömetriä. Maa-aines tuo katsojan eteen raa'an kontrastin luonnon ja kaupunkiympäristön välille, mitä mullan haju korostaa.
Työtä voidaan katsoa vain oviaukosta, sillä itse tilaan ei voi astua. (Kastner, 1998).
Christo ja Jean-Clauden teoksessa maisema puetaan
kankaaseen. Siinä valtavat vaaleanpunaiset kangaslautat ympäröivät kokonaisia saaria. Taiteilijapariskunnan Wrapped Coast –teos rakennettiin Australiaan vuonna 1968–1969. Siinä
miljoona neliömetriä pinta-alaltaan oleva maisema on vuorattu kankaalla. Toinen pukeutumiseen liittyvä ympäristötaiteilija
on Ana Mendieta. Hänen Untitled –teos vuodelta 1979 koostuu taiteilijan omasta vartalosta, ruohosta, suosta, ja lumesta. Iowassa toteutetussa omakuvassa taiteilija kirjaimellisesti
kaivaa läsnäolonsa maisemaan. Teossarja, johon työ kuuluu,

sa. Viime talvena Helsingissä aukesi maiseman suunnittelua
käsittelevä näyttely Manmade Environment. Näyttely esitteli
maisema-arkkitehtuurin keinoja ratkaista ympäristömme ja ihmisen suhteeseen liittyviä monitahoisia haasteita. Näyttely herätti keskustelua maisemasta ja sen merkityksestä ihmiselle.
(Arkkitehtuurimuseo, 2012.) Näyttelyn mukaan elinympäristön
laaja yhdenmukaistaminen on johtanut ihmisen vieraantumiseen ympäristöstään. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.)
Naamiointi ja ympäristöön sulautuminen ilmenee haluna tuntea kuuluvamme johonkin tiettyyn paikkaan maailmassa ja tuntea olomme kotoisaksi. Kirjailija Neil Leach analysoi
tämän halun ja sen seurauksien olevan yhtälailla arkkitehtuurin huolenaiheita. Leachin mukaan muotoilu voi auttaa ihmistä sopeutumaan ympäristöömme ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ympäristömme suhteen. Maisema-arkkitehtuuri
ja kaikki suunnittelun ja luovuuden alueet — muoti, taide, elokuva ja muut — voivat olla tehokas tapa yhteiskunnassa tarjota tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda identiteettiä.
(Leach, 2006.)

2.2.3 vaate- ja maisemasuunnittelu
Vaatteen ja maiseman suunnittelussa on paljon samankaltaisuutta. Molemmat suunnittelukohteet kulkevat käsi kädessä
muodostaen visuaalisen kokonaisuuden. Kuten vaatesuunnittelussa myös maisemasuunnittelussa estetiikalla on suuri
merkitys. Maisemasuunnittelussa esteettistä ovat esimerkiksi kasvit, heijastumat, kaudellinen vaihtelu, valaistus, toisto ja
patsaat. Vaatesuunnittelussa on tärkeää, mihin ympäristöön
tai tilaisuuteen vaatetta suunnitellaan. Maiseman esteettiset arvostelmat saattavat liittyä tunteisiin tai, kuten tunteet,
olla kiinteästi yhteydessä fyysisiin reaktioihin. Ylevän maiseman näkeminen voi saada aikaan kunnioituksen tunteen, mikä voi näkyä fyysisesti kohonneena sydämensykkeenä tai laajentuneina silminä. Nämä alitajuiset reaktiot saattavat olla jopa osatekijöinä siinä, miksi arvostelemme maiseman yleväksi.
Kysymys kuuluukin, voiko maisemassa oleva vaate muodostaa
siitä ylevämmän tai laskea sen esteettistä arvoa?
Ympäristöllä kuten vaatteellakin on aina myös esteettisiä ominaisuuksia, oli niitä siihen suunniteltu tai ei, ja olivat ne
sitten myönteisiä tai kielteisiä. Pintavaikutelmalla, joka muodostuu kasvillisuudesta, on vahva esteettinen merkitys maisemaan. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.) Vaatteen esteettiset ominaisuudet muodostuvat myös pintavaikutelmista.
Vaatteen väri, muoto ja tekstuuri vaikuttavat siihen miten se
koetaan katsoessa. Molempien vaatteen sekä maiseman esteettinen arvo muodostuu sen perusteella mihin kontekstiin
ne keskenään asettuvat. Koska maisemaan astutaan, se myös
koetaan fyysisesti. Fyysinen ympäristö voidaan käsittää ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavaksi ei-sanalliseksi viestinnäksi.
Siihen liittyy monia perinne- ja arvostuskysymyksiä. Esimerkiksi laajoilla näkymillä voi olla myönteistä esteettistä ja psykologista arvoa. Näkymien miellyttävyys perustuu osaltaan
niiden tutunomaisuuteen, mikä taas liittyy turvallisuuden tunteeseen. (Maisema ja rakennettu ympäristö, 1978.)
Maisema-arkkitehtuurin tehtävä on sovittaa ihmisen ja
luonnon suhdetta toisiinsa. Työssään arkkitehti miettii, miten rakennus sulautuu tai sopii ympäristöönsä tai muihin sitä ympäröiviin rakennuksiin. Kiinnostavaa on ajatella, miten
vaatteella voisi sovittaa ihmisen ja luonnon suhdetta toisiin-

2.2.4 vaatteellisuus ympäristötaiteessa
Opinnäytteessäni keskeistä ovat materiaalit ja niiden työstö. Käsipainotekniikka, johon sekoitin luonnonmateriaaleja
muodostamaan pintaa, on hyvin lähellä ympäristötaiteessa
käytettyjä materiaaleja. 1960- ja 1970-luvuilla Yhdysvalloissa alkunsa saanut ympäristötaide on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta. Ympäristötaideteos voi olla myös teko, tapahtuma tai prosessi.
Aluksi ympäristötaide assosioitui selkeimmin veistoksiin. Tällöin aiempi kuvanveisto nähtiin vanhanaikaisena. Lisäksi katsottiin, ettei se ollut harmoniassa luonnon kanssa (Johansson, 2004). Tekstiili- ja ympäristötaiteessa materiaalit peittävät maisemaa niin, että vieras materiaali ympäristössään joko
astuu esiin tai osittain sulautuu maisemaan. Joissain ympäristötaideteoksissa materiaalina on käytetty kangasta, jolloin
teos aikanaan maatuu maisemaan. Toisissa teoksissa puolestaan maiseman on tarkoitettu hylkivän teosta ja sen materiaalia. Opinnäytteeni produktion suunnitteluun on vaikuttanut
vahvasti muutama alla mainittu ympäristötaideteos.

Walter de Marian The New York Earth Room
–teos vuodelta 1977, Kassel. Sen materiaali on
maa, turve ja tuohi. (Kastner, 1998)

Walter de Marian vuoden 1977 teos Vertical
Earth Kilometer on rakennettu metallista,
hiekasta ja kivestä. Teos pystytettiin Kasseliin.
(Kastner, 1998)
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Kangaslautat ympäröivät

Taiteilijapariskunnan Christo ja

kokonaisia saaria Christo ja

Jean-Claude Wrapped Coast

Jean-Clauden teoksessa.

–teos rakennettiin Australiaan

Molemmat ympäristötaiteilijat

vuonna 1968-1969. Kankaalla

käyttävät usein kangasta

vuorattu kallioalue on miljoona

materiaalinaan.

neliömetriä pinta-alaltaan.

(Kastner, 1998)

(Kastner, 1998)

Kanzuo Shiragan Challenging
Mud –performanssiteos
vuodelta 1955, Ohara-Kaikan,
Tokyo. (Kastner, 1998)

Osa Ana Mendietan teosta
Untitled sarjasta Silueta, Iowa,
1979, vartalo ja lumi.
(Kastner, 1998)

Osa Ana Mendietan teosta
Untitled sarjasta Silueta, Iowa,
1979, vartalo, suo ja ruoho.
(Kastner, 1998)

sisälsi laajan kirjon erilaisia luonnon materiaaleja ja menetelmiä. Naisten muotoiset merkit rakennettiin maisemaan mutaa, kiviä ja maata, lehtiä, sammalta ja kukkia käyttäen. Työt
loivat yhteyden henkilökohtaiseen paranemiseen, puhdistukseen ja rituaaleihin. (Kastner, 1998.) Mandietan teos kuvaa
osuvasti maisemaan sulautumista ja ihmisen suhdetta ym-

päristöönsä. Kolmas pukeutumiseen liittyvä teos on vuonna
1955 esitetty Kanzuo Shiragan Challenging Mud –performanssi, jossa taiteilija maalaa paljailla jaloillaan maahan mudalla ympyrää. Performanssin aikana taiteilija peittyy kokonaan
mutaan. Teoksessa ihminen sulautuu maisemaan pikkuhiljaa
liikkeen vaikutuksesta.
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kaupan keskuudessa. Näin ollen vaate on osa yrityksen imagollista maisemaa. Kemell-Kutvosen mukaan suojavaatteen
asemasta työvaate on noussut viestinnän välineeksi, jota ei
vielä riittävästi huomioida. (Kemell-Kutvonen, 2005.)

2.2.5 vaate suojana ja viestijänä
Maiseman luettavuus luo tunnelman ja antaa paikalle luonteen. Luettavuuteen vaikuttaa silmin havaittava aineisto. Tässä yhteydessä maisemalla tarkoitetaan fyysistä paikkaa, jolla
on jokin erityisominaisuus, joka erottaa sen muusta ympäristöstä. Vaate maisemassa on sitä silmin havaittavaa aineistoa,
joka antaa paikalle luonteen. Juuri se liikkuva erityisominaisuus rakentaa kyseisen maiseman ja antaa sille raamit. (Kemell-Kutvonen, 2005.) Ihmisen kohdalla maisessa viestimiseen ja suojautumiseen liittyvät omat tarpeensa. Oman lukunsa pukeutumiseen tuo työelämän vaatimukset suojavaatteista,
jolloin vaatteen toiminnalliset sekä visuaaliset puolet ovat tärkeitä. Tämä näkyy pukeutumisessa niin sairaaloissa kuin tehtaissakin, rakennustyömailla ja kriisialueilla, voimaloissa,
merten syvyyksissä ja avaruudessa. Vaatteen visuaalisuus voi
suojata ihmistä kun liikutaan esimerkiksi luonnossa.
Pukeutumisella erottautuminen maisemasta on tuttu
metsästäjäpiireissä. Esimerkiksi lintujahtiin lähtiessä metsästäjät pukevat päälleen kirkuvan oranssit haalarit, jotta muut
metsästäjät eivät vahingossa suuntaisi pyssynpiippuaan muita kanssa metsästäjiä kohti. Eläimiä lähestyvän ja tarkkailevan
metsästäjän, valokuvaajan tai luonnossa liikkujan vaatetuksella ja naamioitumisella on ratkaiseva merkitys tilanteesta
riippuen. Hirvimetsällä tulisi pukeutua punaiseen tai oranssiin päähineeseen ja liiviin. Lisäksi maastoon sopiva väritys on
tietysti eduksi. Neon keltaiset suojaliivit ovat puolestaan tuttuja rakennusmiesten sekä kuumaa asfaltti sulaa levittävien
tietyöntekijöiden keskuudesta.
Vaatteella voi olla myös viestinnällisiä merkityksiä suhteessa ympäristöönsä. Esimerkiksi myymälässä edestakaisin
liikkuvat myyjät muodostavat näkyvän visuaalisen kokonaisuuden määrittäen myymälän visuaalista imagoa yhtä lailla
kuin siellä paikoillaan seisova sisustus. Myyjät vaatetuksellaan
muodostavat liikkuvan osan ympäristössään. Tällä ympäristöön sulautumisella ja siitä erottautumisella voidaan nimenomaan viestiä yritysmaailmassa imagollisia seikkoja. KemellKutvosen mukaan pukeutuminen on saamassa yhä merkittävämpää roolia yrityksissä. Brändit haluavat tulla nähdyksi ja
kuulluksi työpukeutumisellaan kilpailun kiristyessä vähittäis-

Kuba Dabrowskin

Maisema-aiheinen mekko

Afghanistanista otetut

Dries Van Notenin kesän

maisemakuvat ovat päätyneet

2012 mallistosta Magdalena

Marios Lachin suunnittelemaan

Langrovan päällä.

pilottitakkiin digiprintiksi.

(Vogue, 2012)

vaimonsa on pukeutunut taustan kaltaiseen mekkoon. Kuusikymmentä luvulla Yayoi Kusaman Flower Overcoat toistaa
maisemaa kolmiulotteisella kukkapinnallaan. Yhdeksänkymmentä luvulla Anna Sui, Richard James, Katherine Hamnett
sekä Louis Vuitton käsittelivät camouflage–ilmiötä mallistoissaan. Kaksituhatta luvun alussa maastopukeutumista on
inspiroitunut Gucci, Christian Dior, Comme des Garcons,
Matthew Williamsson, JC de Castelbajac, Chanel, Dolce &
Gabbana sekä Mochino. (Blechman & Newman, 2004.)
Uusimmat muotiin liittyvät toisinnot aiheesta hyödyntävät digitaalista tekniikkaa. Belgialaisen vaatesuunnittelija
Dries Van Notenin kesän 2012 mallisto muodostuu kollaasimaisista maisema-aiheisista printeistä. Dries Van Noten on
pilkkonut eksoottisia maisemia ja koonnut ne yhteen erilaisista palkeista muodostuviksi kuvioiksi. Hän leikittelee kyseisen
malliston kuoseissa uudella ja vanhalla sekä mustavalkoisella,
että värillisellä maisemakuvalla. (Vogue 2012.) Samantyyppisesti maisemaa hiljattain käsitellyt vaatesuunnittelija on Cora Keegan, jonka digiprinteissä esiintyvät kauniit hiekkarantahorisontit. Osittain pliseeratussa mallistossa maisema alkaa
elää kolmiulotteisten taitosten avulla vaatteen liikkuessa.

Kuva on vuoden 2012 kevät
mallistosta. (Maselli, 2012)

2.3 maisema vaatteessa
Maisema vaatteessa tarkoittaa sitä, että ympäristö, jossa ihminen liikkuu, näkyy jollain tavoin hänen pukeutumisessaan.
Toisin sanoen hänen vaatteensa materiaali, kuosi tai muoto on
jollakin tavalla poimittu maisemasta. Vaatteen pinnassa voi
olla läheltä poimittu osa tai kaukaa siintävä näkymä maisemasta. Maisema voi esiintyä vaatteessa pintana, jolloin sen
kankaan sidos jäljittelee esimerkiksi kaarnan selkää. Yhtälailla veden liikettä kuvaava kuosi tai horisontin muodostava leikkaus voi muodostua maisemaksi vaatteessa. Muodin kentältä poimituissa esimerkeissä näkyy konkreettisia paloja maisemasta esimerkiksi niin, että maisema itsessään muovaa
vaatetta tai sen digitaalinen printti toistaa maisemallista näkymää. Lähimaisema näkyy vaatteessa tilanteessa, jossa ihminen joutuu luonnon armoille. Lumisateen alle jäänyt takki
voi muuttaa väritystään lyhyessäkin ajassa.

2.3.1 maisema-aihe muodin kentällä
Ihmistä säätelee halu mukautua ja sulautua ympäristöön.
Tämän takia suurin osa meistä seuraa ainakin jollain tasolla muotia. Näin ihmisestä tulee osa kulttuuria, vaatimusten
mukaista yhteisöä, sotilaallista ryhmää tai urheilujoukkuetta. Ihmisellä näyttää olevan kyky kasvaa rakennettuun ympäristöön, perehtyä siihen ja lopulta tuntea olonsa kotoisaksi.
Luontainen halu sopeutua ja liikkuvuuden lisääntyminen näkyy nyky-yhteiskunnassa. Tästä johtunee, että muodin historiassa maisemaan ja ympäristöön liittyvä sulautuminen ja siitä
erottuminen on aiheena suosittu.
Monet muotitalot ja yksittäiset vaatesuunnittelijat ovat
käsitelleet maisema-aihetta mitä erilaisimmista näkökulmista. Vanhimmat esimerkit aiheesta kuuluvat 20-luvulle. Valokuvaaja Bertram Parkin vuonna 1919 ottamassa kuvassa hänen

Yayoi Kusaman Flower

Valokuvaaja Bertram Parkin

Overcoat vuodelta 1964.

vuonna 1919 ottamassa

(Tumblr, 2012)

kuvassa esiintyy hänen
vaimonsa Yvonne Gregory.
(Blechman & Newman, 2004)
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” veden ihoa
hivelevä massa
peittää alleen
vartalon
kun uidaan
päätä myöten.
Kahlatessa
vesi
vaatettaa

jalat polviin
asti. Maisemaan
sulaudutaan
kun uinnin
jälkeen märkänä
asetutaan
rantahietikolle
ja hiekka
tarttuu ihoon. ”
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Brittiläisen sotilaan camouflage–päähineessä on

Riitta Itkosen Kantarelli –

helppo kurkkia maakuopasta niin, että jää piiloon.

teoksessa taiteilija tuntee

(Blechman & Newman 2004)

yhteenkuuluvaisuutta metsän
kanssa. (Haapala, 2012)

2.3.2 maisema pukee ihmisen
Globaalien ympäristöongelmien seurauksena maisema on
saanut uusia merkityksiä. Huoli luonnon tuhoutumisesta nousi vahvana esteettis-eettisenä virtauksena länsimaiseen kulttuuriin 1800-luvun romantiikan myötä (Aarnio & Sakari, 2006).
Ympäristöstä on tullut huolen aihe erityisesti juuri siksi, että
ympäristöongelmat saavat jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja. Puuttumatta kuitenkaan niihin, tarkastelen aihetta visuaalisesta näkökulmasta. Kun maisema pukee ihmisen, se tarkoittaa, että ihminen jää maiseman alle tai hukkuu siihen. Näin tapahtuu kun jäädään luonnonmullistusten jalkoihin. Maavyöryn
jäljiltä vaate saa uuden ilmeen. Näinkin traagisessa tilanteessa kirjaimellisesti pukeudutaan maisemaan ja luonnon materiaaleihin sonnustautuminen saa uuden ulottuvuuden. Samalla
tavalla kuin luonto voi pukea maisemaa leviävällä kasvillisuudellaan, se voi pukea ihmistä. Jopa muta muodostuu vaatteelliseksi kun alkuasukkaat maalaavat itsensä sillä tarkoituksena
suojata ihoaan auringolta.
Yksi näkökulma veteen vaatteena on uintitilanne. Veden
ihoa hivelevä massa peittää alleen vartalon kun uidaan päätä myöten. Kahlatessa vesi vaatettaa jalat polviin asti. Maisemaan sulaudutaan kun uinnin jälkeen märkänä asetutaan rantahietikolle ja hiekka tarttuu ihoon. Uutiskuvissa näkee usein
vaatteet päällä kainalojaan myöten tulvavedessä kahlaavia ihmisiä. Maavyörymät ja äkilliset veden nousut piinaavat usein
esimerkiksi Aasialaisia (Turtiainen, 2011). Tätä kainaloihin tai
jalkoihin asti ulottuvaa vesimassaa olen osassa opinnäytemallistoni painokuoseissa halunnut kuvata.

Fuji Ishimoto pukeutui
Koiranputki –asuun 70-luvulla
Bökarsin kesäjuhlissa.
(Parkkinen & Ratia 2005)

Piero Gilardi, Abito da Donna, 1967.
(Blechman & Newman 2004)

Riitta Itkonen kiersi norjalaisen valokuvaajan Karoline
Hjortin kanssa Lounais-Norjaa ja selvitti ovatko vanhat
kansanuskomukset vielä arvossaan. (Haapala, Leevi 2012)
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Martin Margiela teki yhteistyötä Mikrobiologi Dr. AWM van Egeraatin
kanssa ja suunnitteli bakteereilla elävöitetyn vaatekokoelman vuonna 1997.
Se oli esillä Boijmans Van Beuningenin museossa Rotterdamissa samana
vuonna. (Polan & Tredre 2009)

Kangas on Hussein Chalayan maahan haudatusta
valmistujaiskokoelmasta The Tangent Flows. Kangas
vuodelta 1993 näyttää sattumanvaraisuuden kauniin
puolen. (O'Mahony & Braddock, 2000)

Maisema vaatteessa saa uuden ulottuvuuden, kun pukeudutaan sillä, mitä maisemasta löytyy. Kansainväliselle lehdistölle syntyi vahva tunnereaktio kun Armi Ratian legendaarisessa kesäpaikassa Bökarsissa 60- ja 70-luvulla vietettiin mitä mielikuvituksellisimpia juhlia. Eräiden naamiaisten teemana
oli pukea päälle, mitä ikinä luonnosta löytyy. Marimekon suunnittelija Fuji Ishimoto valitsi juhla-asukseen kimpun koiranputkia. (Parkkinen & Ratia, 2005.) Riitta Itkosen teossarjassa
Lautasenkokoiset silmät on valokuvattu Lounais-Norjan asukkaita, jotka on puettu paikallisen luonnon antimiin. Teokset
ovat paitsi muotokuvia, myös ajattomia kuvauksia ihmisen ja
luonnon suhteesta. Hänen teoksissaan yhdistyvät vaatesuunnittelu, performanssi sekä valokuvaus. Teoksessa Kantarelli hän on hukuttanut itsensä keskelle syysmetsää sieni-asussa. (Haapala & Hirvonen 2012.) Sodassa käytettyjen ruoholla päällystettyjen camouflage–päähineiden funktio on sama.

radikaalisti. Bakteerit alkoivat syödä ja muuttaa vaatteen rakennetta osaksi luontoa. Hänen suunnittelemista vaatteista
tuli orgaanisia, eläviä ja osa maisemaa. Kokoelma esiteltiin
taidemuseon pihalla, jotta bakteerit eivät leviäisi puhtaisiin
sisätiloihin (Polan & Tredre 2009). Vaatesuunnittelija Hussein Chalaya on kokeillut sään patinointia hautaamalla erään
kokoelmansa maan alle pitkiksi ajoiksi. Kaivamalla vaatteet
esiin kuopasta, saivat ne pintaansa luonnon ja eri vuodenaikojen muovaamat värit, kuviot ja tekstuurin (O'Mahony & Braddock, 2000).

2.4 maisema kankaalla
Maisemalla on aina ollut vahva yhteys kankaaseen. Taiteilijat ovat kautta-aikain maalanneet maisemia vaatteista tutulle materiaalille ja painokuoseissa maisema on tavallinen aihe.
Opinnäytteessäni olen tulkinnut maisema-aihetta kankaalla
vaatekuosien muodossa.

2.3.3 maisema vaatteen muovaajana
Maisema voi muokata vaatetta kun vaate asetetaan luonnonolosuhteiden armoille. Kiinnostavaa onkin ajatella, miten vaate voisi elää maiseman muuttuessa talvesta kesäksi. Saman
tyypistä ajattelua edustaa Arkkitehtuurin laitoksen Elävät rakenteet –kurssi, jota vetää ympäristöarkkitehtuurin professori
Jyrki Sinkkilä. Kurssi perustuu eläviin rakennusmateriaaleihin, joita käyttämällä rakennukset muovautuvat ajan saatossa ja vuoden aikojen niitä kuluttaessa. Kokeellisella kurssilla
kehitellään mahdollisuuksia, joilla rakentamisesta tulisi elävämpää ja maisemaansa mukautuvampaa. Yksi kurssilla opetettu tekniikka on sekoittaa piimää betoniin. Pinnoittamalla sillä seinä, alkaa pintaan kasvaa kasvillisuutta. Kiasmassa
Camouflage — Nykytaidetta muotoilun maastossa –näyttelyssä on tällä hetkellä esillä Kaisu Koiviston Reviiri -teos, joka
liittyy juuri tähän. Vuonna 1999 valmistuneessa teoksessa lehmän sarvet ovat kietoutuneet kahden Alvar Aallon sään muovaaman klassikkotuolin ympärille. Tuolien puuosien harmaa
patina muistuttaa sarvien väritystä. Naamioituminen näyttää
lähes täydelliseltä, vain istuinten punaiset kernipäälliset taistelevat naamiointi-yritystä vastaan. ( Haapala, 2012.)
Pisimmälle vaatteen muovauksessa on mennyt belgialainen vaatesuunnittelija Martin Margiela. Hän suunnitteli kokoelman mekkoja, joiden kankaisiin tartutettiin eläviä bakteereja. Biohajoavat vaatteet alkoivat elää ja kaapata ympäristöstään uusia bakteereja muokaten kankaiden pintoja

2.4.1 maisema maalaustaiteessa
Ihmisellä on tarve kuvata maisemaa maalaustaiteessa, ja maisema muuttuu sitä kuvatessa (Aarnio & Sakari, 2006). Puuvillacanvas sekä pellava ovat perinteisimpiä maisemamaalauksen pohjamateriaaleja. Tässä yhteydessä maisemalla ja
maalauspohjan materiaalin kautta vaatteella on vahva yhteys. Maalaustaiteessa maisemaa kuvaillaan niin, että se ei ole
vain aiheensa peilikuva, vaan myös monimutkaisen tulkintaja valintaprosessin lopputulos, johon ovat vaikuttaneet ajan
aatteet ja maailmankatsomus. Ihanteellista maisemanmaalausta on vuosisatoja ohjannut pittoreskin käsite. ”Pittoreski”
tarkoittaa kauniita maisemanäkymiä, jotka sopivat maalauksen aiheeksi. Etäisyyden ottaminen on englanninkielisen käsitteen landscape alkuperä. Käsite tuli käyttöön 1600-luvun
alkupuolella nimityksenä taiteellisille menetelmille muovata maata ja määritellä inhimillinen näkökulma havainnoinnin
kohteena olevaan ympäristöön. Maisemamaalaukseen liittyy
ajatus siitä, että tullakseen kohteeksi asia täytyy kehystää,
asettaa horisonttiin ja muuttaa representaatioksi. (Aarnio &
Sakari, 2006).
Maisemamaalaukseen liittyy monia suuntauksia. Yksi
niistä on mielenmaisemaan perustuva, joka maalaustaiteessa tarkoittaa korostetun subjektiivista maiseman havainnoin-
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2 Vaatteen ja maiseman suhde
Fuji Ishimoton Koski-

Suomalaista muotoilua kuvattiin luonnossa jo

kangas vuodelta 1986.

1950-luvulla. Vaatteen raidoitusta myötäilevät

(Enbom, 2001)

taustan vaakalinjat ja vastatuuli elävöittävät
kuvaa. (Nurmesniemi, 2007)

Fuji Ishimoton vuonna
1983 suunnitteleman

kaita, joiden kuosi muistuttaa esimerkiksi horisonttia. Maisema-aiheen käsittely ei sinänsä siis ole uutta suomalaisessa
pintasuunnittelussa.
Vuokko Eskolin-Nurmesniemi toimi vuosina 1953–1960
suunnittelijana Marimekossa, missä hän Armi Ratian tukemana työskenteli kuosien ja vaatteiden parissa. Suomen luonnosta inspiraatiota ammentava Nurmesniemi käytti kankaissaan suuria väripintoja ja luopui kansainvälisen muodin mukaisesta vartaloa myötäilevästä leikkauksesta. Vuonna 1964
Nurmesniemi perusti omaan nimeään kantavan yrityksen, jossa hän edelleen kehittää selkeää linjaansa ja inspiroituu ympäröivästä maisemastaan. (Nurmesniemi 2007.) Myös Fuji Ishimoto suunnitteli maisemallisia kuvioita Marimekon tuotantoon. Hänen suunnittelemien kankaiden kuva-aiheista löytää
monia viitteitä keskitalveen, lumihiutaleisiin, kuuraan, pimeään ja kylmään. Häntä inspiroi myös kesän heleys ja syksyn
väriloisto. Luonto on käsin kosketeltavasti läsnä hänen aiheissaan, naturalistisena tai abstraktina. Vuonna 1982 Fuji Ishimoton Marimekolle suunnittelema kymmenen kuosin sarja on nimeltään maisema. (Enbom, 2001.)
Marimekon historiasta löytyy uniikkeja maisema-aiheisia
painokankaita, jotka on painettu käsin tai laakapainokoneella. Käsin painaessa varsinkin suurien kuvioiden kohdistaminen
oli vaikeaa. Käsin painaessa tapahtui helposti virheitä ja kohdistukset heittelivät, kankaista tuli vahingossa uniikkeja. Tämä hyödynnettiin siten, että virhe saikin näkyä. Yksi esimerkki
uniikista painokankaasta on Fuji Ishimoton Koski-kuosi vuodelta 1986. Se on painettu laakakaaviolla, joissa on erilaiset
raportin mitat.
Tällä tavalla saatiin aikaan painokangas, jossa kuvio
muuttuu koko ajan eli siinä ei ole toistuvaa raporttia. Toinen
harvoista esimerkeistä on Timo Sarpanevan Ambiente–kangaskokoelmat. Ambiente–kankaat on painettu rotaatiopainokoneella missä rotaatiorullaa on rikottu niin, että väri pääsee
leviämään kankaalle sattumanvaraisesti. (Niinimäki ja Saloniemi, 2008).

tia. Toinen on tunnelmamaalaus, jonka pohjoismaiset maisemamaalarit kehittivät. Siinä maiseman tunteisiin vetoavaa
luonnetta on korostettu yksinkertaistetuin muodoin, värein
ja valaistuksin. (Gunnarsson & Ahtola-Moorhouse, 2006.)
Täysmodernin maalaustaiteen tavoitteena oli poistaa kuvasta viittaukset ”todellisuuteen” tai luontoon, ja tämän sijaan
kohdentaa huomio itse maalaukseen, ja erityisesti pintaan.
Tavoitteena oli abstraktio, toisin sanoen optinen maisema.
Modernismia edustavan Elina Brotheruksen teossarja The
New Painting kommentoi perinteistä maisemamaalausta valokuvalla. Suomalaisen Brotheruksen valokuvissa on tunnistettavat esikuvat renessanssin ja romantiikan maisemakuvastosta. (Aarnio & Sakari, 2006.)
Opinnäytteessäni olen tulkinnut minulle tuttuja mielikuvia maisemista ja maisemamaalauksesta painamalla niitä
puuvillakankaalle. Maalausmainen jälki kankaalla on osittain
mielenmaisemaani, osittain fyysiseen maisemaan perustuvaa.
Suunnittelemissani painokuoseissa toistuu tietynlainen muisto maiseman tunnelmasta tai väreistä eri hetkillä sen sijaan,
että olisin takertunut valokuviin tai valmiisiin maalauksiin maisemasta. Kuoseissani toistuvat abstraktit ja tunteikkaat horisontit, luonnon pinnat sekä myrskyisät aallokkomaiset kuviot. Kuoseissa mielen muisto ja käden liike toistuvat kankaalla
tiettynä tunteena merkityksellisestä maisemasta.

Ostjakki-kankaan
neliöiden sahareunat
jäljittelevät kuvan
maiseman kuusten
latvojen muotoa.
(Enbom, 2001)

Takin kangas on painettu
Timo Sarpanevan
1967 kehittämällä
menetelmällä, missä
pohjakankaalle
levitetään samanaikaisesti useita
värejä. Värit sulautuvat
painettaessa toisiinsa.
(Niinimäki & Saloniemi
2008)

2.4.2 maisema suomalaisessa
pintasuunnittelussa
Merkittävän ponnistuksen suomalaisessa pintasuunnittelussa on tehnyt Marimekko, Suomen tunnetuin ja menestynein
tekstiilialan yritys. Marimekko, joka perustettiin 1950-luvulla,
on käsitellyt maisema-aihetta laajalti. Marimekon suunnittelijat Maija Isola, Vuokko Nurmesniemi ja Fuji Ishimoto olivat
painokangassuunnittelun merkittäviä pioneereja. Maisemasta löytyviä luonnonpintoja on käytetty hyödyksi laajalti Marimekon kuosimaailmassa. Marimekon arkistoista löytyy kan-

Fuji Ishimoton Ilmakangas on haluttu
kuvata maisemassa,
joka on sävyiltään sama
kuin itse kuosi.
(Enbom, 2001)
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mallisto
maisemassa

V

välillä eri osioiden kuitenkin vaihtaessa paikkaa edestakaisin.
Tammikuussa minulla oli ensimmäinen tapaaminen ohjaajani Kirsi Niinimäen kanssa. Hankin opinnäytteeni aiheeseen liittyvää lähdekirjallisuutta ja tutustuin siihen. Keräsin
kirjalliseen ja kuvalliseen muotoon aiheeseen liittyviä esimerkkejä taiteen, maisemasuunnittelun, camouflage–ilmiön,
kuosisuunnittelun sekä muodin piiristä. Kirjallisuuskartoituksen pohjalta aloitin vaatemalliston konseptin rakennuksen.
Tästä seurasi luonnostelua, jonka jälkeen aloitin materiaalivaihtoehtojen etsimisen. Tämän jälkeen materiaalien työstöja painokokeilut alkoivat. Helmikuussa minulla oli toinen tapaaminen molempien ohjaajieni Kirsi Niinimäen sekä Tuomas
Laitisen kanssa. Kävimme läpi aiheen rajausta ja sitä mihin
suuntaan lähtisin työni kanssa.
Samassa kuussa aloitin kirjallisen osuuden kirjoittamisen. Päätin tilata suurimman osan lopullisista materiaaleista
Lontoosta Whaleys nimisestä yrityksestä. Osan materiaaleista löysin Helsinkiläisen askarteluliikkeen Hobby Pointin pienoismalliosastolta. Tämän jälkeen työstin lopulliset materiaalit valmiiksi painaen ja erikoistekniikoita käyttäen. Tässä vaiheessa löin luonnoksista vahvimmiksi nousseet vaatemallit
lukkoon toisen ohjaajani Tuomas Laitisen kanssa.
Maaliskuussa kaavoitus- ja protokokeilut alkoivat. Tässä vaiheessa tuntui siltä, että löysin oikean suunnan vaatteiden muotoihin ja mittasuhteisiin liittyen. Muotoilun ja kaavoitustyön jälkeen aloitin malliston ompelun samaan aikaan kun
vielä painoin kuoseja valmiiksi leikatuihin vaatteiden kappaleisiin ja työstin osaa materiaaleista. Huhtikuussa minulla oli kolmas tapaaminen Niinimäen kanssa. Jatkoin kirjallisen osuuden kirjoittamista ja malliston ompelua. Toukokuussa tapasin
Niinimäen vielä neljännen kerran. Tapasimme myös ohjaaja-

aatemallisto maisemassa tarkoittaa opinnäytteeni produktiota, vaatemallistoa, jonka lähtökohta on
vaate osana maisemaa –aihe. Opinnäytteeni teoreettista perustaa seuraa suunnitteluosuus, jossa sovellan maisema-aiheesta keräämääni tietoa ja näkökulmia vaatemalliston
konseptointiin. Suunnitteluosuus sisältää malliston kuosien
suunnittelun, vaatesuunnittelun sekä konseptin rakennusvaiheen. Tätä seuraa malliston konseptiosuus, johon kuuluvat
prosessikuvaus, opinnäytteen tulokset sekä työn arviointia.
Oma produktio opinnäytteessäni tarkoittaa tuotekokoelmaa ja sen tuottamiseen kuluvaa prosessia.

3.1 prosessikuvaus
Prosessiosuuteen, jossa mallistokonseptin tuotteet syntyivät, kuuluivat käsipaino, materiaalien työstö, kaavoitus, prototyöskentely sekä lopullisten tuotteiden ompelu. Keräsin kirjallisuuskartoituksen ja suunnitteluprosessin aikana kattavan
määrän aiheeseen liittyviä inspiraatiokuvia ja nimenomaan
kuvien pukeminen sanoiksi on ollut minulle suuri oivallus koko
opinnäyteprosessin aikana. Sen aikana avasin kuvista ja lähdekirjallisuudesta syntyviä mielleyhtymiä ja ideoita kirjalliseen muotoon.
Opinnäyteprosessini oli vahvasti intuitioon ja käsillä tekemiseen perustuva varsinkin kuosien suunnitteluvaiheessa.
Mallistosuunnitteluvaiheessa kokeilin erilaisia luonnosteluteknikoita piirtämällä ja muotoilemalla kangasta mallinuken
päälle. Opinnäyteprosessini kesti puoli vuotta tammikuusta
2012 lokakuulle 2012 asti. Prosessin aikana pidin muutaman
kuukauden tauon kesällä. Prosessi eteni pääosin lineaarisesti,
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voimalla, minkä vaikutuksesta vaate taipuu vuodenaikojen jaloissa osaksi maisemaa. Pintasuunnittelun kautta maisemalla
ja vaatteella on yhteisiä puuvilla kangas, sekä maisemamaalaukseen, että käsipainoon liittyen. Vaatesuunnittelun puolella
uusimmat aiheen käsittelyt liittyvät maiseman pilkkomiseen
tai sen kuvien tietokoneella muokkaamiseen.
Myös vaate- ja maisemasuunnittelussa on paljon samaa,
ne molemmat pyrkivät sovittamaan ihmistä ja luontoa toisiinsa. Vaate ja maisema kietoutuvat toisiinsa kun käsitellään sopeutumista niin ihmisen kuin eläimienkin kohdalla. Suurin osa
maisemista on seurausta ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta, kamppailusta ja alistutumisesta luonnon ymmärtämiseen ja ihailuun. Vaate liikkuu objektina maisemassa rakentaen sitä kuten vesi, kasvillisuus ja maaperä.
Suomessa aika on se paikka, jossa vaate liikkuu. Täällä
erityistä on neljä vuoden aikaa, joka tekee meidän pukeutumisesta entistä vaihtelevampaa ja vaativampaa sopeutumisen
kannalta. Vaatteet voivat toimia aitana ja reviirinä juurikin tämän käyttöympäristön kanssa.
Pohdin kirjallisuuskartoituksen avulla löydettyjen esimerkkien kautta miten yhdessä mallistossa voisi ilmetä nämä
vaatteen ja maiseman suhteeseen liittyvät piirteet. Mallistokonseptin rakennuksen aikana mietin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Pohdin, miten voisin suunnitella vaatemalliston,
johon pukeutumalla voisi tarvittaessa joko hukkua tai sulautua
maisemaan? Olisivatko opinnäytemalliston vaatteisiin pukeutuja harmaahiiri tai seinäruusu sen sijaan, että erottuisi ympäristöstä räiskyvällä värillä?
Mietin, miten voisin suunnitella vaatteita, joilla voi pukeutua luontoon muutenkin kuin urheilua tai metsästystä varten? Pohdin myös miten rajaisin maiseman, johon suunnittelen vaatteet. Olisiko se joku tietty maisema, josta poimin värejä, muotoja ja pintoja vai olisiko jokaisessa vaatteessa pala
useasta maisemasta? Tästä johtuen tärkeää minulle oli miten
dokumentoisin malliston ja missä ympäristössä. Kuvauspaikka tuntui nousevan opinnäytteen nimen ollessa ”Vaate osana
maisemaa” erittäin merkitykselliseksi.
Mallistonkonseptia suunnitellessani ”Vaate osana mai-

ni Laitisen kanssa. Malliston ompelu jatkui ja aloin etsiä sopivaa kuvauspaikkaa. Kuun lopussa osallistuin Aalto- yliopiston muotinäytökseen, jossa mallisto-osuus opinnäytteestäni
oli esillä.
Kesäkuussa ja heinäkuussa pidin kesäloman. Elokuussa minulla oli viides tapaaminen Niinimäen kanssa. Luetutin
tekstiä ohjaajallani ja hioin sitä vielä. Vein kirjallisen osuuden
loppuun ja kuvautin opinnäytteeni mallisto-osuuden valokuvaaja Ilona Olkosella. Valitsimme hänen kanssaan parhaat
mallistokuvat, jotka päätyivät opinnäytekirjaan. Tämän jälkeen vuorossa oli kuvien ja tekstin toimitus graafiselle suunnittelijalle Marja Tikalle. Hän taittoi tekstin ja kuvat yhteen
opinnäyte-kirjaksi.
Syyskuussa lähetin opinnäytekirjan painoon. Lokakuussa luovutin kolme kappaletta kirjaa Aalto-yliopistolle. Opinnäytteen jätön jälkeen kuukauden päästä esittelin työn
tarkastajilleni.

3.2 konseptin rakennusvaihe
Vaatteen ja maiseman suhde on monitahoinen. Camouflageilmiön kautta tarkasteltuna maiseman ja vaatteen suhde liittyy hämäykseen metsässä ja kaupunkiympäristössä. Sodan
käynnissä suurten massojen sulautuminen maisemaan on tärkeää. Yksittäiselle metsästäjälle neonoranssi suojaliivi toimii
hengenpelastajana. Tässä suhteessa nimenomaan vaatteen
väri on elintärkeä maisemassa. Vastakkaisen näkökulman mukaan maisema voi pukea ihmisen ja muovata vaatetta luonnonmullistuksien äärellä.
Taiteen ja vaatesuunnittelun kentällä maisema-aihetta
on sovellettu mitä erilaisimmin tuloksin. Ne kietoutuvat toisiinsa materiaalien, värien ja kuvioiden kautta kommentoiden
yhteiskunnan epäkohtia ja luonnon kauneutta. Yksi taiteilija
on luonut oman maisemansa, tilan, johon sulauttaa pukeutunut ihminen. Toinen on tarkastellut maiseman ja vaatteen
suhdetta luonnon näkökulmasta korostaen ihmisen jättämää
jälkeä maisemaan. Kolmas leikittelee luonnon muovaavalla

semaa” toi mieleeni pintoja, jotka olisivat tarkoitettu uudella tavalla maisemaan hukkumiseen tai siitä erottautumiseen.
Teoriataustaa tulkiten painoin kankaalle paloja maisemasta.
Tuotteilla voi sopeutua tai erottua maisemasta joko harmaassa kaupunkiympäristössä, räntä sateessa, ruskaisessa metsässä tai auringonlaskun aikaan rannalla.
Materiaaleissa toistuu sama ajatus. Konseptiin luontevalta tuntui lisätä jotain konkreettista materiaalia maisemasta,
jota ei yleensä ole totuttu käytettävän vaatteessa. Matalassa
rantavedessä kahlatessa hiekka jalkojen alla on kuin samettia. Mitä tapahtuu jos samettisen kankaan pinnoittaa hiekalla? Päätin käyttää hiekkaa, puuta ja ruohosirotetta pintana
vaatteissa, jotta ne antaisivat pinnoille maisemasta poimittua
materiaalisuutta.
Tällä viittaan opinnäytteen teoreettisessa perustassa
käsiteltyyn ympäristötaiteeseen. Halusin tuoda materiaalisen
maiseman osaksi vaatekokoelmaa.

3.3 suunnittelu
Opinnäytteeni vaatemalliston suunnitteluun kuului kuvallinen
tutkimusvaihe, tuotesuunnittelua, kuosisuunnittelua, muotoilua sekä kaavoittamista. Osa suunnittelusta tapahtui vasta lopullisten tuotteiden ompeluvaiheessa.

3.3.1 kuosisuunnitteluvaihe
Toteutin kaikki opinnäytemallistoni kuosit käsin painamalla.
Jopa yksiväriset kankaat on painettu seulan läpi, ei värjätty
liemessä. Palasin kankaanpainon juurille, aikaan jolloin väriä
levitettiin käsin kankaalle. Vanhimpia kankaan painannan tekniikoita ovat juuri sormenpäillä, kämmenillä ja kasvien lehdillä
painaminen (Niinimäki & Saloniemi, 2008). Käsipainolla tarkoitan kankaankuviointimenetelmää, jossa eri tekniikoita käyttäen rajoitetaan värien leviäminen vain tietyille kankaan osille.
Opinnäytteessäni käyttämäni kankaanpainotekniikka on
suorapainomenetelmä, jossa väri siirtyy kokonaan avonaisen
kaavion läpi kankaalle. Kuosien toteutusvaiheessa liu’utin painoseulan läpi eri värejä sattumanvaraisesti keskenään. Syntyi
orgaanisia kuvioita ja värisekoittumia. Sekoitin värit niin, että
sain jäljen suurin piirtein niin kuin olin ajatellut. Levitin maalattua pintaa sieltä täältä sormilla ja saatoin vielä painaa uusia kerroksia päällekkäin ensimmäisen kerroksen kuivuttua.
Painon jälkeen kiinnitin pigmenttivärin kuituun lämmön avulla. Vastapainoksi suorapainossa syntyville aaltoileville muodoille, painoin osan mallistoni kankaista avoseulan läpi niin,
että rajasin maalarinteipillä kankaalle suorakaiteen muotoisia värikenttiä.
Osan kentistä pinnoitin maisemasta poimituilla elementeillä. Painoin kangasta liimapastalla, jonka jälkeen sirottelin
päälle rantahiekkaa, koivun ja männyn sahanpurua tai nurmikkoa, jota pienoismallien rakentajat käyttävät työssään. Kirjapainon alla kuivuttuaan, varistelin ylimääräiset irtohiput pois
kankaan pinnasta. Liimaan kiinnittyneet hiput kiinnitin pääl-

3.2.1 konsepti
Rakensin opinnäytteeni produktiivisen osuuden, mallistokonseptin, maisema-aiheesta tehdyn kirjallisuuskartoituksen
pohjalta. Mallistokonsepti on erityinen toimintamalli, joka on
kiinteä ja selvästi määritelty, vaikka salliikin paljon vapauksia
toteutustavoissa. Se on opinnäytteeni teoriataustaan pohjautuva perusajatus. Käsitteellinen, konseptia koskeva vaatemallisto tulkitsee visuaalisesti nimenomaan tätä teoriataustaan
kuuluvaa tietoa.
Perusajatuksena on, että mallisto vuorottelee maisemaan
hukkumisen ja siitä erottautumisen kanssa. Toimintamalliin
kuuluu se, että jokaisessa siihen kuuluvassa tuotteessa on pala tiettyä maisemaa. Jokainen tuote on suunniteltu niin, että
sen kuosi, pinta, väri tai muoto viittaa aina yhteen mielenmaisemaani. Malliston vaatteelliset viitteet on valittu ristiriitaisiksi juuri siksi, että minkä tahansa tuotteen pukee päälleen, se
osittain kuuluu johonkin tuttuun käyttötilanteeseen, osittain
on ristiriidassa sen kanssa.
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don elämykseksi. Se pisti minut miettimään suhdettani maisemaan, lähiympäristöön ja ympäristökokemuksiin. Päädyin
leikittelemään mielialoista polveilevilla sopeutumisyrityksillä. Päädyin kääntämään armeijavaatetukseen liitetyn maastoutumisen elämykseksi ja suunnittelin maisemamuistoihini
perustuvia camouflage–vaatteita.
Vaatemalleja luonnostellessani sekoitin erilaisiin maisemiin perinteisesti kuuluvien vaatekappaleiden osia keskenään.
Osa siluetteihin ja leikkauksiin liittyvistä päätöksistä pohjaavat aiemmin esimerkkinä mainittuun Breakfast at Tiffanys’s
–elokuvan alkukohtaukseen, jossa vaate muodostaa vahvan kontrastin maisemansa kanssa. Osa puolestaan pohjautuu teoria osuudessa esiin nostettuihin luonnonmaisemassa
liikkumiseen liittyviin esimerkkeihin kuten metsästykseen ja
kalastukseen.
Vuoropuhelu arvokkaan salonkimuodin ja arkisen suojavaatteen välillä tuntui luontevalta ajatellen teoriataustan pohjalta syntynyttä kuvaa vaatteen ja maiseman suhteesta. Päätin, että mallistossa saa toistua vain muutama pääelementti.
Malliston leikkauksissa ja silueteissa toistuvat college- paidan
muoto, t-paidan hihat, kahluuhaalarin taskut sekä naisellisena vastakohtana kapea iltapukumainen helma, rusetit ja New
look –hameen muoto. Yhdistin urheilulliset collegepaidan hihat silkkipuseroon ja tavallisen t-paidan prameilevaan salonkimuodista tuttuun koristerusettiin. Malliston cocktail-mekot
on tehty arkisen jäykästä puuvillasta ja sen t-paidat ylellisestä
silkistä. Minkä tahansa malliston vaatteista laittaa päällensä,
siinä on aina mukana jotain maisemaan tai totuttuun käyttötilanteeseen kuulumatonta.

tä painoseulan läpi tekstiililakalla. Kankaalle painetut luonnonmateriaalit kestävät kuumalla silitystä ja höyryttämistä
varisematta. Tämän lisäksi osa tuotteista sisältää foliointeja
sekä samettista flokkipainatusta. Muutaman pinnoitteen kohdalla onnistuin jopa säästämään pohjakankaan taipuisuuden
kovasta pinnoituksesta huolimatta.
Haasteena oli vaatteen kuosin suunnittelu johonkin tiettyyn maisemaan sopivaksi tuttuja maastokuviota käyttämättä. Halusin uudistaa perinteisen armeijakuosin teknisyydestä poikkeavaksi niin, että minun versioni pohjautuisi
muistikuviini, ei esimerkiksi fyysiseen metsään ja soveltuisi
muuhunkin kuin sotatilanteisiin. Kuoseissa on tunnistettavia
viitteitä esimerkiksi usvaan, tihkusateeseen, mutaan tai aaltojen kuohuihin.
Ylevässä postikorttimaisemassa on ainakin jotain sellaista, jonka voi kiteyttää yhteen vaatekuosiin, ajattelin kuosisuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi yhden kuosin kohdalla ajattelin painaessani erästä metsänsisustaa, jossa näkyy meri auringon laskiessa. Huomasin miten yhdellä viivalla voi luoda
maiseman. Mitä kauemmaksi horisontti putoaa, sitä abstraktimpi kuosista tulee. Osa kuoseista perustuu suorien ja käyrien
viivojen rajoittamiin värikenttiin sekä maalaukselliseen abstraktiin ekspressionismiin. Mallisto koostuu tuotteista, joiden
värikentät joko toistuvat pystyyn tai vaakaan sekä tuotteista,
joiden kuvio on orgaanista värien sekoittumisen leikkiä. Osassa tuotteista nämä kuviolliset vastakohdat kohtaavat.

3.3.2 vaatesuunnitteluvaihe
Opinnäytteeni vaatesuunnitteluvaihe kulki käsi kädessä kuosisuunnittelu vaiheen kanssa. Etenin luonnostellen ja mallinuken päälle muotoilemalla samalla kun suunnittelin kuosien värejä, hioin painotekniikkaa ja tein kuosikokeiluja eri materiaaleille. Valitsin tuotteiden mallit, materiaalit ja yksityiskohdat
opinnäytteen teoreettisen perustan pohjalta.
Naamiointia harrastavat taiteilijat ovat onnistuneet kääntämään eläimille ja ihmisille elintärkeän naamioitumisen tai-
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” sekoitin värit
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sain jäljen
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niin kuin olin
ajatellut. levitin
maalattua
pintaa sieltä

täältä sormilla
ja saatoin
vielä painaa
uusia kerroksia
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ensimmäisen
kerroksen
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Materiaaleina olen käyttänyt puuvillacanvasta, puuvillasatiinia, puuvillaviskoosi-ripsiä, puuvillasamettia, duppionsilkkiä ja puuvillaelastaania. Osa materiaaleista on pinnoitettu
maisemointiin tarkoitetulla ruohosirotteella, värjätyllä hiekalla, Atlantin ja Itämeren rantahiekalla sekä Koivun ja Metsämännyn sahanpurulla. Tämän lisäksi osa tuotteista sisältää foliointeja sekä sametti –flokkipainatusta. Painokuoseissa olen
käyttänyt pigmenttivärejä.

3.3.3 tulokset
Suunnittelin kirjallisuuskartoituksen pohjalta vaatemalliston,
joka on produktiivinen tutkielma vaatteen ja maiseman suhteesta. Malliston tuotteet käsittelevät suhdetta niin materiaaleiltaan, väreiltään kuin kuoseiltaan. Konkreettisesti katsottuna opinnäyte tarjoaa alalleni uusia painokankaaseen liittyviä
erikoistekniikoita sekä visuaalisen vastauksen tutkimuskysymyksiini maiseman ja vaatteen symbioosista.
Alkukohtaus elokuvassa Breackfast at Tiffany’s innoitti
minut tutkimaan sitä, mitä tapahtuu kun maisemaan kuulumaton vaate sekoittuu siihen.
Opinnäytemallistoni ylelliset iltapuvut lainaavat paloja
arkipukeutumisesta ja maisemasta. Pukujen kokeelliset materiaalit, yllättävät yksityiskohdat ja yksinkertaiset leikkaukset tekevät vaikutuksen katsojiinsa niin luonnon äärellä kuin
kaupunkimaisemassakin esiteltynä. Malliston materiaaleissa
hiekka, puu ja ruoho yhdistyvät syvään samettiin sekä kiiltävään muoviin.
Värimaailmassa neonvärit kilpailevat murrettujen sävyjen kanssa. Mallistossa näkyy vaikutteita suomalaisen kuosisuunnittelun historiasta, ympäristötaiteesta ja camouflage–ilmiöstä. Sen suunnittelussa on käytetty avuksi maisemansuunnitteluun liittyvää pyrkimystä sovittaa ihmistä ja
luontoa toisiinsa. Kokonaisuutena mallisto edustaa uutta
camouflage–näkemystä.
Vaatemallistoon, joka tulkitsee teoreettista perustaa,
kuuluu yhteensä kaksikymmentä tuotetta. Se sisältää yhdeksän yläosaa, kahdeksan alaosaa ja kolme mekkoa. Neljä
tuotteista on miehille tarkoitettuja, kaikki muut ovat naisten
vaatteita.

3.3.4 työn arviointia
Opinnäytteeni tavoitteena oli suunnitella teoreettisen perustan pohjalta vaatemallisto, joka antaa visuaalisen vastauksen
tutkimuskysymyksiini. Tavoitteena oli suunnitella osittain taiteellinen, osittain käytettävä produktio. Mielestäni onnistuin
saavuttamaan tavoitteeni ja vastaamaan tutkimuskysymyksiini kiitettävästi. Toisaalta katsojalle ei välttämättä heti aukea
visuaalinen vastaukseni produktiivisen osuuden ollessa varsin abstrakti. Sen tarkoitus onkin jättää katsojalle tilaa omaan
tulkintaan. Itse olen tyytyväinen työn lopputulokseen, jonka
onnistuin omasta mielestäni säilyttämään modernina ja alalle
uutta tietoa antavana.
Haastavinta oli löytää tarpeeksi vahvan yhteys teoreettisen perustan aikana keräämäni tiedon ja produktio-osuuden välille. Erityisen vaikeaa minulle oli työn aikatauluttaminen kun kyseessä on kuitenkin osittain taiteellinen prosessi ja
tämän takia en aina pysynyt suunnittelemassani toteutusjärjestyksessä. Ongelmien ja tulosten perustelu kirjalliseen muotoon sekä niiden kehittely oli minulle haastavinta. Tulosten visuaaliseen muotoon saattaminen puolestaan ei tuottanut minulle vaikeuksia.
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Kaiken kaikkiaan opinnäyteprosessini oli antoisa ja harjaannuin sen aikana ammatilliselta ja akateemiselta näkökulmalta katsottuna itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan
ja niiden soveltamiseen vaativaan suunnittelutehtävään. Ratkoin ongelmia luovasti ja käytin esitysteknisiä välineitä. Opin
opinnäyteprosessin aikana uusia tapoja painaa kangasta sekä
työstää materiaaleja.
Opin miten mikäkin pohjamateriaali käyttäytyy minkin liiman, painopastan ja lakan kanssa, kuinka painoseula päästää läpi minkin paksuista ainetta ja millä käsitekniikalla saa
aikaan tietynlaisia kuvioita kun painoväriä levitetään vapaasti avoseulanläpi. Ennen kaikkea opin mallistotokokonaisuuden rakentamisesta ja siihen liittyvien ideoiden karsimisesta.
Kirjallisen osuuden eteenpäin vieminen opetti minulle pitkäjänteisyyttä sekä visuaalisten ajatusteni kirjalliseen muotoon
saattamista.
Suuri apu minulle oli molemmista ohjaajistani Kirsi Niinimäestä, joka keskittyi kirjallisen osuuden ohjaamiseen ja Tuomas Laitisesta, joka ohjasi minua produktio- osuuden kanssa.
Ilman heidän kanssaan käytyä vuoropuhelua, en olisi päässyt
nopeasti eteenpäin tietyissä tilanteissa, kun päätöksenteko
oli minulle hankalaa.
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keskellä. Ympäristösuunnittelun ja tilateorioiden valossa vaate rakentaa maisemaa. Pukeutuva Ihminen elää maailmaan
punoutuneena, ei siitä koskaan irrallaan. Pukeutumalla ihminen sijoittaa itsensä suhteeseen oman ympäristönsä kanssa
ja merkitykset tiivistyvät ruumiillisen minän tai sosiaalisen ja
kulttuurisen subjektin sekä maailman välisen suhteen selkeyttämiseen. (Johansson, 2004.) Opinnäytteen tulokset korostavat maiseman ja pukeutuvan ihmisen vastavuoroisuutta: ”millainen ihminen sellainen maisema”. (Aarnio & Sakari, 2006.)
Päädyin opinnäytteessäni visuaaliseen vastaukseen, jonka
mukaan luontoon voi kirjaimellisesti pukeutua; osa kankaista
on pinnoitettu hiekalla, puulla ja ruoholla.
Kuvautin malliston paikassa, jossa vaatteet ottavat huomioon ympäröivän maisemansa; mekon helmassa oleva musta hiekka hukkuu taustalla olevaan kivihiili vuoreen ja mudan
sävyinen T-paidan yläosa sulautuu ruosteiseen betoniseinään.
Vaalea hiekkavuori puolestaan nostaa esiin neonpinkin asukokonaisuuden, jonka olkapäät kuitenkin hukkuvat taustaansa
niiden ollessa taustan hiekalla pinnoitettu. Tämä näkyy opinnäytemalliston fluoresoivissa sekä murretuissa väreissä, iltapuku kontekstin ulkopuolelle kuuluvissa yksityiskohdissa,
leikkauksissa ja materiaaleissa. Erityisiä painotekniikoita hyödyntämällä vaatteen pintaan on mahdollista siirtää konkreettisia paloja maisemasta.

”Ehkäpä maisema aiheena ei ole kokonaan menettänyt romantiikan sille asettamaa eetosta — ainakin se tarjoaa edelleen ajattelemisen aihetta maailman tilasta ja sen esteettisistä sekä eettisistä arvoista” (Aarnio & Sakari, 2006). Suhteemme maisemaan ja elinympäristöömme muuttunut sitten
1800- luvun, johon luonnonkatastrofeilla on varmasti ollut
vaikutusta.
Arvostus maisemaa kohtaan on vaihtunut alistumisen ja
kamppailun sijaan ihailuksi ja ymmärtämiseksi. 1960-luvulla
sekä eurooppalaisessa että yhdysvaltalaisessa oli nähtävissä
”luontoon paluun” tendenssi (Johansson, 2004). Tämä näkyy
niin muodin, taiteen kuin suunnittelunkin aloilla tänäkin päivänä. Nykytaiteen ja suunnittelun moninaiset käytännöt ovat
muuttaneet maiseman katsotusta kosketetuksi, tarkasta epäselväksi ja etäisestä kohteesta läheiseksi materiaaliksi (Aarnio & Sakari, 2006). Opinnäytemallistossa näkyy hienovireisiä
viittauksia juuri tähän.
Vaate rakennetussa tai luonnonmaisemassa ei ole staattinen kappale vaan liikkuva, aistiva, avautuva ja torjuva. Kun
maisemaan astutaan, sitä ei vain katsota, sinne kuljetaan ja
se koetaan. Kokeminen voidaan tuntea vain yhdistämällä tieto
ja näkeminen. Vaate elää symbioosissa vuodenaikojen ja pukeutujan mielialan muutoksiin. Välillä vaatteen suhde maisemaan on viestin väline, välillä vaate toimii suojana maiseman
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” millainen
ihminen
sellainen
maisema ”
4.1 lopuksi
Opinnäyte tarkoitti minulle oppimisprosessia, jonka aikana ylitin itseni. Sain aikaiseksi vahvan mallistokokonaisuuden, joka
on herättänyt kiinnostusta alallani. Mallistoa on kuvattu lukuisiin muoti- ja design-lehtiin kesän 2012 aikana ja se on kerännyt huomiota suomalaisissa ja kansainvälisissä muotikanavissa. Opinnäytteen tuotteita on muun muassa esitelty Suomen Elle–lehden, The Untitled –lehden sekä Saksan QVEST
–lehden kansien välissä. Opinnäytteessä käytetyt materiaalien työstötavat ovat saaneet osakseen kiinnostusta tekstiilisuunnittelun puolella. Opinnäytteeni tuotti uutta tietoa alleni
nimenomaan materiaalien työstöön ja kuosisuunnitteluun liittyen. Se antoi myös uusia vastauksia ja näkökulmaa pukeutuvan ihmisen ja maiseman suhteesta.
Tämän lopputyön visuaalisiin tuloksiin nojaten, voisin
seuraavaksi suunnitella vaatekokoelman, joka olisi mahdollista monistaa teollisuudessa. Oppimiani uusia painotekniikoita
ja materiaalin työstötapoja olisi mielenkiintoista jatkokehitellä
teollisuuteen soveltuviksi.
Opinnäytetyöni avasi uusia mahdollisuuksia laajemmin: sen
alkupuolella syntyneet kuosikokeilut ja muutama vaatemalli
ovat päätyneet Marimekon kesän 2012 vaatemallistoon, joka
esiteltiin New Yorkin muotiviikolla syyskuun 2012 alussa.
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