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Tiivistelmä Abstract

Opinnäytetyö on tutkimus taiteellisesta kannanottamisesta ja siitä, miten sitä voi hyödyntää vaatesuunnit-
telijan näkökulmasta vaatemalliston suunnittelussa. Työ ottaa kantaa meren ekosysteemien tuhoutumiseen 
ihmisen tekojen seurauksena. Keskeisinä teemaa kiteyttävinä visuaalisina elementteinä ovat Itämeren avainlaji 
rakkolevä, sekä öljy sen eri muodoissa. Opinnäytetyö on visuaalinen vuoropuhelu näiden kahden elementin 
välillä. Materiaalit, materiaalinmuokkaustekniikat ja niiden sommitelmat rakentavat malliston tarinalliseksi 
kehityskuluksi, joka lähtee kulkemaan kukoistuksesta kohti tuhoa. Kaikessa tuhossa piilee kuitenkin uuden 
alku.

Opinnäytetyössä hyödynnetään villahuopaa ja laserleikkuuta rakkolevän moniulotteisen ja rönsyilevän muo-
tokielen ilmentämisessä, sekä lämpöliimaa, silikonipaperia ja tekstiilivahaa öljymäisen pinnan aikaansaami-
seksi.

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Koskenpään Huopatehtaan kanssa.

Avainsanat: kantaaottava vaatesuunnittelu, ekosysteemit, rakkolevä, öljy, laserleikkaaminen, materiaalin-
muokkaus, huopa

The final thesis is a journey to making an artistic statement and explores how it can be utilized from a fashion 
designer’s perspective. The work makes a statement towards the destruction of ecosystems due to the acts of 
human kind. Fundamental visual elements that summarize the theme are bladder wrack seaweed (lat. fucus 
vesiculosus) that is a key species of the Baltic Sea and oil in its different forms. The collection is a conversation 
between these two elements. Used materials, material manipulation techniques and the composition of them 
together create a narrative that begins its journey from bloom to destruction of an ecosystem. There is still a 
new beginning in every ruin.

In the thesis wool-viscose felt is cut with laser to image the three dimensional and sprawling aesthetics of  blad-
der wrack. Heat glue with silicone paper and textile wax are used in creating an expression of glossy surface of 
oil.

The collection has been done in collaboration with Koskenpään Huopatehdas.

Keywords: artistic statement in fashion, ecosystems, bladder wrack, oil, laser cutting, material manipulation, 
felt



6 7

Tiivistelmä/ abstract
Sisällysluettelo

Osa 1. Johdanto s. 8-13

Tutkimuskysymykset ja tavoitteet

Osa 2. Suunnittelun periaatteet s. 14-31

Itämeren ekosysteemien uhat
Kannan ottaminen 
 Taide vaikuttajana
 Kantaaottava julistetaide
 Kannan ottaminen vaatesuunnittelussa
Metodit
Nimi ja kohderyhmä

Osa 3. Rakkolevä, öljy ja niukkuuden maailma s. 32-45

Muotokieli, vertauskuvallisuus ja tuote-estetiikka
Värimaailma
Materiaaleista ja tekniikoista

Osa 4. Muotoiluprosessi s. 46-67

Vaihe 1: Taustoitus
Vaihe 2: Materiaalinmuokkaustekniikoiden ja tuotteiden ideointi
Vaihe 3: Väri, laser, liima!
 Keittovärjäys
 Laserleikkuu
 Kankaan maalaaminen reaktiiviväreillä
 Lämpöliimaus ja käsittely silikonipaperilla
 Kultafoliointi
 Kankaan vahaaminen
Vaihe 4: Kaavoitus

Osa 5. Mallisto s. 68-103

Mallisto
Runkosuunnitelma
Värikartta
Materiaalit
Materiaalinmuokkaustekniikat
Tuotteet

Osa 6 & 7. editorial / Loppupäätelmät ja arviointi s. 104-121

Lähteet
Kiitokset

Sisällys

(2)



8 9

osa 1



10 11

Otan opinnäytetyölläni vaatesuunnittelun kautta kantaa ekologisiin kysymyksiin ja ekosysteemien 
tuhoutumiseen ihmisen tekojen seurauksena. Ihmiskunta on suuren eko- ja energiakriisin partaal-
la, ja näin ollen aihe on äärimmäisen ajankohtainen. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on mahdol-
listanut yhteiskunnassamme jatkuvan kasvun ja illuusion sen vääjäämättömyydestä. Jatkuva kasvu 
ei kuitenkaan ole pitkään enää mahdollista fossiilisten polttoainevarantojen huvetessa ja muiden 
luonnonvarojen käydessä yhä niukemmiksi. Ilmastonmuutos on suuri uhka ihmis- ja eliökunnalle ja 
ulottaa juurensa jokaiselle yhteiskuntamme osa-alueelle tulevaisuudessa. Fossiilisten polttoaineiden 
käyttö lisää huomattavasti ilmastonmuutosta ja sisältää aikapommin: jos kulutamme jäljellä olevat 
fossiiliset polttoaineet loppuun, syöstämme yhteiskuntamme vääjämättömään kriisiin ja konfliktiin 
ilmastonmuutoksen aiheuttamana ekosysteemien tuhoutuessa, tärkeiden eläin- ja kasvilajien kado-
tessa ja elintärkeiden luonnonvarojen huvetessa. Ihmisen kekseliäisyydestä ja valtavasta teknologian 
kehityksestä johtuen ihminen usein kuvittelee olevansa luonnon yläpuolella ja pystyvänsä selättä-
mään nykyisen ja tulevaisuuden kaikki haasteet. Ekosysteemien romahtaessa tämä käy kuitenkin aina 
vaikeammaksi. Resurssimme tulevat olemaan niukassa, ja siihen meidän tarvitsee asenteitamme ja 
toimintatapojamme muuttamalla sopeutua. 
 
Malliston inspiraatioksi ja keskeisiksi teemaa kiteyttäviksi visuaalisiksi elementeiksi olen valinnut 
Itämeren avainlajin, rakkolevän, sekä öljyn sen eri muodoissa. Opinnäytetyö on tarinallinen vuo-
ropuhelu näiden kahden välillä. Materiaalit, materiaalinmuokkaustekniikat ja niiden sommitelmat 
rakentavat malliston kehityskuluksi, joka johdattaa katsojan näkemään ekosysteemin kukoistuksen 
ja tuhon.
      
Vaatesuunnittelijana minulle luonteva tapa lähestyä aihetta on kannan ottaminen. Kuvataiteen pii-
rissä kannan ottaminen tuntuu kuitenkin näkyvämmältä kuin vaatesuunnittelun parissa, vaikka yhtä 
hyvin vaatesuunnittelua voisi käyttää väylänä tehdessä jotakin tärkeää asiaa näkyvämmäksi. Tar-
koituksenani on tutkia kannan ottamista ja sitä, millä tavoilla se voi näkyä kuvataiteen eri alojen ja 
vaatesuunnittelun parissa. Pohdin myös ympäristökysymyksiin kantaaottavan julistetaiteen erilaisia 
vaikuttamisen keinoja ja ammennan sieltä ajatuksia omaan suunnitteluuni.
 Tärkeässä osassa mallistossani ovat öljystä ja rakkolevästä juontuvat mielleyhtymät ja symbo-
liikka, joita ilmennän materiaalivalinnoillani ja käyttämilläni materiaalinmuokkaustekniikoilla. Mal-
listoni on sesongiton ideamallisto naisille. Vaikka pyrin kokoamaan mallistoni taiteellis-visuaaliseksi 
kannanotoksi, tähtään silti tuotteiden käytettävyyteen.

Mallistoni ei ainoastaan ole kannanotto, mutta myös syvä kummarrus ja kunnianosoitus henkeäsal-
paavan kauniille ja monimuotoiselle luonnolle, joka meitä ympäröi.

1.Johdanto

(3)
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Tutkimuskysymykset

Miten otan vaatesuunnittelijana kantaa ekologisiin kysy-
myksiin vaatemalliston suunnittelussa?

Miten ilmennän rakkolevän ja öljyn olemusta materiaalin-
muokkaustekniikoiden avulla?

Tavoitteet

Tavoitteenani on välittää selkeä kuva inspiraationi 
lähteistä ja siitä vertauskuvallisuudesta, jota ne pitä-
vät sisällään. Haluan luoda vahvan visuaalisen kon-
septin, joka ei jätä katsojaa kylmäksi. Vaikka opin-
näytetyöni aihe on paikoin raskas, pyrkimykseni on 
saada aikaan mallisto, joka ennen kaikkea herättää 
kiinnostusta ja keskustelua vakavan asian ympärillä. 
Pyrkimyksenäni malliston suhteen on myös saada 
aikaan toisaalta kaunis, toisaalta visuaalisesti virik-
keellinen ja jännittävä kokonaisuus. Toivon, että 
kannanotollani olisi jotain merkitystä ja että mal-
listoni puhuttelisi myös muita. Henkilökohtaisena 
tavoitteenani opinnäytetyössäni on oppia uusia tek-
niikoita ja soveltaa niitä kokeellisesti mallistossani. 
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Vaikka opinnäytetyöni koko teema on osa isompaa 
kokonaisuutta, olen rajannut niin sanotuksi näyttä-
möksi Itämeren ekosysteemin sen ollessa esimerkik-
si suolaisia valtameriä haavoittuvaisempi. Itämeren 
ekosysteemien ravintoketjut ovat verrattaen yk-
sinkertaisia, minkä vuoksi sen eläin- ja kasvikunta 
ovat erityisherkkiä ympäristön muutoksille. (http://
www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/fi_FI/uhat/) 
Itämerta koskettaa monenlaiset uhat: rehevöitymi-
nen, haitalliset aineet ja ympäristömyrkyt meressä, 
meriluonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat 
sekä kasvavan meriliikenteen aiheuttamat riskit. Itä-
meren suojelukomissio onkin toimenpideohjelmas-
saan tunnistanut nämä tärkeimmiksi Itämeren ym-
päristöuhiksi. Ihmisten toiminnasta aiheutuneiden 
vaarojen lisäksi ilmastonmuutoksella arvioidaan 
olevan laaja-alainen vaikutus meriympäristöön. 
(http://www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/uhat/
fi_FI/uhat/)

”Rakkolevä on Itämeren rantavyöhykkeen avainla-
ji, jonka suojassa elää runsas eliöyhteisö. Muutok-
set rakkolevän esiintymisessä vaikuttavat koko sen 
elinympäristöön ja siten myös lajiston monimuo-
toisuuteen. Hyvinvoiva rakkoleväkasvusto kertoo 
merialueen voivan hyvin---”. (http://www.itameri-
portaali.fi/fi/tietoa/sanakirja/fi_FI/rakkoleva/)
Viime vuosina on ollut huolestuttavaa puhetta rak-
kolevän vähenemisestä monilla Itämeren alueilla. 
Pohdin mallistoni kautta sitä, mitä voi tapahtua jos 
rakkolevän kaltainen avainlaji katoaa.

Öljyä on kaikkialla ympärillämme ja se pyörittää 
nyky-yhteiskuntaamme. Sitä jalostetaan suuret mää-
rät vuosittain useisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten 
polttoaineeksi tai esimerkiksi muoveiksi. Muovi ha-
joaa luonnossa hitaasti ja on suuri ympäristöongel-
ma kulkeutuessaan esimerkiksi vesistöihin ja sieltä 
monien eri eliöiden kautta ihmiseen. ”Muoviroska 
on tyypillisin löydös myös Itämerellä kuten maail-
mallakin. Muovin osuus löydetyistä roskista vaihteli 
Itämerellä 30 % ja 60 % välillä. Muovi säilyy pitkiä 
aikoja luonnossa ja sitä on käytetty indikaattorina 
roskaantumisen muutoksista. Muoviroska hajoaa 
hitaasti, mutta pilkkoontuu ajan kuluessa pienem-
miksi ja pienemmiksi palasiksi. Mikroskooppiseksi 
muuttunut muovi kerääntyy esimerkiksi ruokan-
sa vedestä suodattaviin eliöihin. Tätä kautta muovi 
siirtyy ravintoverkossa eteenpäin myös suurempiin 

eliöihin aiheuttaen niille erilaisia ongelmia. Muo-
viroskaan on raportoitu liittyvän myös ympäristö-
myrkkyjä. Ne kerääntyvät vedessä kelluviin muovin-
paloihin huomattavasti ympäristöään suuremmiksi 
pitoisuuksiksi.”(www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/
uhat/roskaantuminen/fi_FI/roskaantuminen/)
 Öljyperäisten polttoaineiden käyttö on yksi 
pääsyistä ilmastonmuutokseen, joka johtaa muun 
muassa lajien tuhoutumiseen elinympäristöjen 
muuttuessa nopeasti. Myöskään öljyonnettomuudet 
merillä eivät ole tavattomia, ja niin tapahtuessa pai-
kalliset seuraukset ovat luonnon toimintojen kan-
nalta vakavat. Öljyn rooli opinnäytetyössäni on näin 
ollen monilta osin hyvin perusteltu.

Öljy ja muut fossiiliset polttoaineet  eivät pelkäs-
tään ole mahdollistaneet uskomattoman kasvun ja 
kerskakulutuksen yhteiskunnassamme, mutta myös 
illuusion jatkuvan kasvun välttämättömyydestä. ”Ai-
noastaan öljyn avulla on tullut mahdolliseksi ny-
kyisen kaltainen globaali työnjako, jota kuvastavat 
tuotannon hajaantuminen, tuotannon ja kulutuksen 
etäisyydet sekä hyötyjen ja haittojen välisen maan-
tieteen monimutkaistuminen.” (Lähde, V. 2013, s.55) 
Tällaisessa maailmassa tehdään huonoja ja lyhytnä-
köisiä päätöksiä tuotannon ja ympäristön  kannal-
ta, ja on vaikeaa nähdä merkkejä yhteiskuntaamme 
uhkaavista muutoksista. Nykyisenlainen runsauden 
maailma mahdollistuu ainoastaan sillä, että luon-
nonresursseja käytetään viisaasti. Tämänhetkiset 
kulutustottumukset ja arkielämän luksus ei välttä-
mättä pian ole enää mahdollisia. Luonnonresurssien 
huvetessa meidän on sopeuduttava yksinkertaisem-
paan elämään, jossa resurssit ovat niukassa. Ihmisen 
tulisi kaikissa toimissaan pohtia sitä, kuinka onnis-
tua elämään tasapainossa ympäröivän ekosysteemin 
kanssa. Opinnäytetyömallistooni poimin ajatuksia 
näistä uhkakuvista ja faktoista, sekä siitä, mitä mal-
listoni pääelementit, rakkolevä ja öljy, edustavat.

Itämeren ekosysteemien uhat

(4)
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Taiteella on  tärkeä rooli yhteiskunnassa hengen 
nostattajana, mutta minulle pelkkä kauneus ei aina 
riitä. Kaipaan yhteiskunnallista kritiikkiä, kannan 
ottamista, aktiivisuutta ja tekoja. Olen tutkinut 
Leena-Maija Rossin ajatuksia taiteilijan roolista yh-
teiskunnassa ja toisaalta taiteen potentiaalista po-
liittisessa keskustelussa. Nämä ajatukset ovat inspi-
roineet minua opinnäytetyössäni.

Näkemys siitä, onko taide poliittista vai ei, riippuu 
pitkälti  näkökulmasta. Joku voisi ajatella vain esi-
merkiksi puoluepoliittisiin kysymyksiin kantaaotta-
van tai selkeästi yhteiskuntakriittisen taiteen olevan 
poliittista. Leena-Maija Rossi puhuu väitöskirjas-
saan Taide vallassa (1991) taiteen poliittisesta po-
tentiaalista. Rossin mielestä taide on aina lähtökoh-
taisesti poliittista, paitsi ideologioiden esiintuojana 
ja valintojen ulostulemana, mutta myös koska tai-
teilijalla on aina valta ja pyrkimys ”katsetta ja läsnä-
oloa ohjaamalla” vaikuttamaan yleisöönsä. Taiteilija 
ikään kuin jakaa huomiota uudelleen. Julkituoduis-
sa taiteen prosesseissa mukana on aina taiteilijan 
lisäksi myös yleisö. Tällaiset taiteen prosessit ovat 
Rossin mukaan hyvä esimerkki mikrotason muu-
tosten alueesta. (Rossi, L-M. 1991, s.11)

Rossi vastaa väittämään, ettei kaikki taide ole po-
liittista sillä, että näkemys siitä, mikä on poliittista 
on aina riippuvainen valloillaan olevista politiikka-
käsityksistä. Ilmiöitä, joita perinteisesti on pidet-
ty ”epäpoliittisina”, voidaan politisoida esimerkiksi 
konfliktien tai mahdollisuuksien näkökulmista kä-
sin, ja tätä kautta siirtyä tietoisesti uusiin politiikka-
käsityksiin. Taiteilijalla oman yhteiskuntansa yhtenä 
subjektina, on aina sanansa sanottavana ja kuvansa 
esitettävänä suhteessa vallalla oleviin politiikkakäsi-
tyksiin. (mt. s.13)

Politiikka voi Rossin mukaan olla hyvin ilmeistä ja 
selkeästi artikuloitua, kuten poliittiseen päätöksen-
tekoon tähtäävää poliittinen toiminta yleensä on. 
Toisaalta poliittinen toiminta voi olla vaiennettua 
ja tiedostamatontakin, kuten Rossin esittämä ilmiö, 
jossa taide esitetään epäpoliittisena. Sellainen taide 
voi olla verhoiltu ikään kuin vetäytymissuojaksi ja 
vaihtoehdoksi pahalle maailmalle. (mt. s.12) Tä-
mänlainen taide saattaa olla vain hyvin estetiikka-

Kannan ottamisesta

Taide vaikuttajana

lähtöistä, eikä niin ilmeistä tai helposti tulkittavaa. 
Rossin mukaan aktivistinen taide taas on vain po-
litiikan yksi -ja ehkä ilmeisin- muoto. Rossi esittää 
taideyhteisön olevan yhtälailla ”arvioiden, valinto-
jen ja valtasuhteiden paikka”, siinä missä muukin 
yhteiskunta tai yhteisö. (mt. s.12)

Taidemaailmassa teoksiaan esittävä taiteilija toimii 
aina suhteessa yleisöönsä, julkisesti. Teoksen esille 
asettaminen saa aikaan vuorovaikutusta, ”josta seu-
raa jotain katsojien ajatusmaailmoissa” (mt. s.13).
Se, minkälainen vaikutus kannanotollani on, riip-
puu pitkälti siitä, missä työni tulee nähdyksi ja mi-
ten katsojat siihen reagoivat. Mielestäni  huomion 
arvoinen kysymys on, pitääkö nykymaailmassa 
provosoida tullakseen nähdyksi? Omalla työlläni 
minun ei ole tarkoitus provosoida, vaan esittää kan-
nanottoni hienovaraisemmin visuaalisen tarinan 
kautta ja antaa katsojalle mahdollisuus tutkia ja tul-
kita sitä, mitä olen halunnut sanoa. Sisäistääkseen 
aidosti uusia ajatuksia, ihmisen tulee pureskella ja 
pohtia näkemänsä ja kokemansa itse. Tärkeää mi-
nun on kuitenkin pyrkiä siihen, että mallisto antaa 
sellaisia visuaalisia johtolankoja, joista katsoja ym-
märtää, minkä teeman ympärillä liikutaan.

Usein taidenäyttelyissä käydessä tulee vastaan ni-
meämättömiä teoksia. Varsinkin ryhmänäyttelyissä 
ei tämänlaisen teoksen edessä välttämättä aukea, 
mitä taiteilija on halunnut sanoa, koska katsoja ei 
välttämättä pääse näkemään teosta sen alkuperäi-
sessä kontekstissa osana taiteilijan isompaa teossar-
jaa tai muuta tuotantoa. Teos ei välttämättä abstrak-
tin luonteensa ja nimeämättömyytensä vuoksi anna 
katsojalle vihjeitä ja jos saatavilla ei ole edes kirjoi-
tusta, joka avaa taiteilijan ajatuksia, saattaa teos jää-
dä hyvinkin mysteeriseksi. 
 Esimerkiksi valokuvataiteella ja julistetai-
teella on usein mahdollisuus sanoa jotain hyvinkin 
kiteytetysti. Tekijä voi esimerkiksi rinnastamalla 
kaksi hyvin vastakohtaista asiaa, sanoa jotain perin 
voimakkaasti tai luoda monitulkinnallisia merki-
tyksiä. Oma mallistoni on varmaankin jotain kiteyt-
tävän julistetaiteen ja abstraktin kuvataiteen väliltä. 
Tärkeää taiteilijan on myös pohtia teoksensa nimeä. 
Minkälaisia mielikuvia se kuulijassa herättää? Mitä 
teos -tai tässä tapauksessa mallistoni- yrittää sanoa? 

Shark by David Cerny, 2005 
Tsekkiläinen taiteilija David Cerny loi kuvan sidotusta ja mestatusta Saddam Husseinista ja säilöi sen formaldehydiin. Teos 
alunperin kiellettiin Belgiassa ja Puolassa provokatiivisuutensa vuoksi. Cernyn teos herättää kysymyksiä siitä, kuinka histo-
riaa tarkastellaan. Annammeko kulttuurillisen viitekehyksemme kirjoittaa itse itsensä? Saavatko voittajat aina viimeisen sanan 
sanottavaksi? Lännessä Saddamin tarina tuntuu olevan punottu alistamisen historiaan. Vaikka Saddam on säilöttynä formal-
dehydiin, on hän voimakkaassa keskustelussa ja vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa. Kyseinen teos on suora viittaus Damien 
Hurstin vuonna 1991 syntyneeseen teokseen The Physical Impossibility of Death In the Mind of Someone Living, joka esittää 
valtavaa valkohaita säilöttynä formaldehydiin. (http://www.complex.com/style/2013/07/new-political-art/david-cerny, vapaa 
suomennos.)

(6)
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Julistetaiteesta
Juliste nimensä mukaisesti julistaa. Julisteen tarkoi-
tusperät ja keinot ovat hyvin monet riippuen  niin 
tekijänsä motiiveista kuin taiteellisesta tyylistä.  Se 
voi olla propagandistista, kantaaottavaa tai jotakin 
sellaista, jolla pyritään vangitsemaan katsojan huo-
mio. Tärkeintä julisteessa kuitenkin on yleensä tari-
nankerronta iskevästi ja kiteytyneesti. Toimivan julis-
teen tunnuspiirteiksi voisi luetella yksinkertaisuuden, 
nokkeluuden ja informatiivisuuden. Ne kaikki ovat 
keinoja, jolla juliste on luettavissa nopeastikin, esi-
merkiksi kadulla ohimennen tai saada katsoja ehkä 
myös viipymään sen äärellä pidempään. Itseäni julis-
tetaiteessa kiinnostaa juuri sen keinot kiteyttää ajatus, 
olla nokkela ja toisaalta kertoa tarina, joka voi olla 
hyvinkin monitulkintainen. Yksi juliste voi vaikuttaa 
katsojaansa hyvin voimakkaasti ja saada miettimään 
viestin sisältöä syvemmin tai toisaalta  aivan täysin 
uudelta kantilta.

Haen omaan mallistoon samanlaista informatiivi-
suutta ja kiteytystä kuin julistetaiteessa, mutta koska 
kyseessä on mallisto ja kerron sen kautta tarinan, ei 
yksittäisen tuotteen tarvitse olla yhtä informatiivinen 
tai julistava. Mallisto kokonaisuudessaan toimii kuin 
juliste; kertoo tarinan ja ottaa kantaa, mutta yksittäi-
set malliston tuotteet otettuna pois  kontekstistaan 
toimivat neutraalimpina käyttövaatteina.

Occypy Wall Street (tekijä: Alexandra Clotfelter) on vuoden 2011 
syyskussa New Yorkin Wall Streetillä syntynyttä kapitalismia vas-
taan protestoivaa liikettä kannattava juliste. Occupy Wall Street 
on oivallinen esimerkki toimivasta julisteesta; se on kiteytetty, voi-
makas ja osuva. Tekstiä on vähän ja se on informatiivista. Härkä 
viittaa suoraan Wall Streetin tunnusmerkin omaiseen Charging 
Bull -härkäveistokseen. Härkä on kuin rahan mahdin ruumiillis-
tuma: voimakas ja riehuu vapaana. ”Härkä täytyy saada kuriin.”

(7)
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Monessa ilmastonmuutosta, jäätiköiden sula-
mista ja siitä seuraavaa merenpinnan nousua 
käsittelevässä julisteessa on käytetty ajatusta 
hukkumisesta voimakkaana vaikuttamisen 
keinona. Pinnanjako on selkeästi viestivä ja is-
kevä: hukumme, ellemme ota vakavasti merk-
kejä muutoksesta ja muuta tapojamme. Samaa 
ajatusta käytän opinnäytetyössäni siinä, miten 
öljy leviää ylöspäin ja lopulta kaikki on mustaa 
ja tukehduttavaa.

Esimerkkejä ilmastonmuutokseen ja saastumiseen liit-
tyvistä julisteista
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Lontoon St Martin’s Scool of  Art and Designissa 
opiskellut Katharine Hamnett tuli tunnetuksi ym-
pärisönsuojelun puolestapuhujana 70- ja 80-luvulla. 
Hamnett perusti oman yrityksen vuonna 1979 ja joh-
taa sitä edelleen. Hän otti yhteiskunnallisesti  kantaa 
vuoden 1984 Choose Life -kokoelmansa t-paidoilla, 
joissa oli poliittisia iskulaisueita, kuten ”Stop Acid 
Rain” ja amerikkalaisiin ohjuksiin viittaava ”58% 
don’t want pershing”. Paidat palauttivat mieliin 
muodin poliittisen potentiaalin, joka oli 1970-luvun 
lopulla unohdettu. (Seeling, C. 1999, (suom. Niemi, 
K. & Huovila, R.) s.468) Uransa alkumetreiltä läh-
tien Hamnett on vakiinnuttanut asemansa kantaa 
ottavana vaatesuunnittelijana. Aloittaessaan toimin-
tansa alalla, printti t-paidat olivat ennennäkemätön 
ja huomiotaherättävä tapa ottaa kantaa vaatesuun-
nittelun avulla. Informatiivisessa iskulauseessa on 
omanlaistaan voimaa, mutta toimiiko sama enää 
tänä päivänä? Hamnett jatkaa samalla linjalla vielä 
nykyäänkin ja kampanjoi esimerkiksi liikakalastusta 
vastaan ja mehiläisten pelastamisen puolesta. Hän 
on vakiinnuttanut paikkansa Britanniassa ja muual-
lakin poliittisesti aktiivisena vaatesuunnittelijana ja 
tekee yhteistyötä julkisuuden henkilöiden, muiden 
vaatesuunnittelijoiden kuten Vivienne Westwoodin, 
ja aktivistisäätiöiden (EJF -Environmental Justice 
Foundation) kanssa. Hamnetilla on omien nettisi-
vujensa ohessa myös blogi, jossa kerrotaan jatkuvas-
ti meneillään olevista ja uusista kampanjoista.
 Maailma ja muoti ovat muuttuneet paljon 
Hamnettin uran alkuvuosista. Ehkä vaatesuunnitte-
lun saralla ei ole edes tilaa muille iskulausein kan-
taaottaville suunnittelijoille. Muodin näkökulmasta 
iskulausein varustetut printtipaidat ovat ehkä koke-
neet inflaation, mutta tunnetun vaatesuunnittelijan 
asemaa vaateteollisuudessa ja yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ei voi väheksyä. Vaikka iskulaisein kan-
nan ottamisella on oma tapansa vaikuttaa, minua 
kiinnostaa tutkia, mitä muita tapoja ja keinoja on 
ottaa kantaa.

muutoksen pysäyttämisessä. Westwood painottaa, 
että meidän pitäisi olla paremmin tiedotettuja ilmas-
tonmuutoksesta, jotta voimme muuttaa tapojam-
me. Puheessaan hän kannustaa omien näkökulmien 
laajentamiseen esimerkiksi taiteen ja keskustelujen 
kautta. Westwood puhuu siitä, kuinka kulttuuri kul-
tivoi, toisin sanoen viljelee ja kasvattaa meitä. Tai-
teen tärkeä rooli on aiheuttaa keskustelua, sekä avata 
uusia ikkunoita erilaisille näkökulmille ja tiedolle. 
Keskustelun herättäminen on myös oman projekti-
ni yksi tärkempiä tavoitteita. Muutamia esimerkkejä 
lukuun ottamatta yhteiskunnallinen kannan ottami-
nen ei vaatesuunnittelun saralla ole kovin näkyvää. 
Onko kyse siitä, ettei sitä ole, vai onko sitä vain vai-
keaa huomata? Mielenkiintoinen kysymys on myös, 
tarvitseeko kannan ottamisen aina olla spektaakke-
limaista? Tuleeko kannanoton olla aina isoa ja nä-
kyvää, vai onko sillä voimaa myös silloin kun se on 
hienovaraisemmin tuotuna esiin? 

Muoti on perinteisesti kantanut harteillaan pinnal-
lisuuden viittaa. Muotiteollisuus on valtava ja me-
diahuomio sitä suurempi. Etenkin muodin isoilla 
tekijöillä on uskomattoman paljon sanavaltaa. Mik-
sei tätä potentiaalia voisi hyödyntää toisenlaisen 
sanoman levittämiseen? Aivan kuin taiteessa, voi 
myös vaatesuunnittelun parissa kantaa ottaa monin 

Kannanotto vaatesuunnittelussa

Katherine Hamnett

Vivienne Westwood
Myös Vivienne Westwood on viime vuosina ollut 
mukana ilmastonmuutoksen vastaisissa kampan-
joissa ja ohjeistanut kuluttajia ostamaan vähemmän, 
mutta parempaa laatua. Westwood piti puheen-
vuoron TedTalksin TedXObserver-sarjassa vuonna 
2011 ilmastonmuutoksen ja kulttuurin yhtymäkoh-
dista, sekä yksilön tekojen tärkeydestä ilmaston-
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tavoin. Yksi tapa ottaa kantaa, on tehdä itse parem-
min. Esimerkki tästä voisi olla laadukkaampien ja 
ekologisempien materiaalien valitseminen, mikä 
ei suinkaan ole tavatonta vaatesuunnittelun parissa 
enää nykyisin. Muodilla on perinteisesti ollut tur-
hamaisuuden leima ja tosiasia on, että koko vaate-
suunnittelun alalla ongelmia riittää. Globalisaatio 
ja vaateteollisuuden tuotannon hajaantuminen ovat 
aiheuttaneet muun muassa sen, että tuotantoketjuja 
on vaikea valvoa. Köyhien maiden tehtaissa työn-
tekijät työskentelevät usein surkeissa oloissa ilman 
minkäänlaista työsuojelua tai inhimillisiä oikeuksia. 
Tehtaiden päästöjen valvonnassa on myös suuria 
ongelmia osittain kehnon lainsäädännön vuoksi. 
Länsimaiden kulutustottumukset entisestään ruok-
kivat tätä kestämätöntä kuviota ihmisten halutessa 
lisää ja uutta nopealla tahdilla. Ennen kaikkea vai-
kutusmahdollisuuksia on vaatteen suunnittelijalla. 
Tämä voi järkevillä valinnoillaan ja hyvällä suun-
nittelulla minimoida materiaalihukan ja koittaa vai-
kuttaa siihen, missä ja minkälaisissa oloissa vaatteita 
tuotetaan. 
 Ongelmat ja haasteet vaatesuunnittelun ja 
muodin saralla ovat kuitenkin hyvin monisyiset, 
minkä vuoksi en voi kaikkea sitä tyhjentävästi tässä 
opinnäytetyössä käsitellä. Mallistoni on ennen kaik-
kea visuaalinen kannanotto maailman nykytilaan 
ja ympäristökysymyksiin. Haluan pohtia tekemise-
ni kautta kannan ottamista ja teemaani syvällisesti, 
ja antaa myös katsojan tehdä tulkintoja siitä, mitä 
milläkin materiaalilla, muodolla, pinnalla tai värillä 
olen halunnut sanoa.

Loppujen lopuksi sitä, kuinka suuri vaikutus on 
yksittäisellä tekijällä, vaikkapa taiteilijalla tai vaa-
tesuunnittelijalla, on usein hyvin vaikeaa nähdä. 
Uskon kuitenkin Katherine Hamnettin ja Vivienne 
Westwoodin tavoin tiedonvälittämisen, keskustelun 
herättämisen ja maailmanlaajuisen koulutuksen tär-
keyteen. Mitä useampi ihminen on tietoinen teko-
jensa seurauksista ja siitä, mitä maailmassa tapah-
tuu, sitä suuremmat mahdollisuudet ihmiskunnalla 
on puuttua ekosysteemien tuoutumiseen ja ilmas-
tonmuutoksen pysäyttämiseen.

(17)
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Metodit 
Kahtiajakoinen lähestymistapa on draaman parissa klas-
sikko: vastakkainasetelma hyvän ja pahan välillä on tuttu 
meille kaikille esimerkiksi lapsuuden saduista tai piirretyis-
tä. Näissä tarinoissa on luotu karrikoidut ääripäät, johon 
on joko helppoa samaistua tai toisaalta vaikeaa samaistua. 
Olen halunnut tarkoituksellisesti käyttää tätä lähestymista-
paa mallistossani. Koska en tule käyttämään mallistossani 
suoraviivaista viestintää, kuten esimerkiksi iskulauseita, tar-
vitsen joitain selkeitä suuntia työskentelyyni. Rakkolevä ja 
öljy kätkevät sisäänsä molemmat paljon vertauskuvallisuut-
ta, jota pystyn käyttämään hyväksi opinnäytetyössäni. Kah-
den keskenään hyvin erilaisen, suorastaan vastakohtaisen, 
elementin käyttö mahdollistaa jännitteisen vuoropuhelun ja 
kiinnostavan kommunikoinnin kielen, jota katsoja ymmär-
tää ja osaa tulkita.

Vaiheittaisuus ja kehityskulut kiinnostavat minua malliston 
suunnittelun metodeina. Niiden kautta pystyn luomaan ta-
rinan, johon itseni lisäksi myös lukija pystyy sukeltamaan. 
Tarinankerronta myös esimerkiksi opetuksen ja keskustelun 
herättämisen välineenä ei myöskään ole varsin tavaton. Ta-
rinassa on voimaa.

(18)
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Kohderyhmä ja nimi

Mallistoni kohderyhmän nainen innostuu tarinoista 
ostamiensa tuotteiden takana. Kohderyhmäni nai-
nen on mielenkiintoinen sekoitus maskuliinista ja 
feminiinistä. Hän tykkää pukeutua vaatteisiin, jotka 
ovat oikealla tavalla rouheita, ja jotka eivät liikaa ko-
rosta naisellisuutta. Toisaalta hänelle on tärkeää tun-
tea itsensä naiselliseksi. Hän kerää vaatekaappiinsa 
käytännöllisiä ja monipuolisia vaatekappaleita, 
joissa saattaa olla sporttisiakin elementtejä, mutta 
vaalii muutamia persoonallisempia ja näyttävämpiä 
asujansa. Paitsi että kohderyhmäni nainen arvostaa 
laatua ja pitää vaatteidensa huollettavuutta tärkeä-
nä, on hän myös kiinnostunut siitä, mitä vaatteelle 
tapahtuu sen tullessa elinkaarensa loppuun.
 Ihmisenä kohderyhmäni nainen on humo-
ristinen ja leikkisä, aivan kuin rakkolevä tässä mal-
listossa. Öljyä ilmentävät tuotteet vetoavat hänen 
tummempaan ja rajumpaan, toisaalta maskuliini-
sempaan ja käytännöllisempään puoleensa. Kohde-
ryhmäni nainen on laaja-alaisesti kiinnostunut ym-
päröivästä maailmasta ja hänellä on tarve ymmärtää 
tapahtumien ja ilmiöiden syitä ja seurauksia. Mallis-
toni tarinallisuus ja toisaalta kantaaottavuus kiehtoo 
ja samaan aikaan puhuttelee häntä.

Nimi ’Black Gold’ viittaa öljyyn, jonka arvo on ver-
rattavissa kultaan: ”Öljy ja kaasu ovat mahdollista-
neet nykymuotoisen teollistuneen maatalouden, 
sodankäynnin sekä ihmisten jatkuvaan liikkeeseen 
perustuvan yhteiskuntarakenteen. Ilmaisulla “musta 
kulta” on vahvat perusteet.” (Lähde, V. 2013, s. 55.) 
Kulutusyhteiskuntamme pyörät pysyvät pyörimässä 
fossiilisten polttoaineiden avulla. Kuitenkin öljyn ja 
muiden fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen 
lisää huolestuttavalla vauhdilla ilmastonmuutosta, 
joka vaarantaa paitsi meidät itsemme ennalta-arvaa-
mattomiksi muuttuvien sääolojen takia, mutta myös 
aiheuttaa biodiversiteetin köyhtymisen ja ekosys-
teemien romahtamisen elinympäristöjen muuttues-
sa nopeasti. Napajäiden sulaessa niiden alla olevat 
öljyvarannot saadaan käyttöön. Näiden uusiutumat-
tomien varantojen hyödyntäminen entisestään lisää 
ilmastonmuutosta ja sen tuomia moninaisia ongel-
mia. Öljy houkuttelee, mutta samaan aikaan siinä 
piilee suuri vaara. Meillä on ikäänkuin kakku, jota 
emme saa syödä. 

Myös musta itsessään kätkee sisälleen merkityksiä. 
Se voidaan mieltää liittyvän pimeyteen, pahuuteen 
ja tuhon voimaan. ”Valkoisen vastakohtana musta 
on myös kuoleman, pimeyden ja surun väri. Se yh-
distetään usein synkkyyteen ja vakavuuteen.”(http://
fi.wikipedia.org/wiki/Musta)
”Kultaa  on harvinaisuutensa, kauniin värinsä ja 
kiiltonsa sekä kemiallisen kestävyytensä vuoksi 
kautta aikojen pidetty hyvin arvokkaana materi-
aalina.”(http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulta) Nimen 
toisella osiolla ‘Gold’ viittaan suojeltavaan kullan ar-
voiseen ekosysteemiin. Malliston nimi ‘Black Gold’ 
on kaksijakoinen, mutta myös vahvasti monimerki-
tyksellinen.
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OSA 3
Rakkolevä, öljy ja niukkuuden maailma
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Muotokieli, 
vertauskuvallisuus ja tuote-estetiikka

Rakkolevä

Rakkolevän muotokieli on hullutteleva, runsas 
ja elinvoimainen. Se rönsyilee kaikkiin suuntiin 
ja liikehtii vapaasti veden virtausten mukana.  Se 
kasvaa epämääräisen muotoisissa ja vaihtelevan 
kokoisissa ryppäissä. Rakkolevän koko visuaali-
sessa olemuksessa on paljon huumoria ja leikki-
syyttä. Mallistoni alkupään tuotteilla haluan ko-
rostaa tätä leikkisää ja rönsyilevää muotokieltä.

Koska rakkolevä on Itämeren avainlaji ja sen 
vuoksi elintärkeä koko ekosysteemille, symbol-
oi se itsessään voimakkaasti kaikkea puhdasta ja 
hyvää, mitä luonnossa on. Tätä ajatusta ilmen-
nän mallistossa paitsi rakkolevän konkreettisella 
visuaalisuudella, myös puhtailla valkoisilla pin-
noilla ja miellyttävillä, siloisilla materiaaleilla. 
Myös puhdaslinjainen muotokieli, jota pyrin 
hakemaan mallistooni, tulkitsee tätä näkemystä.

Jotta rakkolevän pintatekstuuri tulisi paremmin 
tuotteissa esiin, olen pyrkinyt kaavoituksella 
saamaan aikaan pyöreää muotokieltä. Pyöreät 
muodot myös luonnehtivat rakkolevän humor-
istista ja leikkisää puolta.

(22)
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öljy

Raakaöljy on kiiltävää, paksua ja muodotonta. Toisaalta bensiininä öljy loistaa sateenkaa-
ren väreissä tukahduttavana kalvona veden pinnalla. Öljyn visuaalinen kieli on synkkä ja 
tukahduttava, toisaalta hyvinkin kaunis kaikessa ällöttävyydessään. Öljy edustaa yhteis-
kunnassamme kerskakulutusta, rahaa ja konfliktia, ja se saa ihmiset sotimaan keskenään. 
Öljy symboloi minulle pahuutta ja synkkyyttä. Mallistoni loppupään tuotteet kuvastavat 
öljyn näitä piirteitä ja ovat luonteeltaan vakavia. 

Ajatus vaatteesta pelkkänä suojautumiskeinona ja kaikkena muuna kuin koristautumis-
mielessä tuntuu kiinnostavalta. Se, miten merellä tapahtuneen öljyonnettomuuden siivo-
ajien keltaiset suojapuvut sotkeentuvat mustanruskeaan kiiltävän öljyyn, inspiroi minua 
mallistoni kehittelyssä.
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Niukkuus

Ajatus siitä, että öljy on alkujaan peräisin luonnosta, 
orgaanisista eliöistä, jotka vuosimiljoonien saatossa 
ovat kerrostuneet maaperään ja puristuneet öljyksi 
ja muiksi fossiilisiksi polttoaineiksi, on mielestäni 
kaunis. Syklisyys ja kiertokulku ovat osa maailman-
kaikkeuden luonnetta. Sinne juontaa myös juurensa 
mistä ja miten mallistoni rakentuu. Malliston lopun 
olen halunnut jättää avoimeksi, ikäänkuin ikkunak-
si uudelle alulle. Vaikka ihminen saastuttaisi pilal-
le ympäristönsä ja romahduttaisi maapallon kaikki 
ekosysteemit, luonto elpyy aina. Siinä vain kestää 
hyvin, hyvin kauan.

Niukkuus mallistoni lopussa ilmenee hyvin pelkis-
tettynä ja suoraviivaisena muotokielenä. Pitkä, mus-
ta siluetti kuvastaa pysähtynyttä ja vaiennutta elämää 
tai vaihtoehtoisesti maailmaa, jossa luonnonvarat 
ovat käyneet niukoiksi ja yksipuolisiksi. Malliston 
viimeisessä asukokonaisuudessa on kuitenkin viitta-
us kukoistuksen aikoihin, joka vielä jonain päivänä 
on mahdollinen.
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Alunperin värillinen inspiraationi lähti mus-
tan ja okrankeltaisen yhdistelmästä. Toise-
na opiskeluvuotenani miestenvaatekurssilla 
inspiraationani oli rakkolevä ja sukeltaminen 
arktisissa vesissä. Suunnittelin miestenvaate-
mallistoon tulevan rakkoleväprinttiä, mutta 
koska en toteuttanut mitään tuotteita kysei-
seltä kurssilta, jäi printin kokeilu myös pois. 
Myöhemmin rakkoleväprintistä inspiroitunee-
na tein luonnoksia ja pohdin, millä kaikilla ta-
voilla sitä voisi käyttää. Ajatuksena oli yhdistää 
okrankeltaista rakkoleväprinttiä kultafoliopai-
natukseen niin ikäänkuin kulta olisi kulunut 
pois. Nyt kun mietin opinnäytetyömallistoani, 
kulta myös symbolisesti sopii siihen. Rakkole-
vä Itämeren avainlajina edustaa mallistossani 
kaikkea sitä kullanarvoista, jota tulee suojella. 
  Rakkolevä viehättää minua visuaaliselta 
muotokieleltään, mutta myös eritoten väri-
maailmaltaan. Sen sävyt vaihtelevat syvän 
ruskeanpunaisesta okrankeltaisen kautta olii-
vinvihreään. Opinnäytetyömallistooni olen 
kuitenkin valinnut tältä väriskaalalta hieman 
mustalla taittuvan keltaisen ilmentämään rak-
kolevää. Sävy on värinä runsas, muttei kuiten-
kaan liian kaunis tai runollinen, ja se tukee 
juuri oikealla tavalla sitä tunnelmaa, jota ha-
luan mallistooni. Valkoinen mallistossa edus-
taa puhtoisuutta ja ruskeanmusta synkkyyttä 
ja tuhoa. Okrankeltainen yhdistettynä valkoi-
seen, mustaan ja tummanruskeaan raikastaa 
koko mallistoa.

Värimaailma
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Prosessin alussa ajatuksenani oli noudattaa selkeää 
kahtiajakoa myös materiaalivalinnoissani: rakkole-
vän maailmaa tulisin ilmaisemaan luonnonkuituma-
teriaaleilla ja öljyä symboloimaan valitsisin lähinnä 
synteettisiä tekokuituja, jopa muovikankaita ja pvc:-
tä. 

Rakkolevää ja ekosysteemin kukoistusta ilmentäes-
säni käytän pääsääntöisesti luonnokuituja, mutta 
myös esimerkiksi edullisempaa polyesterikreppiä 
hintavamman villakrepin sijaan. Pyrin materiaaliva-
linnoillani suurimmissa määrin ilmentämään asso-
siaatioita ja arvoja, joita rakkolevä ja öljy molemmat 
edustavat, mutta myös sitä, mitä ne ovat visuaalisesti. 
Yhtenä päämateriaalinani on Koskenpään huopateh-
taan 1mm luonnonvalkoinen villahuopa, jota olen 
käyttänyt sellaisenaan, laserleikattuna ja okrankel-
taiseksi värjättynä. Villahuopa on miellyttävä, luon-
nollinen ja kestävä materiaali, ja se sopii mainiosti 
laserleikkuuseen muun muassa sen purkautumatto-
muuden vuoksi. 
 Alun perin olin ajatellut suunnittelevani rak-
koleväprintin ja toteuttavani sen joko digiprinttiä tai 
silkkipainoa. Printti antaa lähes loputtomat mah-
dollisuudet kaksiulotteisen pinnan suunnittelulle. 
Koska kuitenkin olin ottanut yhdeksi tavoitteekseni 
opinnäytetyössäni opetella jonkin uuden materiaa-
linmuokkaustekniikan, valitsin printin sijaan kan-
kaan laserleikkuun. Laserleikkuu myös antaa paljon 
monipuolisemmat ja ehkä yllätyksellisemmät mah-
dollisuudet ilmentää rakkoleväteemaa. Erityisesti 
tekniikka mahdollistaa kolmiulotteiset kokeilut, joi-
ta pelkkä kaksiulotteinen printti ei pysty tarjoamaan. 
Myös kaksiulotteinen pinta laserleikkurilla on täysin 
toteutettavissa, mutta tässä projektissa keskityn pää-
asiallisesti saamaan aikaan kolmiulotteista pintaa.

Materiaalinmuokkaustekniikoita miettiessäni, pää-
tin maalata mallistossani kangasta reaktiiviväreillä ja 
ajatuksena oli käyttää siinä joko ekologista hamppua 
tai vaihtoehtoisesti paksua toimikassidoksista puu-
villakangasta. Molemmat materiaalit ovat suhteel-
lisen mutkattomia värjäyksen suhteen, ja helposti 
työstettävissä maalaamalla ja lakkaamalla. Mallisto-
ni materiaalinmuokkaustekniikoiden ja oikeanlai-
sen hamppukankaan löytämisen vaikeuden vuoksi 
jouduin kuitenkin valitsemaan öljyn ilmentämisessä 
hamppukankaan sijaan paksun toimikassidoksisen 
puuvillakankaan. Kyseistä materiaalia työstin ensin 
maalaten reaktiiviväreillä, minkä jälkeen käsittelin 
sen lämpöliimakerroksella ja kiillotin silikonipape-

Materiaaleista ja tekniikoista

rilla. Tämä tekniikka antaa kankaalle juuri sopivasti 
öljyistä kiiltoa ja syventää värejä juuri haluamallani 
tavalla. Tällä tavoin muokattu materiaali edustaa 
rouheampaa visuaalista maailmaa ja lisää kontras-
tia mallistoon.

Muutamassa tuotteessa käytän pvc- eli polyvinyy-
likloridikangasta. Kävin kamppailua, käyttäisinkö  
sitä mallistossani vai en. PVC on epäekologinen ja 
kyseenalainen materiaali, varsinkin vaatetustarkoi-
tuksessa. Jotta PVC:tä pystytään käyttämään vaate-
tusmateriaalina, pitää siinä käyttää pehmentimiä, 
ftalaatteja. Ftalaattien terveyshaitoista on viime 
vuosina ollut puhetta ja useissa tutkimuksissa on 
todettu niiden olevan ihmisen lisääntymiskyvylle 
vaarallisia. ”Eräät ftalaatit, kuten di(2-etyyliheksyy-
li)ftalaatti (DEHP) ja dibutyyliftalaatti (DBP) on 
luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi. Viime vuo-
sina useita pehmeitä muovileluja on Suomessa ve-
detty pois markkinoilta haitallisen suurien ftalaatti-
pitoisuuksien vuoksi.” (http://fi.wikipedia.org/wiki/
Ftalaatit) PVC:n epäekologisuudesta ja ongelmalli-
suudesta kertoo myös se, että sitä on vaikea hävit-
tää. ”PVC-muovista syntyvän jätteen hävittäminen 
on poikkeuksellisen ongelmallista sen sisältämän 
kloorin vuoksi. Sitä ei muista yleisimmistä muo-
veista poiketen voida hyödyntää energiaksi poltta-
malla kotitalouksien lämmityskattiloissa eikä ener-
giajaetta hyödyntävissä voima- tai lämpölaitoksissa 
poltossa syntyvien haitallisten yhdisteiden takia. 
Polttaminen rajoittuu erityisiin jätteenpolttolaitok-
siin, mutta ellei näitä ole käytettävissä, PVC-jäte 
päätyy sekajätteenä kaatopaikoille.” (http://fi.wiki-
pedia.org/wiki/Polyvinyylikloridi) 
 PVC materiaalina mallistossani ilmentää 
ihmisen turhamaisuutta ja lyhytnäköisyyttä. Sen 
kiilto ja tuntu ovat öljyteeman äärimilleen viety il-
mentymä. PVC on materiaalina petollisen kaunis ja 
puoleensavetävän kiiltävä, mutta myrkyllinen. Kos-
ka mallistoni on ideamallisto ja visuaalinen kannan-
otto, olen sitä mieltä, että voin käyttää tämänlaista 
materiaalia, jota en muulloin milloinkaan käyttäisi.

Vaikka mallistoni ottaa kantaa ekosysteemien tu-
houtumiseen, materiaalivalintani eivät tule ole-
maan yksi yhteen ekologisia. Joidenkin malliston 
tuotteiden materiaalit ovat hyvin tarkoitushakui-
sesti epäekologisia tai tukevat öljyteemaa jollakin 
tavalla. Rakkolevän maailmaa olisin halunnut pys-
tyä ilmentämään ainoastaan ekologisilla materiaa-
leilla. Prosessin aikana on kuitenkin tullut vastaan 

joidenkin materiaalien huono saatavuus, minkä 
vuoksi painotan kannanottoni ennen kaikkea visu-
aaliseen puoleen, sekä kirjallisessa tuotoksessa ilme-
neviin faktoihin ja pohdintaan aiheestani.
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Taustoitus
Meri, vesistöt ja niiden eliöstö inspiroivat minua vi-
suaalisesti. Päätettyäni opinnäytetyöni aiheen, aloin 
heti keräämään insproivaa kuvamateriaalia. Samoi-
hin aikoihin tein jo ensimmäiset muistiinpanot ja 
luonnokset. Kuvien keräily on suurimmaksi osaksi 
tapahtunut muun tekemisen ohella koko ajan. Aluk-
si aloin tietoisesti etsiä rakkolevään ja öljyyn liittyvää 
hyvin konkreettista kuvamateriaalia. Öljyyn liittyvän 
kuva-aineiston kautta olen pohtinut muun muassa 
sitä, millä kaikilla tavoilla öljyä esiintyy eri paikois-
sa ja miltä kaikelta se voi näyttää, sekä minkälaisilla 
materiaaleilla voisin imitoida sitä. Olen kerännyt niin 
värimaailmaan, muotokieleen, pintatekstuuriin kuin 
itse tuotteiden yksityiskohtiin liittyviä kuvia. Materi-
aalien ja tekniikoiden pohtiminen jo prosessin alku-
vaiheessa kuvien kautta on ollut hyvin tärkeää proses-
sin kehittymisen ja toisaalta tekniikoiden rajaamisen 
kannalta. 
 Pääosin olen pyrkinyt keräämään kuvia, jotka 
eivät suoranaisesti liity muotiin tai vaatesuunnitte-
luun, jotten lukittuisi johonkin jo näkemääni. Mutta 
koska haluan mallistoni koostuvan taiteellisesta lä-
hestymistavastani huolimatta käytettävistä tuotteista, 
oli tärkeää suunnittelun edetessä miettiä, minkälaisia 
konkreettisia tuotetyyppejä haluaisin mallistooni. 
Tässä vaiheessa aloin kerätä erilliseen kansioon muo-
tiin liittyviä kuvia, mikä oikeastaan selkeytti ajatuk-
siani ja auttoi malliston saattamista loogisesti etene-
väksi kokonaisuudeksi.

Materiaalinmuokkaustekniikoiden 
ideointi ja tuotteiden luonnostelu

Luonnostelu piirtäen on minulle hyvin luontevaa ja 
sitä se on ollut myös tämän prosessin aikana. Luon-
nosteluni opinnäytetyöni aikana on jakautunut pää-
asiallisesti kahteen osioon: materiaalinmuokkaustek-
niikoiden -isoksi osaksi laserleikkuutapojen, mutta 
myös öljyteemaan liittyvien tekniikoiden-, sekä itse 
tuotteiden suunnitteluun. Laserleikkuutapojen luon-
nostelu ja rajaaminen on ollut tärkeässä osassa mo-
nien tuotteiden luonnostelua ja jatkokehittelyä ajatel-
len. Aluksi piirsin ja ideoin vapaasti, kävin luonnoksia 
läpi ja toteutin muutamia kokeiluja, joiden perusteel-
la tein karsintaa. Tästä suunnittelu eteni hyvin ma-
teriaalinmuokkaustekniikat edellä itse varsinaisten 
tuotteiden luonnosteluun. 

Alussa tein myös paljon karkeita luonnoksia asukoko-
naisuuksista, joista lähdin rajaamaan ja kehittämään 
edelleen tuotteita eteenpäin. 

materiaalinmuokkaustekniikoiden 
ideointia

ensimmäisten tuoteideoiden 
kehittelyä

öljyyn ja suojapukuteemaan 
liittyviä luonnoksia

Vaihe 1: 

Vaihe 2: 
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MALLISTON ALKUPÄÄN TUOTTEIDEN 
LUONNOKSIA

Erilaisten laserleikkuuta hyödyntävien tuotteiden 
ja rakkolevämaailman ideointia.
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Malliston loppupään asukokonaisuuk-
sien luonnoksia, joissa olen pohtinut 
muun muassa suojapukuteemaa, sekä rak-
kolevän ja öljyn sommittelua.
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Vaihe 3: Väri, laser, liima!

huovan keittovärjäys

Aloittaessani prosessin minulla oli vahva kuva sii-
tä, minkä väristä ja millaista materiaalia haluaisin 
käyttää rakkolevän ilmentämisessä. Koska halusin 
laserleikata kangasta, tulin siihen tulokseen, että 
ohut huopunut villakangas soveltuisi tarkoitukseen 
parhaiten. Teimme projektiviikolla retken Tallinnan 
kangaskaupoille, mutta en löytänyt etsimääni villa-
kangasta. Toijalan kangastukusta taas tilasin kaikki 
mahdolliset villakangasnäytteet, joissa materiaali oli-
si huopunutta tai edes jotain sinne päin. Näytteiden 
saapuessa postissa tulin siihen tulokseen, ettei mi-
kään vaihtoehdoista ollut haluamani. Osa näytteis-
tä oli villa-polyesterisekoitteita ja joissakin oli villan 
mukana viskoosia. Nämä molemmat vaihtoehdot 
jouduin sulkemaan pois sen vuoksi, että värjäämisen 
vaikeutumisen vuoksi. Villa-polyesterisekoittees-
sa osa materiaalista olisi jäänyt polyesterin vuoksi 
värjäytymättä ja villa-viskoosisekoitteessa ongelmia 
olisi tuottanut se, että proteiinikuituihin lukeutuva 
villa sekä selluloosamuuntokuituihin kuuluva vis-
koosi tarvitsevat keskenään erilaiset värjäystavat ja 
reseptit. 
 Hankin Koskenpään huopatehtaan villahuo-
pavalikoimista 1mm paksuista villahuopaa, mutten 
valitettavasti saanut sitä juuri oikean värisenä. Tä-
män vuoksi jouduin värjäämään huovan itse. Aloitin 
värjäyskokeilut tilaamalla Koskenpään tehtaalta 0,5 
metriä kyseistä materiaalia luonnonvalkoisena laser-
leikkuu- ja värjäyskokeiluja varten. Jouduin kokeile-
maan hyvin useita eri reaktiivivärireseptejä ennen 
kuin sain aikaan juuri haluamani värin. Koulumme 
tiloissa pienempien kangasmäärien, kuten tilkku-
jen, värjääminen on mahdollista, mutta isompien 
määrien kanssa tulee ongelmia keittokattiloiden 
tilavuuksien ollessa liian pienet. Värjäyksen ja eri-
koistekniikoiden opettajamme Tuija-Maija Piirosen 
kanssa joitakin vaihtoehtoja mietittyäni päädyin sii-
hen tulokseen, että  suuremman huopamäärän vär-
jäys kannattaa toteuttaa Lahdessa sijaitsevan Koulu-
tuskeskus  Salpauksen värjäyskeittiön tiloissa, joissa 
sain käytettäväkseni isomman hellan ja tilavuudel-
taan n. 50 litran värjäyskattilan. 

Oikean värisävyn löytämisessä yksi isoimmista 
haasteista oli löytää oikea suhde mustan ja keltais-
ten välillä niin, että keltainen taittaisi vain hieman 
mustaan, eikä kankaasta tulisi liian tummaa tai vih-
reää. Tilkkuja värjätessäni mustaa tuli vain 0,5-1ml 
kolmeen vesilitraan, mikä tarkoitti sitä, että jouduin 
laimentamaan mustan grammoista tilavuuksiksi. 
Isomman huopamäärän värjäämisessä kuvittelin, 
että mustan määrä kasvaisi samassa suhteessa mui-
hin aineisiin verrattuna, mutta asia ei ollutkaan näin. 
Jouduin lisäämään mustan määrää huomattavasti, 
mutta sekään ei lopulta täysin riittänyt haluamaani 
lopputulosta ajatellen. Myös värjäysaika osottautui 
pidemmäksi isomman huopa- ja vesimäärän kanssa 
johtuen siitä, että suuri vesimassa kuumenee huo-
mattavasti hitaammin kuin pieni  määrä. Lisäksi 
väri tarttui hitaammin kankaaseen värjäysvaiheessa 
kuin aikaisempien  tilkkuvärjäysten kanssa. Myös 
ennen isomman huopamäärän värjäämistä, Kosken-
pään huopatehtaalta saamani villahuopa osoittautui 
olevan villan ja jonkin muun kuidun -todennäköi-
simmin viskoosin- sekoite, mikä merkitsi sitä, että 
värjätessäni huopaa villareseptillä, vain villan kuidut 
värjääntyivät. Lopputuloksesta tuli siis huomattavas-
ti vaaleampi kuin olisin toivonut. Vaikka keltaisen 
sävystä ei tullutkaan juuri sitä, mitä olisin toivonut, 
koin että tulos oli riittävän hyvä pystyäkseni jatka-
maan prosessin seuraaviin vaiheisiin.
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(1)

(3)

(2)

Koska halusin opinnäytetyössäni opetella jonkin 
uuden materiaalinmuokkaustekniikan ja tehdä jo-
tain kokeellista, päädyin valitsemaan yhdeksi tek-
niikaksi kankaan laserleikkuun. Tein lokakuun lo-
pulla ensimmäiset AdobeIllustrator-piirustukset ja 
leikkuukokeilut Koskenpään huopatehtaan 1mm 
paksuiselle villahuovalle. Ensimmäisiä laserleik-
kuulla toteutettavia ideoita oli kankaan pujottelu 
toisen kankaan läpi kolmiulotteisen rakkoleväpin-
nan aikaansaamiseksi. Tein alussa yhden kokeilun, 
joka antoi osviittaa esimerkiksi siitä, miten leväku-
viointi pitää sommitella kangasalueelle niin, että 
kaksi kuvioitua pintaa saadaan päällekkäin asetel-
taessa kohdistettua oikein. Toinen kokeilu onnistui 
jo haluamallani tavalla.
Koska malliston läpi kulkeva ajatus on kehityskul-
ku, ideoin sitä, miten vaiheittaisuus voisi näkyä 
rakkolevän kohdalla. Yhtenä ajatuksena oli myös 
edellä mainitun tekniikan lisäksi kuvioida kan-
kaan pintaa rakkolevän ääriviivoilla tai laseroida 
rasteroinnin avulla kuviota vain pinnalle. Ajattelin 
tämän olevan konkreettisin rakkolevän ilmentymä 
mallistossa ja muistuttaisi hauskalla tavalla ihan 
tavallista printtiä. Vähitellen malliston myöhem-
missä vaiheissa rasteroitu pintakuvio ja ääriviivat 
muuttuisivat katkoviivoiksi ja lopulta katoaisivat 
kokonaan. Tehtyäni näistä kokeilut, hylkäsin idean 
kokonaan sen näytettyä pelkältä näpertelyltä.

Nykymaailmassa luonnonvaroja käytetään niin 
isolla volyymilla ja liian nopealla tahdilla ettei 
ekosysteemi ehdi palautua kunnolla ja uhkana on, 
että ekosysteemi lopulta tuhoutuu kokonaan. Yksi 
ajatus oli kokeilla kuluttaa laserleikattua rakkole-
väkuvioitua villahuopaa hangaten, mikä kuvastaisi 
ekosysteemin liikakuormitusta ja kulutusta. Hyl-
käsin tämänkin ajatuksen, koska en halunnut tu-
hota kaunista villahuopaa ja lopputulos olisi tullut 
näyttämään huolittelemattomalta.

Loppujen lopuksi valitsin kolme erilaista tapaa 
hyödyntää laserleikkuuta tuotteissa. Ensimmäinen 
tapa on kohdistaa laserilla läpileikatut rakkolevä-
kuviot erillisille paloille, niin että kun palat laittaa 
päällekkäin, alimmaisen huovan laserleikkuukoh-
dat saa pujoteltua ylemmän huovan päälle saaden 
samalla aikaan rakkolevämäisen pinnan (1). 
Toinen valitsemani tekniikka oli leikata “rakkole-
väryppään” ääriviivaa ja kaartaa sitä yhtenäiseksi 

kuvioksi. Leikkuun jälkeen  palat kiinnitettäisiin 
tiiviisti lomittain kankaan pintaan niin, että pa-
lojen reunat nousisivat kolmiulotteisesti kankaan 
pinnasta (2). Tein kokeilut ja valitsin tämän yhdeksi 
tekniikakseni.
Kolmas valitsemani tekniikka oli yksinkertaisesti 
laserleikata rakkolevän ääriviivaa esimerkiksi tuot-
teen helman mukaisesti ja kaavottaa palat niin, että 
lopputuloksena tuotteen helma nousisi kolmiulot-
teisesti vartalon pinnasta. (3)

Laserleikkuu
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ohjelman viivaintyökalu helpotti piirtämistä ja kohdista-
mista. kuvakaappaus AdobeIllustratorilla piirrettävästä 
laserleikattavasta rakkoleväkuviosta

esimerkki laserleikkurilla toteutetusta 
rakkoleväkuviosta

laserleikatun huovan ompelua 
kankaaseen
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Yksi inspiraationlähteistäni on ympäristökysymyk-
siin kantaaottava julistetaide. Löysin Lahden taide-
museon julkaisemasta Julistebiennale-näyttelykata-
logista paljon hyvää materiaalia tähän. Näyttelyssä 
olleista julisteista monet liittyivät ajankohtaisiin ai-
heisiin, kuten ilmastonmuutokseen, saastumiseen 
ja öljyonnettomuuksiin. Huomioni kiinnittyi erity-
isesti ilmastonmuutosta kommentoiviin julisteisiin, 
jossa kuva-ala oli voimakkaasti jaettu kahtia. Jois-
sakin julisteissa pintaa rajaava elementti oli nouseva 
vedenpinta, toisissa taas saastepilvi.   Halusin käyt-
tää opinnäytetyössäni myös jotakin sellaista ma-
teriaalinmuokkaustekniikkaa, jossa voisin työstää 
materiaalia käsin. Päädyin puuvillakankaan reak-
tiivivärimaalaukseen. Ajatus oli maalata kankaan 
pintaa ruskeanmustaksi ja jättää selvä raja tämän ja 
valkoisen välille samalla tavalla kuin mainitsemis-
sani julisteissa. Tällä tavoin pystyisin mallistossa pe-
laamaan vaiheittaisuudella. Öljyn pinta nousee vaate 
vaatteelta kunnes kaikki on mustaa. 

Ensimmäiset kokeilut tein lokakuussa. Ostamani 
puuvillanäytepalat eivät värjäystuloksen perusteella 
olleetkaan kokonaan puuvillaa, koska värjäystulos 
jäi hyvin haaleaksi. Sivelin kokeeksi näihin näytepa-
loihin polyuretaanilakkaa. Lopputulos jäi epätyy-
dyttäväksi siveltimenvetojen näkyessä selkeästi 
pinnalla. Seuraavat maalauskokeilut tein vertailun 
vuoksi kolmelle eri 100% puuvillanäytteelle, jotka 
kaikki myös olivat eripaksuisia ja sidoksiltaan erilai-
sia. Musta on aina useamman eri värin sekoitus, jot-
ta lopputulos olisi tarpeeksi tumma. Itse tein kolme 
eri mustan reseptiä, joista mikään ei lopulta ollut 
tarpeeksi musta yksinään. Koska öljy laimeampana 
on oikeasti ruskeaa, halusin että vaalentuessaan kan-
kaalla musta taittuu punaruskeaan. Sen vuoksi, että 
mikään sekoittamistani resepteistä ei yksinään ollut 
ollut tarpeeksi musta, kokeilin maalata niillä pääll-
ekkäin kankaalle. Lopputulos oli yllättävän hyvä ja 
kun kokeilin laittaa seulan läpi polyuretaanilakkaa, 
tummeni koko maalatun kankaan sävy öljymäisen 
mustaksi ja hieman kiiltäväksi. 

Kokeiluja tehdessäni myös pohdin, maalaanko kan-
kaaseen selkeän rajan maalatun ja maalaamattoman 
pinnan välille vai annanko mustan liukua pehmeäm-
min paljastaen samalla ruskean sävyn näkyvämmin. 
Pohdinnassani päädyin ensimmäiseen, koska se vi-
estisi selkeämmin teemaani, ja sitä mistä koko ajatus 
tähän tekniikkaan oli lähtöisin. Selkeä raja on graaf-
isempi ja ennen kaikkea iskevämpi, ja se on sitä mi-
hin koko mallistollani pyrin.
Koska kankaan maalaaminen käsivaralla on hyvin 
epävarma ja virheille altis tekniikka, tein kaikista eri 
versioista ensin koepalat, joissa värin käyttäytymisen 
tutkimisen lisäksi myös harjoittelin tekniikkaa, jolla 
jäljestä tulisi kaunein ja paras mahdollinen. Ennen 
ensimmäisen varsinaisen tuotteen käsinmaalausta 
suoraan kaavapalaksi leikattuun kankaaseen, tutkin 
koepalalla muun muassa sitä, kuinka paljon väri 
leviää kankaassa ylöspäin ja missä kohtaa maalaami-
nen pitää lopettaa ettei väri leviä liian ylös.

Kankaan maalaaminen reaktiiviväreillä
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Lämpöliimaus ja käsittely silikonipaperilla

Kultafoliopainatus

Prosessin alussa mietin monia erilaisia vaihtoehtoja, miten 
saisin kankaalle reaktiivivärimaalauksen päälle öljyisen kiil-
lon. Pohdittuja vaihtoehtoja olivat muun muassa tekstiililak-
ka, polyuretaanilakka, lämpöliima-silikonipaperi -yhdistel-
mä, tekstiilivaha ja musta folio. Kokeilin ensin tekstiililakkaa, 
polyuretaanilakkaa ja tekstiilivahaa, joista polyuretaanilakka 
osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Pinnasta tuli hen-
nosti kiiltävä ja lakka syvensi mustanruskeita sävyjä. Myö-
hemmin kuitenkin tein testipalat lämpöliima-silikonipaperi 
-yhdistelmästä, joka antoi paljon paremman kiillon kankaalle 
kuin polyuretaanilakka. Aluksi kokeilin laittaa lämpöliiman 
kankaalle harvalla seulalla, koska ajattelin, että liima kuivuu 
tiheämpään seulaan nopeammin. Osoittautui kuitenkin, että 
liima kuivuu myös harvaan seulaan heti ensimmäisessä lii-
mauksessa, jonka jälkeen se on pestävä heti painepesurilla. 
Painepesurin paine taas rikkoi harvaa seulaa, joten vaihdoin 
tiheämmän seulan käyttöön. Vaikka vaihdoin tekniikkaa po-
lyuretaanilakan ja lämpöliiman välillä niin sanotusti lennos-
ta, ei se aiheuttanut  projektia vaikeuttavia seikkoja. 
 Lämpöliimauksessa liima vedetään seulan läpi kan-
kaaseen ja annetaan kuivua n. vuorokausi. Tämän jälkeen 
kangas prässätään silikonipaperin kanssa niin, että silikoni-
paperin kiiltävä pinta on vasten kankaan lämpöliimakerrosta. 
Kuumuudessa liima sulaa ja silikonipaperi kiillottaa sen pin-
nan.

Myös kultafoliointi oli ajatuksena mukana jo heti prosessin 
alusta lähtien. Kultaa esiintyy luonnossa vain pieninä pi-
toisuuksina muiden metallien seassa. Samaa ajatusta olen 
hyödyntänyt myös omassa mallistossani, jossa kultafolioin-
tia esiintyy vain ikään kuin mausteena muutamassa asuko-
konaisuudessa. Kultafolioinnin periaate on lähes sama kuin 
lämpöliimauksessa, mutta olen sivellyt lämpöliimaa kultafo-
liointia varten kankaalle vapaalla kädellä ja silikonipaperin 
sijaan olen käyttänyt kultafoliofilmiä. Lämpöliima sivellään 
kankaalle ja annetaan kuivua n. vuorokausi. Tämän jälkeen 
kangas asetetaan prässiin liimapuoli ylöspäin ja kultafilmi 
kultapuoli ylöspäin kankaan päälle. Kuumuudessa liima sulaa 
ja kultafilmin kohdat, jotka ovat olleet kosketuksissa liiman 
kanssa, tarttuvat kankaaseen.
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Ennen kuin kokeilin reaktiiviväreillä maalatun puu-
villakankaan polyuretaanilakkausta, arvoin sen 
ja tekstiilivahan välillä ja mietin, kummalla saisi 
paremman kiillon kankaan pintaan.   Pu-lakan kokei-
lu selvensi asian, mutta halusin kuitenkin tehdä tek-
stiilivahalla kokeiluja. Yhtenä ajatuksena malliston 
materiaaleista oli käyttää huurrettua muovikangas-
ta takissa, jonka alla olisi rönsyilevä rakkoleväpaita. 
Muovikangas peittäisi alleen rakkolevän aivan kuin 
tukahduttava öljy veden pinnalla tai voisi imitoida 
näkymää rakkoleväröykkiöistä sameassa vedessä 
pinnan alla. Oikeanlaisen muovikankaan löytämin-
en osottautui kuitenkin hyvin haasteelliseksi, enkä 
myöskään välttämättä olisi halunnut täyttää mallis-
toani muulla myrkyllisellä materiaalilla kuin mallis-
ton loppupäässä käyttämälläni mustalla pvc:llä. 

On olemassa läpikuultavia paperilaatuja, joiden pin-
ta tuntuu rasvaiselta tai öljyiseltä. Toisaalta jos ihan 
tavallinen paperi kastuu öljyyn, sen pinta muuttuu 
läpikuultavaksi. Kokeilin kastaa tavallisen valkoisen 
paperin ruokaöljyyn ja katsoa, muuttuuko paperi 
läpinäkyväksi, kuten ajattelin. Sen toimittua juuri niin 
kuin ajattelin, päätin kokeilla vahata ohutta valkoista 
puuvillaa ja katsoa olisiko vaikutus samankaltainen. 
Tekstiilivaha, jota käytän puuvillan vahauksessa on 
sekoitus mehiläisvahaa ja parafiiniöljyä, joka on öl-
jynjalostuksessa syntyvä sivutuote, mikä taas tukee 
malliston teemaa mainiosti. Vahattua ohutta puu-
villakangasta käytän mallistossa kuvastamaan tuhon 
ensimerkkejä. Valkoinen ja puhtoinen materiaali 
vaikuttaa samalta kuin ennen, mutta pintatekstuuri 
on muuttunut läpikuultavaksi ja öljyiseksi. 

Olen kerännyt mallistoni inspiraatiokuvastoon kuvia 
öljyonnettomuuden jälkiä siivoavien ihmisten suo-
japuvuista. Vahattu öljykangas on myös yksi viittaus 
tähän suojapukuteemaan. Tuotteen muotokieli saat-
taa viestiä suojapukumaisuutta, mutta sen vahattu 
pinta myös hylkii vettä ja likaa.

Kankaan käsittely tekstiilivahalla

(30)

(31)
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Kaavoitukseen liittyviä seikkoja

Kaavoituksessa olen kaikissa tuotteissa lähtenyt 
liikkeelle muokkaamalla peruskaavaa. Tavoitteena 
monissa tuotteissa on ollut saada aikaan pyöreää 
muotokieltä kaavoituksen avulla ja olen pyrkinyt ha-
kemaan vaatteisiin kolmiulotteista vaikutelmaa, joka 
olisi mahdollisimman pehmeä ja sulavalinjainen. 
Esimerkiksi rakkolevän rönsyilevä pinta ei mieles-
täni tarvitse parikseen monimutkaiselta näyttävää 
kaavoitusta, vaan ennemmin perusmuotoja, jotka 
korostavat pintaa ja tukevat leikkisyyden teemaa. 
Malliston loppupäässä useammassa tuotteessa olen 
palannut lähemmäs peruskaavan tunnuspiirteitä, 
kuten istutettua hihaa tai vartaloa myötäilevää linjaa.

Mallistosta on löydettävissä niin erikoisia ja huo-
miota herättäviä tuotteita,  kuin myös tavallisempia 
tuotteita, jotka tarjoavat ikään kuin hengähdystauon 
erikoisempien tuotteiden välissä. Esimerkki erikoi-
semmasta tuotteesta on raglanhihatakki, jonka pin-
taa päällystää laserilla leikatut ja käsin takkiin om-
mellut villahuopaiset rakkoleväpalat tai niin sanottu 
lieriömekko, jonka keskellä vaakasuunnassa kulke-
van sauman sisässä oleva tukivanne auttaa mekkoa 
pysymyään muodossaan. 
Esimerkki taas tavallisemmasta tuotteesta mallistos-
sa on kolemannen asukokonaisuuden takin alla ole-
va kaulukseton kauluspaita, joka täyttää suurimman 
osan kauluspaidan tyypillisimmistä tunnuspiirteistä. 

Ensimmäisen asukokonaisuuden rakkolevätakkiin 
valitsin raglanhihan, jotta saan olan laskeutumaan 
nätimmin. Keskiolalta aina hihansuuhun asti ulot-
tuva sauma on mahdollistanut pyöreän muodon ko-
rostamisen. 

Joissakin rakkolevätuotteissa kaavoitus on erityistä 
siksi, koska pintakuviointi tapahtuu laserleikkuul-
la suoraan vaatteeksi ommeltavalle palalle. Tämän 
vuoksi kaavoitusvaiheessa täytyy ottaa huomioon 
kaavan koko, jotta se mahtuu skanneriin ja näin 
ollen on siirrettävissä tietokoneelle  AdobeIllustra-
tor-ohjelmaan. Jos kyseessä on pinta-alaltaan kookas 
kaava, täytyy se paloitella pienempiin osiin. Mikäli 
en tekisi näin, olisi minun mahdotonta koittaa arvi-
oida laserleikkuun kohdistuspaikkaa ja kokoa oikein 
vaatteeseen.

Raglanhihatakin prototyyppi ennen hihan keskisaumaan 
tulevia lisäyksiä

Lieriömekon prototyyppi
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Värikartta

Materiaalit

Materiaalinmuokkaustekniikat

kerma

huopa
co 50% cv 50%

co 100% voilee cv 100% kreppi

co 100& toimikas huopa 50% cv 50%

pes 100% kreppi pvc 100% pa 100%

okrankeltainen puna-ruskea 
liukuväri

öljynmusta
laserleikkuu

päällekkäin
pujotellut palat

reaktiivimaalaus

lämpöliima +
silikonipaperikiillotus

laserleikkuu

aplikonti

puuvillakankaan 
vahaus G-1000 
tekstiilivahalla

esimerkki 
vahatun kankaan 
ja laserleikkuun 
yhdistämisestä

laserleikkuu

rakkolevän ääriviivat, 
kultafoliointi
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Rakkolevätakki

50% wo 50% cv, vuori 100% cup, 
kultafolio

Mallistoni ensimmäinen asukokonaisuus kuvastaa ekosysteemin kukois-
tusta. Rakkolevätakin muotokieli on pyöreä ja leikkisä. Takin pinta on 
päällystetty kokonaan laserleikatuilla rakkoleväkuvioiduilla huopapa-
loilla, joiden reunat yhteen osuessaan nousevat ylöspäin ja muodostavat 
kolmiulotteisen pinnan. Joissakin laserleikatuissa paloissa on kultafo-
liointia. Huovan purkautumattomuuden vuoksi kaikki reunat ovat jätet-
ty raakareunaksi. Pääntieltä olan kautta kulkee sauma aina hihan suu-
hun asti, johon on kaavoituksella saatu aikaan pyöreää muotoa. Etuosan 
miehustassa on sivutaskut, jotka jäävät pintaan aplikoitujen kuvioiden 
vuoksi piiloon. Keskellä edessä on kokonaan avattava vetoketju.
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jumpsuit

Rakkolevätakin alla oleva jumpsuit viittaa valkoisella värillään ja miel-
lyttävällä materiaalintunnullaan puhtoisuuteen ja koskemattomuuteen. 
Pintatekstuuri on orgaanista ja tuote itsessään on rento ja väljä. Keskel-
lä takana niskasta alaselkään kulkee piilovetoketju. Lahkeet jäävät leik-
kisästi nilkan yläpuolelle.
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Rakkolevätoppi
50% wo, 50% cv

Rakkolevätoppi on kaavoitettu ylhäältä oltalta helmaan trumpetin 
muotoon. Alaspäin mentäessä palat levenevät niin, että materiaali 
nousee ihon pinnalta eteen ja ylöspäin. Etupala jatkuu sivusauman ohi 
kainalon kautta taakse, jossa sen alareuna nousee leikkisästi ilmaan ja 
korostaa laserleikattua rakkoleväkuviota. Keskellä niskassa on vetoket-
ju. Toinen asukokonaisuus kuvastaa ensimmäisen kanssa ekosysteemin 
kukoistusta.

Rakkoleväshortsit
50% wo, 50% cv

Rakkoleväshortsien pinalla edessä oikealle puolelle painottuneena on 
laserleikattuja rakkolevänmuotoisia paloja. Huopaa on käytetty sel-
laisenaan, eikä värjätty okrankeltaiseksi, toisin kuin rakkolevätakissa 
ja -topissa. Shortsien lahkeet levenevät voimakkaasti alaspäin luoden 
iloisen tunnelman. Sivusaumassa vasemmalla on piilovetoketju. Mo-
lemmilla sivuilla edessä on viistotaskut.
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Ryppyhihatakki
50% wo, 50% cv, vuori 100% cup

Ryppyhihatakki on abstraktimpi tapa leikitellä rakkolevän 
muotokielellä. Takin olka on voimakkaasti laskettu. Hihat on 
kaavoitettu kaartumaan sivuilta keskelle eteen, jotta takkia 
päällä pitäessä hihat rypistyvät ja laskostuvat sivuille luoden 
vaikutelman rakkoleväryppäästä. Etuhihan sisäsaumojen vie-
ressä kulkee ylhäältä n.30 cm pituudelta venyvä kiristysnau-
ha, joka tuo sporttimaisen tunnelman takkiin. Kiristin myös 
antaa vaikutelman, kuin se itsessään kiristäisi hihan rypylle. 
Takin etupuolella sivuilla ovat taskut. Keskellä edessä on ve-
toketju koko takin pituudelta.

öljypaita
100% co voilee & tekstiilivaha

Ryppyhihatakin alla olevassa pitkässä paidassa on kauluspai-
dan piirteitä. Hihansuissa ovat perinteiset mansetit ja mate-
riaali on puuvillavoileeta. Keskellä edessä kulkee piilonapitus 
ja paita jatkuu aina nilkkoihin asti. Paidan helman kangas on 
samaa materiaalia kuin muukin tuote, mutta helmapala on 
vahattu tekstiilivahalla niin, että se on muuttunut läpinäky-
vämmäksi ja jäykemmäksi. Helmassa sivusaumat on jätetty 
halkioiksi auki, mikä tekee paidan käytöstä mukavamman. 
Helman vahaus kuvastaa öljyn ensimerkkejä; vaate on puh-
toisen valkoinen, mutta öljy on alkanut levitä ylöspäin huo-
maamatta.
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Rakkoleväliivi
50% wo, 50% cv

Rakkoleväliivi on valmistettu niin, että kaavapalat on viety skannerin kautta Ado-
beIllustrator -ohjelmaan, jossa yksittäiset rakkoleväkuviot on sommiteltu keske-
nään samanlaisille laserleikattaville paloille. Rakkoleväkuviointi on kohdistettu 
keskenään samanlaisten palojen välillä tarkasti niin, että päällekkäin aseteltaessa 
alemman liivin laserleikkuukohdat saa pujoteltua päällimmäisen läpi. Lopputu-
loksena on haptinen ja rönsyilevä pinta, joka kutsuu koskettamaan. Liivin kaavan-
muotoon on haettu pyöreyttä, joka korostaa pintastruktuuria. Kaikki liivin reunat 
on jätetty raakareunoiksi. Keskellä edessä kulkee vetoketju ylhäältä alas asti.
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vahatakki
100% co voilee & tekstiilivaha

Vahatakissa öljy on edennyt pidemmälle ja se on peittänyt koko vaatteen ja alleen 
rakkoleväkasvuston. Vahatakin ja sen alla olevan rakkoleväliivin yhdistelmä imi-
toi rakkoleväröykkiöitä sameassa vedessä pinnan alla, tai toisaalta kuvastaa hen-
gittämätöntä öljyn pintaa, joka peittää elollisen alleen. 
 Vahatakin muotokieli on pyöreää ja henkii suojapukumaisuutta. Kaulus 
on iso ja nousee aina nenän korkeudelle asti. Olka on laskettu ja hihansuut jäävät 
hiukan vajaamittaisiksi. Keskellä edessä kulkee vetoketju tuulilistan alla. Keskie-
dun molemmin puolin on sivutaskut. Taakse yläselkään on kaavoitettu tuuletus-
aukko vaakasuuntaisesti.

kreppihame
100% cv kreppi, vuori 100% cup

Kreppihame on asukokonaisuuden yksinkertaisin tuote. Hame ulottuu ylälantiol-
le, mikä tekee siitä rennomman, kuin jos se jatkuisi vyötärölle asti. Helma jatkuu 
alas asti, mutta loppuu nilkan yläpuolelle. Keskiedun vasemmalla puolella on pit-
kä halkio, joka päättyy reiden keskikohtaan. Samassa linjassa on ylhäältä n. 15 cm 
pituinen piilovetoketju.
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lieriömekko

100% co toimikas
reaktiiviväri, lämpöliima& silikoni
50% wo 50% cv, kultafolio

Lieriömekossa öljy on saartanut ekosysteemin. Mekko on muotokieleltään 
tyttömäinen ja leikkisä, mutta sen olemus on silti dramaattinen. Mekon 
miehusta on puuvillatoimikasta, joka on maalattu reaktiivivärillä. Värin 
päälle on levitetty lämpöliimakerros, joka on kiillotettu silikonipaperilla 
prässissä. Mekon keskellä vaakasuunnassa kulkee sauma, jonka väliin ylä- 
ja alapuolelle on ommeltu osittain kultafolioitu ja laserleikattu valkoinen 
huopa. Keskellä saumassa kulkee vanne, joka pingottaa vaatteen muotoon-
sa. Pään- ja kädentiet on jätetty raakareunaksi ja niskasta keskiselkään kul-
kee piilovetoketju.



90 91

öljytakki
100% co toimikas, vuori 100% cup
reaktiiviväri, lämpöliima& silikoni

Öljytakissa öljyn pinta on silminnähtävästi noussut. 
Takki on iso ja muotokieli on pyöreä. Takki on käsi-
telty reaktiiviväreillä maalamalla ja päällystetty lämpö-
liimalla, sekä kiillotettu silikonipaperilla. Tämä tekee 
tuotteesta melko jähmeän, mikä tukee malliston lop-
pupään öljyteemaa. Takki on inspiroitunut suojapuku-
maisesta vaatetuksesta. Olka on voimakkaasti laskettu 
ja kaulus nousee suorana korviin asti. Keskellä edessä 
on tuulilistan alla vetoketju ja sivuilla on taskut. Kau-
luksessa niskassa, sekä keskellä takana helmassa ovat 
kiristyslenkki ja kiristin, jotka tuovat sekä urheilulli-
suutta tuotteeseen että mahdollistavat pyöreän muo-
don korostamisen kiristettäessä.
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öljyhame
100% co toimikas, vuori 100% cup
reaktiiviväri, lämpöliima& silikoni

Öljyhameen pinta on maalattu täysin reaktiivivärein, sekä 
käsitelty lämpöliimalla. Tuote muistuttaa hyvin perinteistä 
kynähametta, mutta on kaavoitettu alkamaan ylälantiolta. 
Keskiedun vasemmalla puolella on metallisella vetoket-
julla avattava halkio. Öljyhame yhditettynä öljytakkiin on 
kaikessa yksinkertaisuudessaan mielenkiintoinen yhdis-
telmä rouheaa maskuliinisuutta ja perinteistä feminiini-
syyttä.

Vahapaita
100% co voilee & tekstiilivaha

Vahapaita on yksinkertaisimmasta päästä malliston tuot-
teita. Se on kaavoitettu lyhyeksi ja väljäksi t-paitamalliin ja 
vahattu tekstiilivahalla läpikuultavaksi. Vaha tuo jäykkyy-
den paitaan, mutta samalla siinä on jotain rentoa ja leikki-
sää. Niskassa on n.15 cm pituinen vetoketju.
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raglanhihahaalari
100% co toimikas
reaktiiviväri, lämpöliima& silikoni

Raglanhihahaalarin pinta on käsitelty samalla tavalla kuin 
esimerkiksi öljytakissa ja -hameessa. Haalari on kaavoitet-
tu väljäksi osittain materiaalin jäykkyyden vuoksi. Hihat 
ovat väljät ja päättyvät olkavarren puoliväliin. Keskellä 
edessä on pitkä vetoketju, joka helpottaa tuotteen päälle 
pukemista. Shortsiosio on irrotettavissa vetoketjulla ylä-
osasta ja haarakoukku on pitkä ja väljä, jotta haalarin käyt-
tö olisi mukavampaa. Tuotteessa öljy on noussut jo lähelle 
kaulaa.

irtohihat
100% pvc, sisäpinta 100% pa

Asukokonaisuuteen kuuluu ylipitkät irtohihat, joissa ma-
teriaalina on käytetty mustaa pvc:tä. Hihan suusta n.20 cm 
ylöspäin on vaakasuuntainen sauma, josta käsi mahtuu 
ulos, jolloin hiha säilyy suorana. Kädet voi myös pujottaa 
hihansuista ulos, jolloin ylipitkä hiha rypistyy ja kiiltää 
kuin kerrostunut öljy.
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öljyliivi
100% co toimikas
reaktiiviväri, lämpöliima& silikoni

Malliston kahdeksas asukokonaisuus kuvastaa sitä, kuinka öljy 
on tuhonnut ekosysteemin ja kaikki on mustaa, paksua ja kiiltä-
vää. Liivin yläosa on täysin mustanruskealla reaktiivivärimaalilla 
maalattu, hartioilta istuva ja keskeltä alas asti väljä liivi. Liivin 
yläosassa edessä ja takana kulkee saumat, jotka kaartuvat keskel-
tä sivuille hieman alaspäin. Etuosan saumasta lähtee rintataskut 
molemmin puolin keskietua. Liivissä on sivutaskut ja kiristys-
lenkit helmassa molemmin puolin keskellä kulkevaa vetoketjua.
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Pvc-shortsit
100% pvc, sisäpinta 100% pa

Alaosana on kokonaan pvc:stä valmistetut lantiomalliset short-
sit, jotka on kaavoitettu väljästi. Lahkeet levenevät hiukan alas-
päin ja ulottuvat polvien alapuolelle. Haarakoukku on laskettu, 
jotta housut istuisivat väljästi. Lantiolla kulkee kuminauha, joka 
kiristää housut. Keskiedussa on pieni kiristin.

Pvc-hanskat ja kaulus
100% pvc, sisäpinta 100% pa

Asukokonaisuuden asusteisiin kuuluu pvc:stä valmistetut hans-
kat, jotka imitoivat suojakäsineitä, sekä pvc:stä tehty kaulus. Kä-
sineet on kaavoitettu levenemään ylöspäin. Koska hanskat ovat 
kaavoitettu väljästi varresta, roikahtavat ja rypistyvät ne pidet-
täessä sivuille, jolloin mustan pvc:n öljymäinen kiilto korostuu. 
Kaulus kuvaa malliston sitä vaihetta, kun öljy on noussut niin 
korkealle, että siihen melkein hukkuu. Kauluksen keskellä edessä 
on lista, jonka alla on alas asti ulottuva vetoketju.
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ryppymekko
100% pes 100% pvc, sisäpinta 100% pa

Malliston toiseksi viimeinen asukokonaisuus on musta polyes-
terikreppi-pvc -mekko. Mekko on kaavoitettu niin, että sitä voi 
pitää kahdella eri tavalla. Yläosa on kokonaan polyesterikrep-
piä, joka jatkuu rinnan korkeimman kohdan alapuolelle, jossa 
on sauma. Lyhyt t-paitahiha on istutettu ryhdikkäästi ollalle ja 
niskassa kulkee piilovetoketju. Mekon keskiosan kiertää n.50 cm 
pituinen pvc:stä tehty kaitale. Kaitaleen alapuolella helmassa on 
polyesterikreppiä. Pvc-kaitaleen molemmilla puolilla sivuissa 
kulkee kiristyskuminauhat ja alhaalla, lähellä saumaa on kiristi-
met. Jos mekkoa pitää sellaisenaan, on se pidempi, jos taas pvc-
osion kiristää, koko mekko lyhenee. Mekon rypistäminen koros-
taa pvc:n kiiltoa ja öljyistä tunnelmaa.
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niukkuus
100% pes 50% wo 50% cv

Malliston viimeinen asukokonaisuus on vertauskuva ehtyneille luonnonvaroille ja 
tuhoutuneelle ekosysteemille. Jäljellä on enää vain välttämätön. Mekosta on karsittu 
pois kaikki ylimääräinen ja sen linjat ovat niukat ja suoraviivaiset. Mustan, pitkän 
mekon tunnelma on vakava. Mekon sivuilla on pitkät vetoketjut, jotka helpottavat sen 
päälle pukemista. Keskeltä edestä avautuu vetoketju, joka loppuu vyötärölinjan ylä-
puolelle. Hihat ovat pitkät. Helmassa sivulla on pitkä halkio. Keskiselkä on kaavoitettu 
neljästä palasta niin, että keskelle jää pysty- ja vaakasuunnassa kulkevat lovet. Kun 
mekon käyttäjä seisoo suorassa,  myös selkäpuoli näyttää kokomustalta. Kun selkä 
pyöristyy, mekko aukeaa keskeltä kuin tähti, paljastaen okrankeltaisen värin. Tämä on 
mallistoni lopetus ja uuden alku.
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Loppupäätelmät ja arviointi

Opinnäyteprosessini opetti minulle paljon projektin 
ja työvaiheiden hallinnasta. Aikataulun laatiminen oli 
paikoin hankalaa muun muassa materiaalinmuokkaus-
tekniikoiden ennalta-arvaamattoman luonteen vuoksi. 

Koen, että  mallistoni tuotteet ovat rehellisesti tavoittei-
deni mukaisia ja tunnistan niistä ajatteluani ja persoo-
naani. Löysin vastaukset tutkimuskysymyksiini luonte-
vasti malliston ja prosessin edetessä ja näen mallistoni 
vahavana ja visuaalisesti virikkeellisenä, kuten olin ta-
voitteekseni asettanut.

Käyttämäni materiaalinmuokkaustekniikat istuvat 
kaikki mallistooni ja tekevät sen yhdessä eheäksi. In-
nostavaa ja vapauttavaa opinnäytetyössäni on ollut 
saada kokeilla ja tutkia näitä tekniikoita vapaasti ja 
kiinnostukseni materiaalinmuokkaustekniikoihin on 
kasvanut prosessin aikana entisestään. Tämä inspiroi 
minua jatkamaan joidenkin tekniikoiden jatkokehit-
telyä edelleen. Tulevaisuudessa tulen kuitenkin rajaa-
maan valitsemani tekniikat tiukemmin, jotta pystyn 
syventymään yhteen tekniikkaan paremmin. 

Itsenäisesti toteutettavan opinnäytetyön aikana on ol-
lut mukavaa saada työskennellä pidempään itseä erityi-
sesti kiinnostavan aiheen ympärillä. Tämä on lisännyt 
ammatillista itsevarmuuttani ja ohjannut kulkemaan 
omaa polkuani suunnittelijana. Eräs tärkeimmistä var-
muutta tuovista huomioista on ollut, että jatkaa työs-
kentelyä epävarmuuksista ja erehdyksistä huolimatta.
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