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1 Vuosi sitten kiinnostuin pyörätuolin 

käyttäjien vaatetuksesta. Tein silloin 

asiakastyönä talvitakin 60-vuotiaalle 

toispuolihalvaantuneelle naiselle. En ollut 

ennen ajatellut, kuinka hankalaa pyörätuolin 

käyttäjälle voi olla löytää sopivia vaatteita. 

Toispuolihalvaus tuotti lisähankaluutta, sillä 

yksin pukeminen ei onnistunut vasemman 

puolen raajojen toimimattomuuden takia. 

Asiakkaan mittasuhteet olivat muuttuneet 

seisovaan ihmiseen verrattuna, koska 

istuma-asento ja vasemman puolen 

halvaantuminen vaikuttivat asiakkaan 

asentoon.  Tämän takia asiakas 

tarvitsi lisäväljyyttä hartioille ja selkään 

saadakseen pukeutumiseen helpotusta. 

Asiakkaan toispuolihalvaus toi lisähaastetta 

kaavoituksessa, koska vasemman 

käden pukeminen hihaan täytyi onnistua 

luontevasti. Lopulta sain tehtyä istuvan 

villakangastakin, johon asiakas oli 

tyytyväinen. 

1.JOHDANTO
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Asiakastyön jälkeen minua jäi 

mietityttämään kaavojen erilaisuus, ja siksi 

valitsin aiheen opinnäytetyöhön. Aiheeksi 

rajautui puettavuuden huomioiminen 

pyörätuolivaatteiden suunnittelussa. 

Tavoitteena on auttaa pyörätuolin 

käyttäjien itsenäistä pukeutumista ja 

kehittää ratkaisuja pyörätuolivaatteiden 

puettavuuden helpottamiseksi. 

Ratkaisuista kootaan ideamallisto. 

Tavoitteena on suunnitella ideamallisto, 

jota voi myöhemmin kehitellä eteenpäin. 

Ideamalliston tavoitteena on olla vahva 

pohja jatkotyöskentelylle.

Opinnäyte on kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus. Tiedonhankinta painottuu 

käyttäjäkyselyn tuloksien tutkimiseen 

sekä havainnointiin. Kyselyn tuloksista 

saa pyörätuolin käyttäjiltä omakohtaista 

tietoa. Tutkimuksessa keskitytään niihin 

ongelmakohtiin, jotka pyörätuolin käyttäjät 

kokevat hankalimmiksi. Tutkimuksessa 

käytetään myös dokumenttiaineistoa, 

tekemällä tutkimista ja hiljaista tietoa. 

Tutkimusten pohjalta suunnittelen naisten 

ideavaatemalliston pyörätuolin käyttäjille. 

Kohderyhmäksi rajautui nuorekkaat 

naispuoliset manuaalipyörätuolin käyttäjät, 

joiden omatoiminen pukeutuminen 

on hankalaa. Rajasin käyttäjäryhmän 

kyselyn vastauksien pohjalta, koska 

kyselyssä nuorekkaat naiset kokivat 

eniten tarvetta ja kiinnostusta pyörätuolin 

käyttäjille suunnattuihin vaatteisiin. Rajasin 

käyttäjäryhmän manuaalipyörätuolin 

käyttäjiin, koska halusin keskittyä 

suunnittelussa kelaamisessa tarvittavan 

tilan huomioimiseen.  Tavoitteena 

on helpottaa pyörätuolin käyttäjien 

pukeutumistilannetta helpommin puettavilla 

vaatteilla. 

Ideamallistossa painotan puettavuuden 

merkitystä yläosan vaatteissa. Mallistossa 

esitellään erilaisia materiaalivalintoja ja 

kiinnitysratkaisuja, joiden avulla pystyy 

helpottamaan pyörätuolin käyttäjien 

omatoimista pukeutumista. Suunnittelen 

smart casual -tyylisen malliston, joka tuo 

arkiseen asuun siisteyttä ja juhlallisuutta. 

Tavoitteena on saada pyörätuolin käyttäjien 

tuntemaan itsensä kauniiksi arkisessa 

elämässä. 
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2 Suomessa pyörätuolin käyttäjiä 

on kaikkiaan noin 80 000. 

Pyörätuoleja on sekä manuaali- että 

sähkökäyttöisiä. Pyörätuolin käyttäjillä on 

jonkinlainen liikkumista rajoittava tekijä. 

Syynä liikuntarajoitteisuuteen voi olla 

esimerkiksi erilainen halvaantuminen, 

selkävika, luustonsairaus, CP-vamma, 

Parkinsonin tauti tai jonkin raajan puutos. 

(henkilökohtainen tiedonanto 21.1.2016 

Outi Töytäri.) Suurin osa pyörätuoleista 

on jatkuvassa käytössä, mutta osalla 

pyörätuoli on vain lyhytaikaisessa käytössä 

esimerkiksi ohimenevän vamman tai 

sairauden takia.

 

2.TAUSTAA

2.1.Pyörätuolin käyttäjät
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Kaikki valmisvaatteet eivät ole 

sopivia pyörätuolin käyttäjille, 

koska valmisvaatteissa ei 

ole kelaamiseen tai kokoaikaiseen 

istumiseen tarvittavaa väljyyttä.  Tämän 

takia vaatteet joudutaan teettämään 

mittatilaustyönä. Vammaispalvelulain 

9§:n ja vammaispalveluasetuksen 18§:n 

mukaan kunnalla on mahdollisuus 

korvata pyörätuolin käyttäjille ylimääräisiä 

vaatteiden ostamisesta aiheutuvia 

kustannuksia. Ei ole olemassa luetteloa 

siitä, ketkä ovat oikeutettuja tähän tukeen. 

Tämän takia pyörätuolin käyttäjien on 

vaikea hakea korvauksia vaatekuluihin. 

Ylimääräisiä vaatetuskuluja voidaan 

korvata, jos sairauden takia vaatteet 

joutuvat tavanomaista suurempaan 

kulutukseen tai henkilö ei voi sairautensa 

vuoksi käyttää vaateliikkeiden vaatteita. 

Kunnilla on kuitenkin harkintavaltaa 

vaatekustannusten tarpeellisesta 

korvaamisesta. (Invalidiliitto 2016.) 

Suomessa pyörätuolivaatteita tekeviä 

yrityksiä on vähän ja tarjonta on niukkaa. 

Suurimpina ongelmina pyörätuolivaatteiden 

tekemiselle ovat pyörätuolin käyttäjien 

eriäväisyydet kaavoituksen puolella. 

Pyörätuolin käyttäjillä on paljon yksilöllisiä 

muutoksia kaavoituksen puolella, 

jolloin massatuotannon tekeminen on 

haasteellisempaa. Jotkut ompelijat tekevät 

mittatilaustyönä vaatteita pyörätuolin 

käyttäjille, mutta valmiita mallistoja tekeviä 

yrityksiä on vähän. Yritykset, jotka tekevät 

pyörätuolivaatteita, ovat perehtyneet 

enimmäkseen suojapukeutumiseen ja 

ulkotakkeihin. Tunnetuin suomalainen 

yritys on ErgoMode, joka sijaitsee 

Outokummussa.

2.2.Pyörätuolivaatteet
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3 Tutkimuksessa etsitään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Kysymysten 

luonne näyttää aineistolle suunnan 

vastausten löytämiseksi. (Anttila 2006, 122.) 

Tutkimuskysymykset kiteytyvät kahteen 

kysymykseen.

Tutkimuskysymykset ovat:

Millaisia ongelmia pyörätuolin 
käyttäjät kokevat pukeutumisessa?

Millaisilla ratkaisuilla voi helpottaa 
vaatteen puettavuutta?

Ensimmäisen kysymyksen avulla 

etsitään tietoa siitä, mitä vaatteissa 

pitää ottaa huomioon pyörätuolin 

käyttäjien kannalta. Käyttäjäkyselyn 

avulla selvitetään pyörätuolin käyttäjien 

kokemia ongelmakohtia puettavuudessa. 

Haluan helpottaa pyörätuolin käyttäjien 

omatoimista pukeutumista, jotta heillä olisi 

helpompi elää itsenäistä elämää.

3.TUTKIMUS                                           
JA                                             

AATIEDONHANKINTA

3.1. Tutkimuskysymykset
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Etsin ratkaisuja vaatteen puettavuuden 

helpottamiseen rakennekokeilujen ja 

havainnoinnin avulla. Suunnittelutyö 

keskittyy puettavuuden helpottamiseen. 

Teen kokeiluja mahdollisista kaavoitus- ja 

kiinnitysratkaisuista, jotka voivat helpottaa 

pyörätuolin käyttäjien omatoimista 

pukeutumista. 

3.2.Viitekehys

Viitekehys on kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä ja siihen liittyvistä 

tekijöistä. Se koostuu laajoista 

asiakokonaisuuksista, joita voidaan 

eritellä useampiin alaryhmiin. (Anttila 

2006, 167.) Viitekehys on työkalu, jolla 

havainnollistetaan työhön valittu näkökulma 

ja konteksti. Viitekehyksessä (kuva 1) näkyy 

opinnäytetyöprosessin keskeisimmät tekijät 

ja niiden suhteet toisiinsa.

Viitekehyksen keskiössä on 

pyörätuolivaatemallisto, jota lähden 

suunnittelemaan puettavuuden 

näkökulmasta. Puettavuudessa on otettava 

huomioon kaavoitukselliset asiat sekä 

materiaalien ja kiinnitysmenetelmien 

vaikuttamiseen puettavuuteen. Käyttäjän 

tarpeet liikeratojen ja istuma-asennon 

kautta liittyvät myös suurena osana 

pyörätuolivaatemalliston suunnitteluun. 

Pyörätuoli koskettaa viitekehyksessä 

pyörätuolivaatemallistoa, puettavuutta ja 

käyttäjää, sillä se kuuluu suurena osana 

niihin jokaiseen. 

Kuva 1. Viitekehys.
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Opinnäytetyö on kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

aihetta pyritään selvittämään kyselyiden 

ja havainnoinnin avulla (Anttila 2006, 

275–276). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

analyysin pääpaino on mielipiteiden 

sekä niiden syiden ja seurausten 

syväluotauksessa.  Johtopäätökset 

pyritään tekemään usein haastatteluihin 

ja ryhmäkeskusteluihin pohjautuvasta 

aineistosta. (Taloustutkimus 2015.) 

Tutkimusmetodeina käytän 

dokumenttianalyysiä, kyselytutkimusta, 

osallistuvaa havainnointia ja tekemällä 

tutkimista. Lisäksi työskentelyyn vaikuttaa 

alaan liittyvä hiljainen tieto.

Dokumenttiaineisto tarkoittaa kaikenlaisten 

ilmiöiden valmiiksi dokumentoituja 

aineistoja. Dokumenttiaineistoa ovat 

muun muassa arkistomateriaalit, kirjat, 

kertomukset ja valokuvat. (Anttila 2006, 

202–203.) Dokumenttianalyysien heikkous 

on se, että kaikki aineisto on koottu 

aikaisemmin ja ehkä aivan muuhun 

tarkoitukseen (Metodix 2010).

Pyörätuolivaatteista on saatavilla hyvin 

vähän kirjallista tietoa, sillä aiheeseen 

ei ole etenkään Suomessa paljon 

perehdytty tai niistä ei ole tehty kirjallisia 

dokumenttiaineistoja. Tähän voi olla syynä 

myös vanhempien dokumenttiaineistojen 

vaikea saatavuus ja löydettävyys, sillä 

tietoa ei ole koottu kirjoihin. Tutkimuksessa 

käytetyt kirjat keskittyvät vaatteiden 

kaavoitukseen. Sirpa Hälisen Arkipäivän 

onni ja Ulla Kulosen Peruskaavoja: vaatteita 

vammaisille keskittyvät olennaisesti 

vaatteiden kaavoitukseen. 

Kaavoituksen avulla saadaan lisätietoa 

puettavuuden merkityksestä. Tarkastelen 

kirjoja kriittisesti, sillä ne ovat tehty jo 

1990-luvulla. Kaavoitukseen perehtyvistä 

kirjoista saan hyvin oppia, koska pystyn 

soveltamaan vanhaa tietoa omiin aiemmin 

opittuihin tietoihin. Internet-lähteinä 

käytän pääasiallisesti pyörätuolivaatteisiin 

perehtyvien yritysten sivuja sekä 

vammaisyhdistysten sivuja. Tarkastelen 

Internet-lähteitä kuitenkin kriittisesti, koska 

ne on luotu kaupallisiin tarkoituksiin.

3.3.Laadullinen tutkimus 3.3.1.Dokumenttiaineisto
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Kysely- eli survey-tutkimuksessa 

on tarkoituksena koota rajatulta 

kohderyhmältä vastauksia samoihin 

kysymyksiin (Anttila 2006, 260). Kyselyssä 

käytän puolistrukturoitua kyselyä. 

Puolistrukturoidussa kyselyssä suurin osa 

on strukturoituja kysymyksiä (Tilastokeskus 

2015). Strukturoidussa kyselyssä on vain 

valmiiksi valittuja vastausvaihtoehtoja, koska 

niihin on helppo ja nopea vastata. Käytin 

kyselyssä myös avoimia kysymyksiä, sillä 

halusin ymmärtää mahdollisimman hyvin 

haastateltavien näkökulmia ja ilmaisuja. 

Kyselyn (liite 1) avulla sain todella paljon 

tietoa tutkimuksen pohjalle. Kysely tehtiin 

kokonaan Internetissä Facebookin 

pyörätuolityypit -ryhmän, Invalidiliiton 

foorumin sekä selkäydinvammaiset 

Akson ry keskusteluryhmien kautta. 

Sain kaiken kaikkiaan 407 vastausta. 

Vastaajia oli kattavasti eri ikäryhmistä 

ja elämäntilanteista. Sain vastauksia 

niin lapsien äideiltä, vanhuksilta kuin 

hoitajiltakin. Eniten kyselyyn vastasi 

20–55-vuotiaita ja 80 % vastaajista 

oli naisia. Kyselyyn vastasivat eniten 

ne pyörötuolin käyttäjät, jotka kokivat 

pukeutumisen yksin vaikeaksi ja tarvitsivat 

osittain apua pukeutumiseen. 

Havainnoinnissa tutkija on läsnä 

tutkimuskohteessaan. Havainnoidessa 

täytyy miettiä sen hetkistä tapahtumaa 

ja olennaisia asioita tilanteessa. Tärkeää 

on myös havainnoida, miten läsnäolijat 

kuvaavat tilannetta ja miten he sen 

ilmaisevat. Havainnoinnissa on sekä hyvät 

että huonot puolensa. Todellisuuden 

havainnoinnin etuna on se, ettei väliin 

tule muiden tulkintoja. Tilanteessa pystyy 

havainnoimaan puheen lisäksi eleitä, 

liikkeitä ja ilmeitä. (Anttila 2006, 192–195.) 

Haasteena havainnoinnissa on väärien 

tulkintojen välttäminen.

Opinnäytetyössä havainnoin pyörätuolin 

käyttäjän pukeutumistilannetta sekä 

hänen mahdollista liikkumista pyörätuolin 

kanssa. Tulen havainnoimaan ideoinnin 

tuloksista tehtyjä kokeiluja. Havainnoinnin 

tarkoituksena on selvittää ideoiden 

käytännöllisyys todellisessa tilanteessa. 

Havainnointitilanteessa kiinnitän 

3.4.Kysely 3.4.1.Havainnointi
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huomiota vaatteen hyviin ja huonoihin 

ominaisuuksiin pukeutumistilanteessa. 

Toivon myös henkilön kertovan samalla 

pukeutumistilanteesta, jotta saisin kattavan 

kuvan siitä, mitä henkilö itse kokee 

pukeutumistilanteessa. Havainnoin myös 

vaatteen toimivuutta istuma-asennossa ja 

pyörätuolilla liikuttaessa. Tarkkailen myös 

vaatteen joutumista kulutuksen alaiseksi tai 

mahdollisesti pyörän pinnojen väliin.

Havainnoin vaatteiden puettavuutta 

pyörätuolin käyttäjä Niina Inbergin avulla. 

Inberg kuuluu kohderyhmään, sillä hän 

on naispuolinen 25-vuotias pyörätuolin 

käyttäjä ja hän pukeutuu omatoimisesti. 

Pukeutuminen on välillä kuitenkin 

haasteellista, sillä pienien nappien ja 

vetoketjujen käyttäminen on hankalaa 

sormissa olevan rajallisen hienomotoriikan 

takia. Tämän takia Inberg oli juuri sopiva 

henkilö havainnoinnin avuksi. Havainnoin 

työssäni yhtä pyörätuolin käyttäjää, koska 

ideoinnissa tulevien kokeilujen toimivuuden 

testaaminen riittää yhdellä henkilöllä 

kokeiltavaksi. Tuotantoon viedessä valmiin 

ideamalliston vaatteita tulee havainnoida 

myöhemmin monella pyörätuolin 

käyttäjällä, mutta ideoiden toimivuuden saa 

havainnoitua yhden henkilön avustuksella. 
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Tekemällä tutkiminen on luovan prosessin 

kuvaamista ja tutkimista. Tavoitteena on 

tutkia, miten saadaan aikaan luovuutta 

vaativa tehtävä tai tavoite. Tekemällä 

tutkimisen onnistumisen kannalta on 

tärkeää olla itsekriittinen. (Anttila 2006, 

423–426.) 

Pohdinta on tärkeää ammatilliselle 

kehitykselle, sekä tekijän kyvylle viedä 

projekti mahdollisimman hyvin tuloksin 

päätökseen (Anttila 2006, 424).  Pohdintaa 

on tärkeää tehdä systemaattisesti, jotta 

tutkimuksesta saadaan tarkoitettu hyöty irti 

ja opittaisiin mahdollisimman paljon. 

Opinnäytteessä tekemällä tutkiminen 

painottuu pääasiassa ideamalliston 

suunnitteluprosessiin sekä kokeilujen 

tekemiseen. Kokeilujen avulla 

pystyy havainnoimaan kriittisesti 

ideoiden toimivuutta. Ideoinnissa 

työskentelyprosessin kriittinen tarkastelu on 

tärkeässä asemassa, jotta ideoinnista saa 

mahdollisimman toimivat tuotokset.

3.4.2.Tekemällä tutkiminen

Kädentaidon aloilla on laajalti sovellettu 

sukupolvilta periytyvää hiljaista tietoa. 

Kaikkea taitoa ei pysty kädentaidon aloilla 

lukemaan kirjoista, mutta se voi olla paljon 

luontevampaa oppia toisen henkilön työtä 

seuratessa. (Anttila 2006, 73–75). Hiljainen 

tieto onkin juurtunut ihmisten kokemuksiin 

ja toimintoihin. 

Hiljainen tieto on opiskelun ja työn aikana 

saavutettua kokemusta. Aikaisemmin 

tehtyjen töiden ansiosta olen saanut tietoa 

kaavoituksesta, jota pystyn hyödyntämään 

työskentelyssä automaattisesti.  

Kaavoitukselliset ominaisuudet ovat 

pyörätuolin käyttäjille suunnittelussa 

tärkeässä osassa, koska pyörätuolin 

käyttäjät tarvitsevat mukavalta tuntuvia 

vaatteita. Pyörätuolin käyttäjän vaatteet 

eivät saa tuntua kiristäviltä tai hankaavilta, 

jotta vaatteissa on mukava olla.  

3.4.3.Hiljainen tieto
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Aloitin ideoinnin kyselyn ja 

dokumenttiaineiston pohjalta. 

Ideoinnissa kiinnitin huomiota 

valmisvaatteiden ongelmakohtiin, 

väljyyksiin ja kiinnitysratkaisuihin. Ideoinnin 

kautta etsin kokeiluihin sopivia ratkaisuja. 

Halusin ideoida mahdollisimman hyviä 

ratkaisuja puettavuuden helpottamiseen ja 

vaatteen istuvuuteen.44.SUUNNITTELUTYÖ

4.1.Ideointi
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Valmisvaatteet tehdään keskiarvomittojen 

pohjalta (Frost 1989, 7) ja ne suunnitellaan 

seisoville ihmisille. Niissä ei oteta huomioon 

ihmisten erilaisuuksia. Pyörätuolin 

käyttäjän mittasuhteet ovat muuttuneet 

seisovaan ihmiseen verrattuna, sillä 

pyörätuolin käyttäjällä vyötäröviiva ei 

ole samassa suhteessa lantioviivaan, 

kuin seisovalla ihmisellä. Pyörätuolin 

käyttäjä tarvitsee vaatteessa enemmän 

pituutta takakappaleelle ja vähemmän 

etukappaleelle. 

Manuaalipyörätuolin käyttäjien vaatteiden 

ongelmat ovat yhteneväisiä kaavoituksen 

kannalta. Vaatteen suurin ongelma on 

kelaamista varten tarvittava tila. Vaate 

ei saa kiristää selästä, hartioista tai 

käsivarsista pyörätuolia kelattaessa. 

Valmisvaatteiden mitoitusongelma tulee 

tässä kohdassa esille, sillä jos vaatteet ovat 

oikean kokoisia, niissä ei ole istumiseen 

ja kelaamiseen tarvittavaa tilaa (Hälinen 

1999, 60). Tämän takia pyörätuolin käyttäjät 

joutuvat valitsemaan liian ison vaatteen, 

jolloin väljyys sijoittuu väärin esimerkiksi 

syliin. Neulevaatteissa ongelma ei ole 

niin suuri, sillä neuleet joustavat kudottua 

kangasta paremmin. Neuleet eivät aina 

sovi juhlallisempiin tilaisuuksiin arkisen 

ulkonäön ja ryhdittömyyden takia.

Pyörätuolin käyttäjien mielestä vaatteiden 

löytyminen vaateliikkeistä on haastavaa 

(kuvio 1). Vaateliikkeiden vaatteissa ei 

oteta huomioon vartalon eriäväisyyksiä, 

joten vaatteiden etsiminen voi olla hyvinkin 

työlästä. 

Vain 5 prosenttia kyselyyn vastanneista 

koki löytävänsä vaateliikkeistä helposti 

itselle sopivia vaatteita. 53 prosentin 

mielestä vaatteita on haastava löytää ja 14 

prosentin mielestä se on todella haastavaa. 

Yli 70 prosentin mielestä vaatteiden pieni 

muokkaaminen helpottaisi vaatteiden 

puettavuutta.

4.1.1.Valmisvaatteiden ongelmakohdat

Kuvio 1. Vaatteiden löytyminen vaateliikkeistä.
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Kyselyn avulla selvitin myös pyörätuolin 

käyttäjien mielipiteitä mittatilausvaatteiden 

teettämisestä (kuvio 2). Mittatilauksena 

tehtyjen vaatteiden avulla pystyy 

poistamaan väärät mittasuhteet ja 

helpottamaan vaatteen puettavuutta.

Kyselyn vastaajista vain 8 prosenttia 

teettää säännöllisesti vaatteita 

mittatilauksena.  Suurin osa vastaajista 

koki mittatilausvaatteet liian kalliiksi ja siksi 

he eivät käytä ompelijoiden palveluita. 

Kiinnostusta mittatilausvaatteisiin kyllä oli, 

mutta kyselyn vastaajien mielestä hinta 

on isoin ongelma. Osa myös kertoi, ettei 

ole löytänyt sopivaa ompelijaa, joka tietää 

tarpeeksi pyörätuolin käyttäjien tarpeista. 

Kuvio 2. Vaatteiden teettäminen.
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Pyörätuolissa vartalon asento muuttuu ja 

vaatteessa tarvitaan väljyyttä eri paikkaan, 

kuin kävelevälle suunnitellussa vaatteessa. 

Istuma-asennossa (kuva 2) nilkat ja selkä 

jäävät helposti paljaiksi. Housut tarvitsevat 

takapuolen ja polvien kohdalla lisää 

pituutta, jotta ne riittäisivät peittämään 

nilkkoja ja selkää. Housuissa on kuitenkin 

istuessa liikaa väljyyttä polvitaipeissa sekä 

sylissä. 

Yläosassa suurin ongelma on selän ja 

hihojen kiristävyys. Selässä tarvitsee 

olla tarpeeksi joustoa tai väljyyttä 

leveyssuunnassa, jotta kelaamiseen 

tarvittavan liikeradan pystyy suorittamaan 

ilman kankaan vastustamista. Kelaamiseen 

tarvittava liikerata pitää ottaa huomioon 

myös hihan kaavoituksessa, sillä kädet 

pitää saada taivutettua taaksepäin ilman 

hihojen vastustamista olkasaumasta tai 

käsivarsista. 

Kuva 2. Pyörätuolivaatteen ongelmakohdat.
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toispuolisuus ja kumaraselkäisyys, mitkä 

vaikuttavat vaatteen istuvuuteen. Asiakkaan 

toispuoleisuutta pystyy häivyttämään 

vaatteessa esimerkiksi olkatoppauksien 

avulla. Toispuoleisuus on kuitenkin aina 

yksilöllistä, joten vaate on pakko muokata 

jälkikäteen, jos toispuoleisuutta halutaan 

häivyttää. 

Pyörätuolin käyttäjän kumaraselkäisyys 

on tavallisempaa, erityisesti vanhemmilla 

ihmisillä ja pitkään pyörätuolia käyttäneillä. 

Kumaraselkäisyys pitää ottaa huomioon 

kaavoituksen avulla ja selkäpuolen 

kappaleelle pitää saada lisää pituutta 

ja kaarevaa muotoa. Kumaraselkäisyys 

aiheuttaa muutoksia myös etukappaleen 

puolelle. Kumaraselkäisyyden takia 

etukappaleelle tulee liikaa pituutta, 

mikä näkyy ylimääräisenä kankaana 

sylissä. Hartioiden eteen painumisen 

takia etukappaleelle tulee myös 

ylimääräistä väljyyttä, mikä pitää poistaa 

kaavamuutoksilla.

Kaavoituksessa on tärkeä ottaa huomioon 

mahdollisten saumojen aiheuttamat 

painaumat. Kyselyn vastauksien mukaan 

kiristävissä kohdissa, esimerkiksi 

housun vyötäröllä, olevat saumat 

tuntuvat helposti epämiellyttäviltä ja 

voivat hangata ihon rikki. Napit, nastat ja 

vetoketjut ovat myös haastavia erityisesti 

housuissa, sillä ne voivat aiheuttaa 

hangatessa painehaavan syntymisen. 

Pyörätuolin käyttäjällä on turhaan 

housuissa takataskuja tai koristeniittejä, 

sillä ne eivät kuitenkaan koskaan näy. 

Tämän takia on hyvä huomioida turhien 

yksityiskohtien poisjättäminen vaatteista. 

Taskujen sijoittelua on myös hyvä miettiä 

kaavoituksen kannalta, koska taskujen 

täytyy olla helppokäyttöisiä. 

Manuaalipyörätuolin käyttäjillä saattaa 

olla kelaamisesta tulleet vahvat hartiat 

ja käsivarret. Puettavuuden kannalta on 

tärkeää, että selässä ja hartioissa on 

leveydessä tarpeeksi tilaa. Pyörätuolin 

selkänoja hankaloittaa myös puettavuutta, 

eikä vaate saisi jäädä pukemisen 

jälkeen selän ja selkänojan väliin ryttyyn. 

Tuolin selkänoja antaa kuitenkin myös 

mahdollisuuden piilottaa sen taakse 

mahdollisia puettavuuteen helpottavia 

tekijöitä.

Pyörätuolin käyttäjien mittojen ottaminen 

ei onnistu tavalliseen tapaan. Istuma-

asennossa otetut mitat tulevat olemaan 

seisoma-asentoa suurempia, mikä auttaa 

väljyysvarojen havainnoinnissa. Istuma-

asennossa otetuilla mitoilla saa kuitenkin 

käyttöasentoa vastaavat mitat. (Hälinen 

1999, 64–65.) Mitanoton yhteydessä on 

tärkeä analysoida asiakkaan vartalo. On 

hyvä huomioida asiakkaan mahdollinen 
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Vaatteiden joustavuuden ja väljyyden 

puutos tuottivat monelle kyselyn vastaajalle 

päänvaivaa (kuvio 3). Vaatteet olivat 

vastaajien mielestä myös liian kireitä. 

Vaatteiden kireys on verrannollinen 

muotiin. Tällä hetkellä muoti on 

muuttumassa väljemmäksi, ja pyörätuolin 

käyttäjien on helpompi löytää sopivia 

vaatteita. Suurimpina ongelmakohtina 

pidettiin takkien, jakkujen ja housujen 

joustamattomuutta ja vääriä mitoituksia.

Housuissa suurimmat ongelmakohdat 

ovat vyötäröllä. Istuessa housut pussittavat 

edestä ylimääräisen väljyyden takia ja takaa 

housut jäävät liian alas paljastaen alaselän. 

Myös mahdollinen vaippa tarvitsee 

housuissa lisätilaa. Vaippoja käyttävä 

ihminen joutuu tällöin ottamaan isomman 

kokoiset housut, mikä tuo lisää ylimääräistä 

kangasta vääriin paikkoihin. Lisäksi housut 

ovat usein liian lyhyet lahkeiden etuosasta 

ja jättävät näin ollen nilkat paljaiksi. 

Housujen päälle pukemisessa ja vessassa 

käymisessä koettiin myös hankaluuksia, 

Kuvio 3 Pukeutumisen ongelmakohdat.

4.1.2.Vaatteiden joustamattomuus

koska housuja ei pysty pukemaan 

istualtaan.
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Kuva 3. Ideoita puettavuudesta.

Takit ja jakut ovat ongelmallisia myös 

joustamattomuuden takia. Pyörätuolin 

käyttäjät joutuvat ottamaan isomman 

kokoisen takin mitä tarvitsisi, koska 

käsivarsiin ja hartioihin tarvitaan tilaa 

kelaamista varten. Takit ovat liian pitkiä, 

jolloin kangasta jää ylimääräisinä ryppyinä 

selkään sekä syliin. Ongelmallisena 

pidettiin myös takin pukemista. Takki 

puetaan yleensä istualtaan, jolloin 

pyörätuolin selkänoja on usein tiellä. Takkia 

suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon 

takin pituus sekä etu- että takakappaleella. 

Joustavuutta puettavuuteen saa 

esimerkiksi materiaalivalinnoilla (kuva 3).

Trikoo-kangas tuo selkään joustoa ja se on 

myös miellyttävän tuntuinen ihoa vasten. 

Joustava kangas olalla helpottaa vaatteen 

puettavuutta. Selässä olevat laskokset 

voisivat olla myös mielenkiintoinen 

yksityiskohta.  Suunnittelin pitkän mallisen 

tunikan takaa lyhemmäksi. Näin tunikan 

pystyy pukemaan istualtaan ilman, että 

kangasta jää turhaan painamaan selän 

taakse.
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Kuva 4. Ideoita väljyyksistä.

Väljyydet oikeissa paikoissa ovat todella 

tärkeässä osassa pyörätuolivaatteen 

istuvuuden takia. Kyselyyn vastanneet 

pyörätuolin käyttäjien mielestä istuvat 

vaatteet olivat vaikeasti puettavia, 

Lähdinkin pohtimaan kaavoituksen 

kannalta ratkaisuja tähän ongelmaan. 

Ideoin erilaisia laskostuksia (kuva 4) ja 

kiinnitysmenetelmiä, joiden avulla voisi 

saada turhan väljyyden häviämään 

huomattomasti. 

Pitkittäissuunnassa olevien laskosten 

avulla vaate antaa kelaamiseen tarvittavaa 

väljyyttä, mutta ylimääräinen väljyys 

ei jää rumasti pussittamaan. Nyöreillä 

koottavassa mekossa väljyyden saa 

koottua hallitusti kylkiin. Vyötäröllä olevalla 

saumalla pystyy taas vähentämään 

ylimääräistä väljyyttä sylistä. 
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Selvitin kyselyn avulla myös 

kiinnitysmenetelmien helppokäyttöisyyttä 

(taulukko 1). Pyörätuolin käyttäjillä voi olla 

vaikeuksia kiinnityksien käyttämisessä 

huonon hienomotoriikan takia. Alla 

olevassa taulukossa on tummennuksen 

avulla nostettu esille suurimman 

vastausmäärän keränneet kohdat.

4.1.3.Kiinnitysmenetelmät

Taulukko 1. Kiinnitysmekanismien helppokäyttöisyys.

Helpoimmaksi kiinnitysmenetelmäksi 

selvisi tarranauha. Tarranauhan hyvinä 

puolina pidettiin sen helppoutta ja 

säätömahdollisuutta. Tarranauhaa oli 

helppo käyttää vaikka käsissä olisi 

huono motoriikka. Huonona puolena 

tarranauhassa on sen kuluminen ja muihin 

kankaisiin tarttuminen. Tarranauhan voi 

piilottaa siististi esimerkiksi napin alle tai 

siitä voi tehdä itsestään yksityiskohdan.

Vetoketjuja ja painonappeja pidettiin myös 

melko helppokäyttöisinä, mutta niiden 

käytössä koettiin myös hankaluuksia. 

Vetoketjuissa kiinnitettiin huomiota 

vetoketjun vetimiin. Vetoketjuissa 

täytyy olla helposti huomattava ja 

tartuttava vedin, jotta sitä on helppo 

käyttää. Toispuolisesti halvaantuneen 

on mahdoton käyttää vetoketjua, sillä 

vetoketjun käyttämisen tarvitaan kaksi 

kättä. Vetoketju miellettiin kuitenkin melko 

helppokäyttöiseksi, sillä se on helposti 

huomattava ja yksinkertainen käyttää.  

Painonappien suurimpana ongelmana 

pidettiin niiden jäykkyyttä ja kohdistamista. 

Magnetisoidulla pinnalla olevat painonapit 

ovat helpompikäyttöisempiä, koska 

magnetisoidut pinnat hakeutuvat toisiaan 

kohti.
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takia. Tämän vuoksi ideoin rannekkeita 

ja vaihdettavia hihansuita takkeihin. 

Hihansuut eivät voi olla löysät, jotta ne 

eivät kulu niin nopeasti. Hihan pituuksilla 

ja materiaalivalinnoilla pystyy myös 

vaikuttamaan kankaan kestävyyteen 

hihansuissa. 

Soljet, hakaset, nyörit ja napit olivat 

pyörätuolin käyttäjien mielestä vaikeimpia 

käyttää. Kyselyn vastaajien mielestä 

kiinnitys ei saa olla liian työläs, sillä silloin 

vaatetta ei halua käyttää. Nappien koolla 

koettiin olevan iso merkitys ja moni 

kertoikin välttelevänsä paitapuseroita 

niiden pienten nappikiinnitysten takia. 

Tämän takia hylkäsin solkien, hakasten, 

nyörien ja pienten nappien käyttämisen 

jatkotyöstämisessä.

Kiinnitysmenetelmiä kannattaa käyttää 

vaatteissa huomion keskipisteenä 

(kuva 5), sillä se voi olla myös 

koristeellinen yksityiskohta vaatteessa. 

Kiinnitysmenetelmän pitää olla myös 

helposti löydettävä, jotta sen etsiminen 

ei turhauttaisi käyttäjää. Vaatteen 

kiinnittäminen ei saa olla liian hankalaa, 

jotta pyörätuolin käyttäjä ei koe vaatetta liian 

vaikeaksi pukea.

Luonnoksissa olevien nappien alle 

suunnittelin laitettavaksi tarranauhaa. 

Yhden ison napin voi laittaa kiinnitykseksi, 

mutta napinläven täytyy olla tarpeeksi iso 

helppokäyttöisyyden takia.

Kyselyn vastanneiden mukaan monesta 

vaatteesta hihansuut kuluvat kelaamisen 

Kuva 5. Ideoita kiinnitysratkaisuista.
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Havainnoinnin tavoitteena oli saada 

käsitys siitä, mitkä asiat vaatteissa 

tuottivat eniten hankaluutta 

puettavuuden ja käytettävyyden kannalta. 

Tavoitteena oli saada varmuus kyselyn 

tuloksista sekä omista päätöksistä. 

Havainnoinnissa kiinnitin huomiota 

erityisesti kiinnityksien merkitykseen 

sekä vaatteen tuomiin rajoitteisiin 

pukeutumistilanteessa.

Ideoinnin pohjalta muutama idea jäi 

mietityttämään niiden toimivuuden 

kannalta. Havainnoinnin avulla selvitin 

ideoiden toimivuutta. Tein kaksi edestä 

avattavaa yläosan prototyyppiä, 

joihin sisällytin erilaisia ideoita. 

Molemmissa prototyypeissä otin 

huomioon jo kaavoituksessa pyörätuolin 

käyttäjän asennon lisäämällä väljyyttä 

takakappaleelle ja hartioihin ja ottamalla 

ylimääräistä väljyyttä pois sylistä. 

Havainnoin molempien prototyyppien 

pukemista ja käyttämistä Niina Inbergin 

avulla. Valitettavasti prototyypit olivat 

liian liian isoja Inbergille ja tämän 

takia jouduin pienentämään vaatteita 

sovitusvaiheessa hakaneulojen avulla. 

Sain kuitenkin muokattua prototyypeistä 

sopivan kokoisia. Havainnoinnissa otin 

huomioon hakaneulojen merkityksen 

sovitustilanteessa. Hakaneulat antoivat 

vähän lisää väljyyttä pukeutumiseen 

verrattuna ommeltuun saumaan. Inberg 

toi havainnoitavaksi myös omia vaatteita, 

joissa oli sekä hyviä että huonoja 

ominaisuuksia.

4.2.Havainnointi
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Raglan-hihallisessa prototyypissä (kuva 6) 

halusin testata raglan-hihojen toimivuutta 

sekä selässä olevan trikooneuloksen 

joustavuutta. Prototyypin avulla halusin 

selvittää antaako raglan-hiha enemmän 

tilaa pyörätuolin kelaamiseen kuin 

normaali istutettu hiha. Jätin takin edestä 

pidemmäksi kuin takaa, jotta alaselän ja 

selkänojan väliin ei jäisi liikaa ylimääräistä 

kangasta. Vetoketjun kiinnittimeen lisäsin 

joustavan muovinpalasen helpottamaan 

vetoketjun käyttöä. 

4.2.1.Raglan-hihallinen prototyyppi

Kuva 6. Raglan-hihainen prototyyppi.
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Raglan-hihallisessa prototyypissä 

selässä oleva trikooneulos (kuva 7)

antoi joustavuutta pukeutumiseen ja 

pyörätuolilla kelaamiseen. Inbergin mielestä 

selässä oleva trikoo oli myös miellyttävä 

yksityiskohta. 

Raglan-hihat antoivat hyvin tilaa 

kelaamiseen.  Inberg kertoi käyttävänsä 

etenkin oikealla kädellä isoa liikerataa 

siirtäessään pyörätuolia autoon, jolloin hiha 

ei saa estää liikettä. Raglan-hihan hyvänä 

puolena on olkasauman puuttuminen. 

Tällöin olalla ei ole kiristävää saumaa 

estämässä liikerataa.

Kuva 7. Joustava selkä.
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Tarranauha-prototyypin (kuva 8) avulla 

halusin selvittää joustamattoman ja 

joustavan materiaalin yhdistämistä. 

Prototyypissä oli istutetut hihat ja selässä 

kaksi laskosta tuomassa väljyyttä.

Tarranauha-prototyypissä jouduin 

pienentämään etenkin hihoja. Hihoissa 

olevan trikoon takia oli tärkeää saada 

hihoista sopivan kokoiset, jotta joustavan 

materiaalin ominaisuutta pystyi 

havainnoimaan. Molemmissa hihoissa 

oli sekä joustavaa, että joustamatonta 

materiaalia. Oikeassa hihassa olalta 

kainaloon ja vasemmassa hihassa koko 

alaosa olivat joustavaa materiaalia. Halusin 

näiden avulla selvittää joustavuuden 

vaikuttamisen puettavuuteen ja pyörätuolin 

kelaamiseen. Kiinnitykseksi valitsin 

tarranauhan, sillä tarranauhan kanssa saa 

helposti muokattua vaatteen kokoa tarpeen 

vaatiessa. 

4.2.2.Tarranauha-prototyyppi

Kuva 8. Tarranauha-prototyyppi.
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Hihoissa tärkeä huomio oli 

kyynärtaipeeseen tuleva ylimääräinen 

laskos (kuva 9). Pyörätuolin käyttäjä pitää 

todella harvoin kättä suorana. Tämän takia 

hiha kannattaa kaavoittaa asentoon, jossa 

käsi on vähän taipuneena. 

Inberg ei huomannut itse hihoissa 

suurempaa eroavaisuutta. Puettavuudessa 

hihoissa ei suurempaa eroa ollut. 

Kelaamisessa vasemman hihan 

sisäosassa oleva trikoo myötäili kelaamisen 

liikerataa paremmin kuin oikean hihan 

olalta kainaloon menevä osio. Tämän takia 

en jatkanut oikean hihan jatkotyöstämistä.

Kuva 9. Hiha.
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Olin ottanut mukaan erilaisia vetoketjuja 

(kuva 10), joita pyysin Inbergin 

kokeilemaan. Vetoketjuista huomasi 

selvästi pienien vetimien olevan hankalia 

käyttää. Hankalimpia olivat metalliset 

vetoketjut, sillä muovisia vetoketjuja oli 

kevyempi käyttää. Vetoketjun vetimen 

mallilla ei ollut niin paljon väliä, mutta sen 

piti olla tarpeeksi iso. 

Minulla oli mukana myös kokeilu 

magneettikiinnityksestä (kuva 11), jossa 

kaksi magneettia on ommeltuna pussiin 

kankaiden sisälle. Magneetit olivat sen 

verran vahvoja, että ne toimivat hyvin 

kankaan läpi. Inbergin mielestä magneetit 

ovat hyvä ratkaisu, sillä magneetit 

hakeutuvat itsestään oikeille paikoille ja ne 

on helppo irrottaa toisistaan. 

4.3.Kiinnitysmenetelmien kokeilua

Kuva 10. Erilaisia vetoketjuvaihtoehtoja. Kuva 11. Magneettikokeilu erikseen ja yhdessä.

Epäilin magneettien pesunkestävyyttä 

ja pesin kokeilun pesukoneessa. Sain 

kuitenkin huomata, ettei magneettien 

voima ollut huomattavasti heikentynyt. 

Magneettien voima oletettavasti heikkenee 

ajan saatossa, mutta käyttöikää pystyy 

kuitenkin pidentämään pesemällä 

vaatteen esimerkiksi pesupussissa. 

Magneetit vaikuttivat kuitenkin hyviltä 

kiinnitysmenetelmiltä, joten otin ne mukaan 

jatkotyöstämisvaiheeseen.
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Inberg toi mukanaan kolme vaatetta, joista 

hän halusi näyttää hyviä ja huonoja puolia. 

Puettavuuden merkitys tuli selvästi esiin 

Inbergin tuomissa vaatteissa (kuva 12). 

Inberg kertoi käyttävänsä paljon joustavia 

materiaaleja ja lyhyitä malleja. 

Vaaleassa villaneuleessa olevat napit 

olivat tarpeeksi suuria, jotta niitä oli 

helpohko käsitellä. Napit tuottivat kuitenkin 

selvästi eniten vaivaa pukeutumisessa. 

Villaneuleen huonoina puolina Inberg totesi 

hihat, koska ne eivät joustaneet tarpeeksi 

pukeutuessa ja olivat myös todella pitkät. 

Harmaassa neuleessa oli mielenkiintoinen 

klipsi kiinnitysmenetelmänä. Neule oli 

Inbergin mieleen, koska neule näytti 

hyvältä myös ilman kiinnitystä. Harmaa 

neule oli helpompi laittaa päälle, kuin 

vaalea neule, koska hihat olivat väljemmät 

ja selässä oli enemmän tilaa. 

4.3.1.Havainnoitavan omat vaatteet

Kuva 12. Hyviä kiinnitysratkaisuja.
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Viininpunainen talvitakki (kuva 13) oli 

Inbergin mielestä helposti puettava ja 

mukava käyttää. Inberg kertoi käyttävänsä 

takkia paljon, jonka näki myös kuluneissa 

hihansuissa. Kelaamisen takia vaatteet 

kuluvat helposti puhki hihansuista.

Viininpunaisen talvitakin pituus oli sopiva 

Inbergille, koska selkään ei jäänyt 

ylimääräistä kangasta. Takin kiinni 

laittaminen oli helpon näköistä, sillä takissa 

oli hyvin liukuva vetoketju sekä helposti 

kiinnittyvät painonapit. Vetoketjussa oli 

myös tarpeeksi iso vedin, jota oli helppo 

käyttää. 

Havainnoinnin jälkeen totesin yhden 

koehenkilön olevan sopiva määrä, 

sillä havainnoidessa sain käsityksen 

prototyyppieni kokeilujen toimivuudesta ja 

tarpeeksi tietoa jatkotyöstämistä varten. 

Havainnoinnista sai kattavan käsityksen 

ideoiden toimivuudesta omatoimisesti 

pukeutuvalla pyörätuolin käyttäjällä. Sain 

tietoa myös Inbergin omien vaatteiden 

toimivuudesta, jonka avulla sain paremman 

käsityksen hyvin toimivista vaatteista.

Kuva 13. Talvitakki ja kelaamisessa kuluneet hihat.
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Havainnoinnin jälkeen jatkoin 

ideoiden työstämistä. Havainnointi 

auttoi vahvistamaan käsityksiä 

pyörätuolivaatteiden suurimmista 

ongelmakohdista. Suurimmat ongelmat 

esiintyivät kiinnityksissä, hihoissa, selässä ja 

väljyyksissä.  Nämä asiat otin tarkempaan 

huomiointiin jatkotyöstämisessä. Ideoiden 

pohjalta suunnittelin 12 yläosan vaatetta 

(kuva 14), joista karsin vielä muutaman pois 

ideamallistoa varten. 

Kiinnitysmenetelmänä tarranauhan 

käyttäminen oli hyvä idea, koska se 

on todella helppo ja nopea käyttää. 

Tarranauhaa voisi käyttää piilossa nappien 

alla tai sitä voisi tuoda esille koristeena. 

Tarranauhan pehmeä puoli ei kulu niin 

helposti kuin karkea puoli, joten pehmeää 

puolta voi käyttää yksityiskohtana. 

Magneetti ja nepparit ovat myös hyviä 

kiinnitysratkaisuja. Tarpeen vaatiessa ne 

voivat olla myös jonkun listan alla piilossa, 

4.4.Jatkotyöstäminen

Kuva 14. Jatkotyöstämisen luonnoksia.
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jolloin vaatteesta saa todella selkeän 

ja siistin näköisen. Jatkotyöstämisessä 

suunnittelin vain isojen vetoketjujen 

käyttöä, jotta niiden käyttäminen olisi 

käyttäjäystävällisintä. 

Lähdin miettimään väljyyksiä 

materiaalivalintojen kautta. Prototyypeissä 

käytin selässä ja hihoissa trikoota 

antamassa joustoa puettavuuteen. 

Havainnoidessa huomasin joustavan 

materiaalin toimivan ja helpottavan 

pukemista. Turhan väljyyden pystyy siis 

poistamaan joustavan materiaalin käytöllä. 

Vaatteen selkäosassa tärkeä ominaisuus 

on selän pituus. Vaatteen takakappale ei 

saa olla liian pitkä, jotta 

ylimääräistä kangasta ei jää selän ja 

selkänojan väliin ryttyyn. Vaate ei saa 

myöskään olla liian lyhyt, jotta selkä 

ei jää paljaaksi. Oikea mitoitus on siis 

tärkeä. Takakappaleessa täytyy myös 

olla tarpeeksi joustoa tai väljyyttä 

leveyssuunnassa, jotta pyörätuolin 

käyttäjän on helppo pukea vaate ja 

käyttää sitä. Vaihtoehtoina suunnittelin 

laskoksia, joustavan kankaan käyttöä sekä 

halkiota takakappaleessa.

Hihojen pituus ja leveys ovat tärkeässä 

asemassa pyörätuolin käyttäjillä. Hihat 

eivät saa olla liian isoja, jotta ne eivät jää 

kelattaessa pyörän pinnojen väliin. Hihojen 

täytyy olla myös helposti puettavia. Hihat 

myös kuluvat helposti, joten se pitää ottaa 

huomioon suunnittelussa. Otin tämän 

asian huomioon erilaisten rannekkeiden ja 

pituuksien avulla. 
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5 Ideamalliston pääteemana oli puettavuus, 

jonka pohjalle ideamallisto suunniteltiin. 

Kyselyn pohjalta selvisi, että peruspaitoja 

löytyy helposti, mutta istuvia vaatteita on 

vaikea löytää.  Malliston tavoitteena on 

saada pyörätuolin käyttäjien tuntemaan 

itsensä kauniiksi myös arkisessa 

elämässä.

Mallistoon valikoitui lopulta kahdeksan 

smart casual – tyylistä jakkua. Jakun 

avulla asukokonaisuudesta saa helposti 

tehtyä asiallisemman. Mallistoon valikoitui 

erilaisien puettavuuteen vaikuttavien 

ratkaisujen kautta mahdollisimman 

monta erilaista jakkumallia. Tavoitteenani 

oli suunnitella pyörätuolivaatteita, jotka 

ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, 

mutta silti mielenkiintoisen ja siistin 

näköisiä. Mallistokartassa (kuva 15) 

näkyy ideamalliston kaikki kahdeksan 

jakkumallia. 

5.LOPULLINEN 
KKIDEAMALLISTO

5.1.Mallistokartta
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Materiaaleina mallistossa suunnittelin 

käytettäväksi villakangasta sekä interlock-

puuvillaneulosta. Villakankaassa on hyvä 

olla myös pieni määrä polyamidia, joka 

parantaa hankauslujuutta ja helpottaa 

villakankaan huoltamista (Markula 1999, 

70).  Joustavissa kohdissa suunnittelin 

käytettäväksi interlock-neulosta. Interlock-

neulos näyttää kankaan kummaltakin 

puolelta sileältä neulokselta. Interlock-

neuloksen jousto on suurempi kuin 

sileällä neuloksella, mutta pienempi 

kuin resorineuloksella. (Markula 1999, 

299) Interlock-neulos on myös sileää 

neulosta paksumpaa ja ryhdikkäämpää. 

Tämän takia interlock-neulos sopii 

antamaan jakkuihin sopivaa joustavuutta. 

Materiaalina neuloksessa käytetään 

puuvillaa.

 Jakut ovat vuoritettuja villakankaan 

osalta. Vuori estää kitkaa liukkaan 

pintansa ansiosta. Vuorin käyttäminen 

helpottaa puettavuutta etenkin hihoissa. 

Interlock-neuloksen osioissa ei voi olla 

vuorta, jotta neuloksen joustava ominaisuus 

ei häviä.  Vuorissa materiaalina suunnittelin 

käytettäväksi viskoosia ja asetaattia, sillä ne 

ovat hengittäviä ja miellyttäviä iholla. 

Seuraavissa kappaleissa olevien 

tunnelmakuvien vaatteissa olevat mustat 

alueet kuvastavat interlock-neulosta 

ja muut värit kuvastavat villakankaita. 

Mallistoa kehitellessä neulos ei tule aina 

olemaan väriltään mustaa vaan se voi olla 

myös hyvin lähellä villakankaan väriä, jolloin 

ne sopivat paremmin yhteen. Seuraavissa 

kappaleissa oleviin tunnelmakuviin tein 

väritykset isoina kontrasteina, jotta niistä 

hahmottaa paremmin puettavuuteen 

vaikuttavia ideoita. 

Kuva 15. Mallistokartta.
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Valitsin villakangasjakun (kuva 

16) mallistooni, koska se on 

kevyt ja asiallinen jakku. Halusin 

suunnitella ideamallistoon jakun, joka 

on olemukseltaan ryhdikäs. Alla olevista 

tasokuvista näkee vaatteen muodon 

ja kiinnitysmenetelmät. Tunnelmakuva 

hahmottaa miltä vaate näyttää pyörätuolin 

käyttäjän päällä. 

Villakangasjakku on ylälantiolle ulottuva, 

jolloin ylimääräistä kangasta ei jää etu- 

eikä takakappaleen puolelle. Viistossa 

oleva vetoketju toimii yksityiskohtana 

etukappaleella. Herrainkaulukset tuovat 

jakkuun asiallisuutta. Villakangasjakun 

takana oleva halkio antaa kelaamiseen 

tarvittavaa väljyyttä ja helpottaa vaatteen 

pukemista. Jakussa on istutetut hihat, 

koska selässä oleva halkio antaa 

tarpeeksi väljyyttä vaatteen pukemiseen 

ja käyttämiseen. Hihoissa oleva vuori 

helpottaa myös jakun pukemista. ¾-osa 

hihat eivät kulu pyörätuolia kelattaessa.

Materiaaliksi suunnittelin jakkuun ohutta 

villakangasta. Villaa pystyy muokkaamaan 

höyryn avulla, joten selkään saadaan 

lisää väljyyttä kangasta muokkaamalla. 

Myös hihat voidaan höyryttää muotoon, 

jolloin saadaan lisätilaa kyynärpäihin ja 

ylimääräistä kangasta pois kyynärtaipeista. 

Villan hyvinä ominaisuuksina näen 

materiaalin lämmittävyyden. Jakkua ei 

tarvitse myöskään pestä jokaisen käytön 

jälkeen, sillä vain tuulettaminen riittää 

pitämään jakun puhtaana. 

5.2.Villakangasjakku

Kuva 16. Villakangasjakku.
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Pystykaulusjakku (kuva 17) on 

suunniteltu vähän rennompaan 

tapahtumaan. Jakun 

pitkittäisleikkaukset luovat kapeamman ja 

pidemmän siluetin. Jakkua voi pitää myös 

auki, mikä tuo lisää vaihtelua. Pystykaulus 

lämmittää myös niskaa, minkä takia alle ei 

ole pakko laittaa montaa vaatekerrosta. 

Pystykaulusjakun pitkittäisleikkaukset 

ja edessä oleva iso vetoketju tuovat 

linjakkuutta jakkuun. Jakku ylettyy 

lantiolle asti ja sen helmaa on kellotettu 

etukappaleen puolelta. Etukappaleen 

kellottaminen auttaa jakun istuvuuteen. 

Jakun takakappale on etukappaletta 

lyhyempi.

Jakun kyljissä on joustavaa neulosta 

helpottamassa pukeutumista. 

Tummemmat kyljet luovat kapeamman 

vaikutelman sekä tuo asuun linjakkuutta. 

Miehustan villakangas tuo jakkuun 

asiallisuutta. Jakun hihoissa oleva vuori 

helpottaa jakun puettavuutta.

5.3.Pystykaulusjakku

Kuva 17. Pystykaulusjakku.
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Magneettijakun (kuva 18) 

pääideana on kiinnityksen 

helpottaminen. Halusin 

suunnitella ideamallistoon jakun, jossa 

olisi mahdollisimman helppo kiinnitys.  

Magneetit hakeutuvat toisiinsa, joten jakku 

on helppokäyttöinen. 

Magneettijakun edessä olevan ison 

napin alla on magneettikiinnitys. Nappi 

sijaitsee korkeammalla kuin yleensä, sillä 

istuma-asennossa nappi ei voi olla liian 

alhaalla. Yhden kiinnityksen avulla jakkua 

on rennompi pitää päällä, mutta kiinnitys 

pitää jakun silti ryhdikkäänä. Jakun hihoja 

pystyy käärimään ylöspäin kiinnityslenkin 

avulla, minkä takia hihat eivät kulu niin 

nopeasti. Hihassa ja kiinnityslenkissä on 

magnetisoitu painonappi hihojen käärimistä 

varten. Ylöskiinnitetyillä hihoilla jakusta tulee 

rennomman oloinen.

Jakun miehusta ja kaulukset ovat 

villakangasta ja selkämys on kokonaan 

interlock-neulosta. Neuloksen joustavuuden 

lisäksi raglan-hihat helpottavat puettavuutta 

5.4.Magneettijakku

Kuva 18. Magneettijakku.

ja pyörätuolin kelaamista. Etukappaleen 

helman leikkaus vähentää ylimääräisen 

kankaan muodostumista syliin.
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Nepparijakussa (kuva 19) jatkoin 

kiinnitysten helpottamisen 

kehittelyä. Painonapit ovat myös 

helppokäyttöisiä, jos niissä on magnetisoitu 

pinta. Magnetisoidun pinnan avulla 

painonapit hakeutuvat toisiinsa, jolloin ne 

on helppo painaa kiinni. Painonapit pysyvät 

magneetteja paremmin paikallaan, jolloin 

kiinnitys on magneetteja tukevampi. 

Nepparijakun pituus ylettyy etukappaleella 

reiden puoleen väliin ja takakappaleella 

ylälantiolle. Edessä jakussa on kiinnityksenä 

neljä magnetisoitua painonappia. 

Painonapit on sijoitettu pareiksi, jotka 

luovat mielenkiintoisen yksityiskohdan. 

Hihansuissa päällyskankaasta on tehty 

kaksinkertainen ranneke, jota voi taittaa 

ylöspäin halutessaan. Jakussa on 

herrainkaulus.

Materiaaleina selässä ja hihoissa on 

interlock-neulosta. Hihansuut, miehusta 

ja kaulus ovat tehty kaksinkertaisesta 

villakankaasta. Villakangas luo ryhtiä ja 

asiallisuutta jakkuun.

5.5.Nepparijakku

Kuva 19. Nepparijakku.
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Raglan-hihallisessa jakussa (kuva 

20) pääideana oli pyörätuolin 

kelaamiseen tarvittava tilan 

huomioiminen. Raglan-hihan leikkaus 

antaa tilaa olkapäihin, jolloin jakku ei estä 

kelaamiseen tarvittavaa liikerataa. 

Raglan-hihaisessa jakussa on edessä 

kaksi isoa nappia, joiden alla on 

tarranauhat helpottamassa kiinnitystä. 

Poikittain olevat tarranauhat antavat 

myös pientä säätövaramahdollisuutta 

väljyydessä. Jakku ylettyy edestä reiden 

puoleen väliin ja takaa ylälantiolle. Jakussa 

oleva shaalikaulus luo jakkuun pehmeää 

olemusta.

Materiaalina jakussa on käytetty 

villakangasta, mutta hihan sisäosa on 

interlock-neulosta, joka tuo puettavuuteen 

ja käytettävyyteen joustavuutta. Hihan 

yläosassa oleva vuori helpottaa sen 

pukemista liukkaan pinnan ansiosta. 

5.6.Raglan-hihallinen jakku

Kuva 20. Rahlan-hihallinen jakku.



43

Salmiakkijakku (kuva 21) on edestä 

avonainen. Halusin ideamallistoon 

jakun jossa ei ole ollenkaan 

kiinnitystä. Salmiakkijakku on näin ollen 

todella helposti puettava. 

Salmiakkijakku on edestä ilman kiinnitystä. 

Jakku jää vähän auki keskiedusta, jotta alla 

oleva vaate pääsee esille. Jakun suora linja 

etukappaleella luo asiallisen ja ryhdikkään 

olemuksen. Hihansuita ja pääntietä kiertävä 

tekonahkainen kaitale tuo myös ryhtiä 

jakkuun.

Jakun selkämyksen salmiakkikuvio on 

interlock-neulosta. Miehusta ja hihat ovat 

villakangasta. Neuloksen kohdalla ei ole 

vuoria, mutta muuten jakku on vuoritettu. 

Neulos ei antaisi tarvittavaa joustoa, jos 

jakussa olisi koko vuori. 

5.7.Salmiakkijakku

Kuva 21. Salmiakkijakku.
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Tarranauhajakku (kuva 22) on 

hyvä jakkuvalinta, jos pyörätuolin 

käyttäjällä vyötärön ympärys kasvaa 

päivän aikana. Edessä olevat tarranauhat 

antavat kokomuutoksille mahdollisuuden. 

Tarranauhat sopivat jakkuun, koska ne 

luovat raitavaikutelman välissä olevan 

erivärisen villakankaan ansiosta. Selässä 

oleva halkio antaa lisätilaa pukeutumiseen 

sekä kelaamiseen. Hihoissa on irrotettavat 

rannekkeet, jotka ovat kiinni tarranauhan 

avulla. Rannekkeita tulee jakun mukana 

kolme eriväristä, jonka avulla jakusta 

voi tehdä helposti erinäköisen. Jakussa 

on shaalikaulus, jonka keskiedussa on 

kiinnityksenä tarranauha.

5.8.Tarranauhajakku

Kuva 22. Tarranauhajakku.
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Halusin suunnitella myös 

rennomman, mutta asiallisen jakun 

ideamallistoon. Vetoketjujakku (kuva 

23) on nopea pukea päälle, sillä siinä ei ole 

kiinnitystä edessä. 

Jakku on edestä auki, jolloin jakun alla 

oleva vaate näkyy paremmin. Jakku ylettyy 

ylälantiolle, joten se ei jää pussittamaan 

syliin. Hihoissa on vetoketjut, jotta hihat 

voi pestä erikseen niiden likaannuttua. 

Etukappaleella olevat vetoketjulliset taskut 

ovat sijoitettu siten, että niitä on helppo 

käyttää istuma-asennossa. 

Rennommassa vetoketjujakussa hihat ovat 

interlock-neulosta. Etu- ja takakappale ovat 

villakangasta.  Raglan-hihojen materiaali 

ylettyy olalle saakka, joten selässä ei tarvita 

joustavaa materiaalia.

5.9.Vetoketjujakku

Kuva 23. Vetoketjujakku.
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6 Opinnäytetyön alussa lähdin 

tutkimaan pyörätuolivaatteen 

pukeutumiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä asetin tavoitteeksi 

tutkia pyörätuolin käyttäjien omia 

kokemuksia pukeutumisesta. Toisen 

tutkimuskysymyksen tavoitteena oli etsiä 

ratkaisuja, joilla voisi helpottaa pyörätuolin 

käyttäjien vaatteiden puettavuutta. 

6.YHTEENVETO
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Käyttäjäkyselyn avulla sain tietoa 

pyörätuolin käyttäjien kokemuksista 

pukeutumisessa. Sain kyselyn avulla yli 

400 vastausta. Vain 5 prosenttia kyselyn 

vastaajista koki löytävänsä itselleen 

helposti sopivia vaatteita vaateliikkeistä. 

Vaateliikkeiden vaatteet tehdään seisovalle 

ihmiselle, joten vaatteiden mittasuhteet 

eivät ole sopivia pyörätuolin käyttäjille.  

Suurina ongelmina vaatteissa pidettiin 

myös joustamattomuutta. Tämä tulee 

esille erityisesti kapeissa joustamattomissa 

hihoissa. Pyörätuolin käyttäjät kokivat pienet 

napit, hakaset ja soljet vaikeiksi käyttää. 

Helpoimpia kiinnitysmenetelmiä olivat 

tarranauhat, isot vetoketjut ja painonapit. 

Lähdin hakemaan tietoa pyörätuolin 

käyttäjien puettavuuden helpottamiseen 

dokumenttianalyysin, havainnoinnin 

ja tekemällä tutkimisen avulla. 

Dokumenttiaineistoa aiheesta oli hyvin 

rajallinen määrä ja suurimmaksi osaksi ne 

keskittyivät vaatteen kaavoitukseen. Tämä 

ei kuitenkaan ollut tutkimukselle rajoittava 

tekijä, koska havainnoinnilla ja tekemällä 

tutkimisella pystyi saamaan kattavasti tietoa 

aiheesta. 

Kaavoitukseen perustuvan kirjallisuuden 

avulla sain vahvemman ymmärryksen 

kaavoituksellisista muutoksista. 

Pyörätuolin käyttäjät tarvitsevat pukemista 

ja kelaamista varten tilaa hartioissa 

ja käsivarsissa. Tämä on otettava 

huomioon väljyysvaroja huomioidessa. 

Vaatteen pituus pitää huomioida myös 

kaavoituksessa, koska selkä ei saa jäädä 

paljaaksi, eikä ylimääräistä kangasta saisi 

jäädä painamaan ja hankaloittamaan 

liikkumista ja pukeutumista.  

Havainnoinnin avulla testasin kahta 

prototyyppiä, joihin oli sisällytetty kyselyn 

ja dokumenttiaineiston pohjalta syntyneitä 

ideoita. Havainnointi oli todella opettava 

kokemus, koska silloin näin paremmin 

puettavuuteen vaikuttavia ongelmakohtia. 

Havainnoitava kertoi myös itse kokemistaan 

ongelmista pukeutumisessa, mikä auttoi 

ideoiden jatkotyöstämistä. Havainnoidessa 

puettavuutta vaatteen joustamattomuus 

ja kiinnitysmenetelmät kiinnittivät eniten 

huomiota. Etenkin hihojen kiinteydellä ja 

pituudella on suuri vaikutus puettavuuteen. 

Havainnoinnista sai hyvin apua ideointiin, 

koska vain siten pystyin tarkastelemaan 

vaatteen puettavuutta.  

Havainnoinnin jälkeen lähdin 

jatkotyöstämään aikaisempia ideoita. 

Suurimmat ongelmat esiintyivät 

kiinnityksissä, hihoissa, selässä ja 

väljyyksissä, joten pidin niitä tärkeimpinä 

ominaisuuksina ideamallistossa. Ideoiden 

pohjalta kokosin jakkumalliston, joka sisälsi 

kahdeksan erilaista jakkumallia. 
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Smart casual -tyylisen jakkumalliston 

ideana on auttaa pyörätuolin käyttäjiä 

omatoimisempaan pukeutumiseen. Jakut 

on suunniteltu helposti puettaviksi ja 

käytettäviksi. Tärkeänä ominaisuutena pidin 

myös jakkujen siisteyttä ja nuorekkuutta. 

Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus käyttää 

kauniita ja hyvin istuvia vaatteita. Toivonkin 

antavani malliston jakkujen avulla apua 

siihen asiaan. 

Kokonaisuudessaan opinnäytteen 

tekeminen oli todella mielenkiintoista. 

Aihe oli minulle innostava, ja opin paljon 

uutta erityisesti pyörätuolin käyttäjien 

näkökulmista. Etenkin pyörätuolivaatteissa, 

käyttäjän näkökulma on todella isossa 

osassa vaatteen suunnittelua. Opinnäytteen 

tekeminen oli todella mukaansa tempaavaa 

ja opettavaista. Pyörätuolin käyttäjien 

innostus ja mielenkiinto aihetta kohtaan 

innoittaa minua jatkamaan työskentelyä 

myös eteenpäin. 

Jatkan pyörätuolivaatteiden parissa vielä 

opinnäytteen jälkeenkin. Tavoitteena on 

valmistaa ja testata ideamalliston tuotteita 

sekä saada mallisto tuotantoon. Aion 

jatkossa kehittää itseäni taitavammaksi 

pyörätuolivaatteiden kaavoittajaksi ja 

perehtyä myös alaosien vaatteisiin. 
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