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O    pinnäytetyömallisto KASKI - paper couture on materiaalikokeilullinen 

vaatemallisto, joka keskittyy pääasiallisesti kotimaisten puukuitupoh-

jaisten materiaalien, lähinnä paperin, soveltuvuuteen pukeutumisessa. 

Mallistoon on haettu inspiraatiota suomalais-ugrilaisesta kansantaiteesta. Tekni-

sessä toteutuksessa on otettu huomioon materiaalien asettamat käytännön haas-

teet pukeutumiseen ja pyritty tuomaan paperi käytännölliseksi materiaaliksi val-

mistaa juhlavia asuja. Opinnäytetyö kuvaa prosessin eri vaihteita suunnittelusta ja 

taustoituksesta vaatteiden valmistukseen sekä itse tuotteisiin.
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M y final thesis, KASKI – paper couture, is a material exploring based 

couture collection. The collection includes mainly Finnish paper 

and it focus to explore the usability of  the wooden based fibers in 

fashion. The inspiration of  my collection comes from the Finno-Ugric folk art. 

In the making part of  the garments the challenges that are coming from the un-

usual materials in fashion has been turned to practical solutions to create elegant 

garments. The thesis describes different parts of  the design process from the 

background work to sketching, making and in the end to the final garments.
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K ASKI – paper couture, on juh lava vaatemal l isto, jonka 

pääasia l l isena mater iaa l ina on käytet ty paper ia. Mal l isto 

tasapa inottelee monel la tasol la kahden vastavoiman vä l is-

sä , vuoroin vanhan ja uuden, pimeyden ja va lon sekä menneisyyden 

ja tu leva isuuden. 

Paper in käyttö pukeutumisessa ei ole uutta , mutta sen mahdol l isuu-

det nykypukeutumisessa ovat ol leet lähes hyödyntämättömät. Opin-

näytetyöprosessi pyrk i i osoit tamaan paper in monimuotoisuutta ja 

sen käyttömahdol l isuuksia pukeutumisessa. Opinnäytetyö tähtää 

tuomaan inspiraat iota tu leva isuuden keh itysideoih in n i in muodin 

ku in metsäteol l isuuden par i in. Lähtökohtan i on ol lut toteuttaa v isu-

aa l isest i korkea laatu inen mal l istokokonaisuus yksit y iskoht ineen. L i-

säksi ha lusin löytää keinoja miten ammatt in i puolesta , muotoi l ijana, 

voin löytää ja sitä kautta tar jota a iheen t i imoi lta tar tuntapintaa ja 

elämyksiä n i in katsoja l le, käyttäjä l le ku in main itu i l le teol l isuuden-

a loi l le.

K ASKI – paper couture -mal l istossa olen hakenut inspiraat iota suo-

mala is-ugr i la isesta kansanta iteesta. Olen soveltanut sieltä muotoja , 

värejä ja er i la isia ratka isuja mal l istoon pitämäl lä t yyl issä ku itenk in 

modern in otteen.  Kaikk i kudotut asut ovat tehty paper ista ja ne kes-

tävät 30 celsius-asteen hel län pesun.

1. JOHDANTO

30-35

36-37

38-47

48
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KUVAT 1 ja 2,  A.  BRADLEY, 2012

Opinnäytetyön a iheena on tutk ia puuku itupohja isten mate-

r iaa l ien ja er it y isest i paper in, soveltuvuutta va lmistusma-

ter iaa l ina vaatemal l istossa.

2 .1. Mot i iv it paperivaatesuunnitteluun

Aiheen idea läht i halusta r ikkoa kaht iajakoa muotoi lun ala l la. Olen 

pitkään halunnut tehdä projekteja muot iteol l isuudessa, joka on perin-

teisest i miel letty hyvin tekst i i l ipohja iseksi ja si itä r i ippuvaksi a laksi. 

Omat opintoni pakkausmuotoi lun puolel la ovat kuitenk in vahvista-

1. AIHE - PAPERIN SOVELTUVUUS VAATEMALLISTON MATERIAALINA
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paper dress 1

KUVA 3,  S.  AL I -VARPULA, 2011

neet uskoa suomalaiseen teknologiaosaamiseen ja sen kehittymiseen. 

Halusin luoda esimerkkejä si itä miten perinteisen korkean teknologian 

ja metsäteol l isuuden maana voisimme saada luotua jotak in uutta a la l le, 

jossa mei l lä ol isi kasvumahdol l isuuksia, el i muot iteol l isuuteen. Digi-

ta l isoituminen iskee vahvast i paperin kulutukseen ja täten metsäteol-

l isuuden tuotantoon (Kni ivi lä 2012). Opinnäytetyö toimi i esimerkk i-

nä si itä, miten muotoi lun keinoin voidaan synnyttää innovaat iopohjaa 

myös uudel le, muotoi luteol l isuuden ulkopuol isel le, teol l isuudenalal le 

sekä sen teknologia- ja tuotekehityksel le. 

 Paperin hyödyntäminen vaatteessa ja sen näkeminen esimer-

k iksi luksus- ja designteol l isuuden mielenk i innonkohteena vahvistu i 

opiskel lessani Ranskassa. Voit in Pari isissa vuonna 2012 1.618 Susta i-

nable Luxury –messun järjestämän designk i lpai lun, jossa annetuista 

paperimateriaaleista pit i valmistaa luksustuote. Suunnittelemani i lta-

puku La Dame du Printemps/Lady of the Spring –val itt i in k i lpai l i-

joista a inoana näyttelyyn (kuva 1 ja 2) ja ol i esi l lä messui l la Cité de la 

Mode et du Design:issa Pari isissa kevääl lä 2012. (Strate Col lège 2014 

ja 1.618 2014.) Tätä ennen ol in kuitenk in tehnyt jo Suomessa omia 

sovel luksiani paperin soveltuvuudesta muot i in käyttäen mm. serpen-

t i in iä sekä Helsingin Sanomia luodakseni a ikaisempia kokei luja a iheen 

t i imoi lta (kuva 3).

Halusin opinnäytetyöl läni yhdistää mainitut a ihepi ir it

2 .2 . Opinnäytetyön tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitel la ja valmistaa vaatemal l isto, 

joka sisältää vi isi asukokonaisuutta. Pyrin löytämään ratkaisuja, jotta 

paperia voidaan hyödyntää käyttökelpoisena materiaal ina pukeutumi-

sessa. Lähtökohtana on luoda juhlavia sekä täysin puettavia asukoko-

naisuuksia. Lisäksi haluan ottaa mal l istossa huomioon myös teol l isuu-

den näkökulman mikäl i asuista halutta isi in luoda teol l isuuskelpoisia 

tuotteita tu levaisuudessa. 

2 .3. Kohderyhmänä katsoja ja teol l isuus

Taideteoksen kohderyhmä ei ole pelkästään sen omistaja, vaan myös 

katsoja.

Mall isto KASKI – paper couture, on kokonaisuus ja se viest i i hyvin 
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laaja-ala isest i v isuaal isten ja valmistusteknisten ratkaisujen sekä sym-

bol i ikan kautta mennyttä a ikaa, mutta sisä l löltään katsoo tulevaisuu-

teen. Mal l iston asujen kohderyhmä on laaja-ala inen. Asut ovat kaavoi-

tettu naisten kokoon 36. Koen kohderyhmäksi etenk in esteett isyyttä 

ja ekologisuutta arvostavat kuluttajat , mutta myös tahot, jotka koke-

vat suomalaisten innovaat ioiden merk ityksen tärkeäksi n i in muotoi lun 

kuin metsäteol l isuuden tulevaisuuden näkökulmasta. 

2 .4. Paperimateriaal ien taustaa pukeutumisessa

S uomalaisten paperimateriaal ien käyttö pukeutumisessa ei ole 

pelkästään nykypäivän keksintö vaan paperia ja puuta on käy-

tetty pukeutumisessa kautta a ikojen. Toisen maai lmansodan ai-

kana Suomen vient i ja tuont i ol ivat pysähdyksissä, joten maa ol i täy-

sin kot imaisten tuotteiden varassa. Tekst i i l ipulaan kehitett i in uusia 

ratkaisuja ja yksi n i istä ol i paperi. Puu on helpost i saatavi l la ja työs-

tettävissä oleva, sekä ympäristöystäväl l inen ja esteett inen materiaal i. 

Puukengät ovat tunnetuin ja selkein puupohjainen tuoteryhmä, jonka 

design-potent iaal i on nykypäivänä hyödynnetty myös muot ita loissa. 

Joskus tuohivirsuja on hävet t y, mutta nykyään huippumuodikkaissa puukorko-

kengissä kävellään ylpeäst i . Tuohesta tai raa’asta niinestä tehdyt v irsut ol ivat 

yleisest i käytössä aina keskiajalta 1900-luvun alkuun ast i . (Lusto - Suomen 

Metsämuseo 2014.)

 ”Vaatteet ja kankaat menivät kort i l le ensimmäisten tuotteiden 

joukossa jo ta lvisodan aikana. Puuvi l laa ja vi l laa ei saatu maahan la in-

kaan vuosina 1942-45. Raaka-ainepulan tak ia teol l isuuden ol i pakko 

turvautua korvikkeisi in: lumppuihin, h iuksi in sekä uusi in sel lupoh-

ja isi in keinokuitu ihin si l laan ja säteri in. Paperista teht i in lakanoita, 

verhoja, pöytäl i inoja ja muita kodin tekst i i lejä. Paperista ta i paperina-

rusta valmistett i in paljon myös kenk iä, joissa ol i puupohjat. Sateel la 

paperikengät eivät ol leet koivinkaan käytännöl l isiä, vaikka ulkonäkö 

mukai l i parempien a ikojen mal l ia.” (Perälä 2006.)

2 .5 Paperimateriaal ien nykyt i la muotoi luteol l isuudessa

Paperin ja muiden puukuitupohjaisten materiaal ien käyttöä pystyt-

tä isi in hyvin laajentaa muot iteol l isuuden pari in. Mal l istoon val ittuja 

materiaaleja käytetään muotoi luteol l isuudessa, mutta ni iden design-

soveltuvuudessa on eroja.         

 Paperin perinteinen kulutus vähenee. Paper in tuotantokapasiteet t i 

on nyt lähes 20 % pienempi kuin vuonna 2005, jonka l isäksi sähköinen viest in-

tä vie paper in markkinoita er it yisest i kehit t yneissä maissa (Kni ivi lä 2012, s. 

9). Se mitä ennen markk inoit i in käsinkosketeltavi l la paperei l la ja n i i-

den luomil la miel ikuvi l la (esim. mainokset, tuotekatalogit ta i kort it) 

on nykyään korvattavissa sähköisten viest imien tarjoamien mahdol-

l isuuksien avul la. Mal l istossa kätettävää paperinarua ja –lankaa taas 

myydään lähinnä askartelu- ja käsityöl i ikkeissä. 

 Sisustus- ja kalusteteol l isuudessa sekä ta iteel l isen vaatesuunnit-

telun puolel la paperimateriaaleja hyödynnetään. Esimerk iksi Suomes-

sa toimiva Woodnotes on design-alan yritys, joka käyttää paperinarua 

sel la isenaan ta i sekoitteena tuotteissaan. Yht iön käyttämät paperi-

kuidut ta ipuvat sisustukseen esim. matoiksi ta i tuol ien verhoi luun. 

(Woodnotes 2014.)

 Paperia on käytetty eri la isissa kulttuureissa ja h istorian vai-

heissa, mutta edel leen se on hyvin vähän tunnettu ja tutk ittu i lmiö. 

Antwerpenin muodin museo pit i vuonna 2009 näyttelyn, joka sisälsi 

paperista muot ita idetta mm. suunnittel ijoi lta Hussein Chalayan, A.F. 

Vandevorst , John Gal l iano, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, 
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Issey Miyake ja Jum Nakao. (ModeMuseum Antwerpen, 2009.) 

 Jum Nakao on brasi l ia la inen moniala inen ta itei l ija. Hänen pa-

periasunsa herätt ivät huomiota vuoden 2004 São Paulon muot ivi ikoi l-

la, jossa Nakao, t i iminsä kanssa, valmist i 7 min kestävää muot inäytös-

tä varten 700 tunnin edestä paperisia asuja. Asuja mm. laser-leikatt i in 

ja ta itelt i in origamitekni ikoin. Projekt in tarkoitus ol i herättää kysy-

myksiä ihmisten tarpeesta kerätä itsel leen kal l ista materiaa ja saada 

tyydytystä jostak in paremmasta muodin avul la. Esityksen jä lkeen asut 

tuhott i in. (The Creators Project 2014.) Nakaon käyttämä symbol i ikka 

ja sanoma ovat vahvast i lähel lä KASKI – paper couture 

–mal l iston perusajatusta.

The idea of the project was to show that it does not matter what clothing is made of. People think that everything must be 
made in high definition, everything must be made in gold, everything must be made in brass, everything must be made in 

silk, but it doesn’t matter. It shows people that their values need to be reanalyzed, that materiality doesn’t matter.  
-Jum Nakao (The Creators Project 2014)

KUVA 4,  J.  NAKAO 2014

KUVA 5,  REVOLVER-V IDEO, J.  NAKAO 2014
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2.6 Paperimateriaal ien tu levaisuus veeteteol l isuudessa

Paper in tuotannon ennustetaan laskevan tasaisest i Suomessa tulevaisuudessakin 

(Kni ivi lä 2012, s. 9). Koska paperin kulutus perinteisi l lä markk inoi l la 

laskee, on ent istä tärkeämpää luoda paperi l le uudenlaista kysyntää, 

joista yksi voi ol la muot iteol l isuus. Mal l iston asut ovat tehty huolel l i-

sest i ateljeetyönä, mihin mal l iston nimik in, KASKI – paper couture, 

vi ittaa. Mikäl i asujen materiaal ia tarkastelee lähemmin ark ivaatepuo-

len kannalta, pysty isi paperista valmistaa helpost i lyhyen käyttökerran 

vaat ivia vaatekappaleita esim. promoot io- ja messukäyttöön. Paperia 

k ierrätetään yleisest i , joten lyhyen käyttökerran vaatteiden valmista-

minen paperista ol isi täysin ekologisest i ja ta loudel l isest i perustelta-

vissa.        

Mikäl i metsäteol l isuutta katsoo laajemmin, pystyy kemial l inen metsä-

teol l isuus luomaan viskoosin kalta isia pukeutumiseen sopivia kuituja, 

jotka pystyvät k i lpai lemaan vaateteol l isuudessa yleisest i käytetty jen 

kuitujen, kuten puuvi l lan, kanssa. Täten paperi- ja puukuitupohjais-

ten materiaal ien mahdol l isuudet kasvat rajattomast i sinne missä teks-

t i i lejäk in jo käytetään esim. muot iteol l isuuteen. Strategisen huippu-

osaamisen kesk ittymä SHOK on kehittänyt menetelmän, jol la voidaan 

kehittää sel lu loosapohjaista tekokuitua. Kehitetyl lä mentelmäl lä pys-

tytään korvaamaan nykyisiä tekst i i l ikuituja. Sel lusta tehtävän viskoo-

sin valmistus vaat i i terveydel le vaaral l isia kemikaaleja kun taas puu-

vi l lan tuottamiseen tarvitaan paljon vi ljelyst i laa. Uuden kot imaisen 

ja ekologisemman tekst i i l ikuidun kehittämien tuotantoon kelpaavaksi 

vastaa tu levaisuudessa mi ljardien eurojen arvoista l i iketoimintaa puu-

vi l lan nykyhinnoi l la mitattuna. (TEKES 2014.) Muotoi luteol l isuus 

taas pystyy synnyttämään tuotesuunnittelun kautta uusia käyttömah-

dol l isuuksia ol i kyse puukuitupohjaisten kuitujen tekst i i l ikalta isuu-

desta ta i muunlaisista paperin ta i puukuitujen käyttömahdol l isuuksis-

ta, joita voidaan hyödyntää muotoi lu l l isest i. 

2 .7 Materiaal it ja sponsorit

Pääasia l l iset materiaal it mal l istossa ovat Lappajärvel lä valmistettava 

kot imanen FILONA paperinaru ja -lanka sekä Papyrus Finland Oy:n 

myymät graaf iset paperit . Opinnäytetyöprosessia tukee Suomen Met-

säsäät iö.

Lappajärven Värjäämö Oy:n (FILONA-tuotemerkk i) ohut paperi lanka 

ja leveämpi paperinauha soveltu ivat mal l istoon teknisten ominaisuuk-

sien perusteel la. Papyrus Finland Oy:n graaf isia papereita val itsin taas 

visuaal isten ominaisuuksien perusteel la. Päädyin suunnittelussa ko-

rostamaan graaf isi l la paperei l la mal l iston modernimpaa i lmaisul l ista 

osuutta ja efektejä.

Papyrus Finland Oy:n tarjoamat graaf iset paperimateriaal it :

Mal l iston läpikuultava paperi Cromát ico on ulkomainen erikoispa-

peri , jonka valmistutekni ikassa läpikuultavuus tehdään hakkaamal la 

sel lu loosakuidut hyytelöä muistuttavaksi massaksi. Kun massasta val-

mistetaan paperia, sen graaf iset ominaisuudet ovat er inomaiset ja se 

toimi i normaal in graaf isen paperin tapaan. (Thibierge-Comar 2014.) 

Metal l ihohtoinen Majest ic paperi on värjättyä ja pigmentoitua pape-

ria, jol la sen erikoislaatu inen, luksusmainen ulkonäkö luodaan. Ma-

teriaal i soveltuu normaal i in tapaan painoaineistoihin. (Favini 2014.)
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FILONA Paperinarut

”Paperinarumme on valmistettu kot imaisesta paperista. Ominaisuuk-

si ltaan paperinaru on kovaa, si leää ja tasaista. Val ikoimassamme on 

vi isi er i vahvuista paperinarua: paperinaru 0,8, ohut paperi lanka 1,65, 

paperinauha 0,8, vahva paperinaru 0,16 ja kerrattu 0,32/4. 

Kaik ista vahvuuksista on saatavi l la yl i kolmekymmentä eri väriä. Ohu-

essa paperi langassa on myös valkoisessa ja vaaleanruskeassa kulta inen 

ta i hopeinen tehostelanka. Vi imeisin uutuus ovat väri l l iset K imal le-

paperi langat, joissa myös kulta ta i hopea tehoste. Paperinarujen eri 

vahvuudet soveltuvat neulontaan, virkkaukseen, kudontaan ja askarte-

luun.” (Lappajärven Värjäämö Oy 2014.)

KUVA 6,  S.  TAKALA 2014
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3. TEEMA -  SUOMALAIS-UGRILA INEN KANSANTAIDE

”Niin kuin Jumala on antanut kullekin kansalle oman kielen, niin hän on 

määrännyt sille oman vaateparrenkin.” 

Pyhä Tapani, 1300-luvulla jAa. (Rácz 1977, s.9.) 

Mal l istoni kulkee l ineaarisen matkan pimeydestä valoon, muinaises-

ta myst isyydestä ja vakavuudesta keveyteen ja selväst i modernimpaan 

M all iston teeman tausta l la on tutk imus suomala is-ugr i la i-

seen kansanta iteeseen ja -per inteeseen. Ma l l istossa on 

v i it te itä mu ina ispuku ih in sekä suomala is-ugr i la iseen 

juh lapukuper inteeseen. Muodol l is ia ratka isuja ja t y yl ise ikkoja olen 

hakenut myös kesk ia ika isesta arkk itehtuur ista . 

KUVA 7,  AKSEL I  GALLEN-KALLELA, A ino- ta ru,  189, V IRTUAAL IAMK, 2014
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i lmaisuun. Paperi materiaal ina on antanut sysäyksen käsitel lä tu lta ja 

materiaal in herkkyyttä. Mal l iston nimi K ASKI kuvastaa puun k ier-

tokulkua. Metsästä ja kuolemasta syntyy jota in uutta, mitä olen myös 

mal l istol lani halunnut tavoitel la monessak in suhteessa.

Teeman val inta 3.1

Suunnittelun alkuvaiheessa materiaal it ovat sanel leet suurelta osin 

sen mi l la isi in vaateteknisi in ja tuotannol l isi in val intoihin mal l istossa  

voidaan lähteä. Mal l iston visuaal isen a ihepi ir in val inta on taas ol lut 

intu it i iv inen prosessi , jossa teemaa etsimäl lä on pitänyt luottaa omi in 

vaistoihin ja si ihen miten jok in muoto, väri ta i a ihepi ir i on noussut 

esi in miel lyttäväst i taustoituksen ta i ideoiden joukosta.

 Ositta in mal l iston monen materiaal in kot imaisuuden tak ia ha-

lusin korostaa mal l istossa suomalaista historiaa. Aloit in a ihepi ir in tut-

k imukset Suomen Kansal l ismuseosta. Huomasin inspiroituvani sekä 

k i innittäväni huomiota erittä in varhaisi in suomalaisi in esineisi in, ko-

ruihin ja vaatteisi in. Kansal l ismuseossa kävin läpi Länsi-Euroopasta 

periytyvät tyyl ih istoriakausiosastot, joissa esi intyy ulkomai lta suoraan 

la inattuja ta i valmistettua esineistöä säätylä ispi ireistä. Halusin tutk ia 

enemmän kantasuomalaista tyyl ih istoriaa ja kansantaidetta, jossa pai-

kal l iset materiaal it ja kulttuuri ovat pitkält i sanel leet sen mi l la ista ajan 

muotoi lu on ol lut. Tyyl ih istorian tuntemus on kuitenk in myös tärkeää 

suunnittelun taustal la, koska suurten kulttuurityyl ien vaikutus läpäi-

see myös kansantaiteen.

Suunnittelun lähtöpisteeksi nousi Kansal l ismuseon osasto: Maa ja 

kansa - Näkökulmia kansankulttuuri in. Museo kuvaa osastoaan näin: 

“Näyttely luo näkökulmia suomalaiseen kansankulttuuri in, suomalai-

suuden perusteisi in.“ (Kansal l ismuseo 2014.)

Tein viera i luja Kansal l ismuseon l isäksi Turkuun Aboa Vetus & Ars 

Novaan sekä Hämeen l innaan. Museoiden ta l lentama t ietomäärä, esi-

nelöydöt sekä rekonstrukt iot toimivat a lkuvaiheen suunnittelun kul-

makivinä, joihin tutustumal la pysty i saamaan konkreett isen ja visuaa-

l isen kuvan kansantaiteen historiasta el i a ikansa huippumuotoi lusta. 

Museot toimivat k ir ja l l isuuden l isäksi hyvink in tärkeänä pohjana 

opinnäytetyöl le. Museot tarjoavat monipuol ista lähdet ietoa mm. esi-

neistön, k ir ja l l isten materiaal ien sekä vaatetuksen muodossa. 

3.2 . Kansantaide muotoi lun lähtökohtana

Kansantaiteen romant isoint i 1800-luvul la ja Suomen kansal l isromant-

t isten aatteiden nousu on ol lut merk ittävä sysäys mielenk i innol le kan-

santaidetta kohtaan. Arvostuksen ja mielenk i innon herättyä a ineistoa 

alett i in kerätä, minkä ansiosta merk ittävä osa suomalaisesta ta i sen su-

kuisesta kansantaiteen t ietämyksestä on saatu sä i lymään nykypäivään 

saakka. Tämän ansiosta voimme nykypäivänä t ietää, väl i l lä hyvink in 

tarkast i sen, mi l la isissa vaatteissa ja koruissa ajan ihmiset ovat kulke-

neet ja mi l la isia merk ityksiä sen ajan pukeutumisessa on ol lut.

 Taustaa tutk iessa huomasin kesk ittyväni Suomen itä isi in kult-

tuuriperinteisi in lännen sijaan. Karja lan alue on antoisa suunta am-

mentaa suunnittelun lähtökoht ia ja karel ianismi taas on inspiroinut 

pitkään Suomen kansal l isromantt isia ta itei l ijoita. Karel ianismiksi kut-

sutaan t ieteen ja taiteen ihannoivaa kiinnostusta Kar jalaa kohtaan. Se on osa 

suomalaista 1800-luvun lopun kansall isromantt ista vir tausta . (Karja lan l i it-

to Ry 2014.) Kuvataitel ijoiden kiinnostus Kar jalaa kohtaan heräsi jo 1700-lu-

vulla, mutta määrätietoisen harrastuksen kohteeksi se kohosi 1800-luvun puo-

l iväl issä . Kimmokkeita antoivat Kar jalassa vaeltaneet kansa- ja kiel it ieteil ijät 
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sekä runonkerääjät. Elias Lönnrot in elämäntyö, Kalevala, muokkasi maaperää 

kansall isuusaatteelle ja kannust i etsimään suomalaisuuden juur ia nimenomaan 

itäsuunnasta . Kar jalan rahvas vär ikkäine asuineen herät t i kuvataiteil ijain 

kiinnostusta . (Karja lan Li itto Ry 2013.) 

 Kansantaide, joka 1900-luvulle saakka pääasiassa ol i talonpoikaisvä-

estön ja pohjoisimpana kalastaja-, metsästäjä- ja poronhoitajaväestön vil jelemää 

taiteen muotoa, kulkee omaa er ikoista l injaansa, ja sillä on oma er ikoinen luon-

teesa er i alueilla tai er i kansoilla (Rácz 1977, s. 12.) Näistä a lueista mal l is-

ton pääasia l l iseksi tutk intakohteeksi rajasin lopulta muinaiset itä isen 

Suomen ja Karja lan alueet. Muotoi l ija l le kansantaide antaa runsaast i 

k immokkeita suunnitteluun sekä sel ityksiä ja taustaa nykypäivänäk in 

käytettävi in muotoi lu l l isi in ratkaisu ihin.

 Kar jalaa on totut tu pitämään muinaissuomalaisen per inteen säilyt täjänä 

aina siitä saakka, kun kalevalaisten ker tovien runojen laulajat v iime vuosisa-

dalla löydet t iin Suomen ja Venäjän Kar jalan rajamailta (Rácz 1963, s. 8).  

3.3. Suomalais-Ugri la inen kansantaiteen ja juhlapukukulttuurin mer-

k itys mal l istosuunnittelussa

Mal l iston suunnittelu on henki lökohtainen prosessi n i in teemaltaan 

kuin projekt inaank in. Mal l iston monet ratkaisut sukeltavat syväl le 

muinaiseen suomalaisuuteen. Olen halunnut tuoda Karja lan estet i ikan 

esi in vahvast i , koska osa suvustani on kotoisin sieltä. 

Syy miksi muinaisesta juhlapukukulttuurista t iedetään nykypäivänä 

on pitkält i polttohautauksesta ruumishautaukseen si irtymisen ansiota. 

Ihmiset haudatt i in arvokkaissa vaatteissa sekä koruissa ja siksi mui-

naisen juhlapukukulttuurin t ietämys nojaa usein ent isajan varakkai-

den, usein naisten, hautalöytöihin. Naisten vaatetuksessa varal l isuus 

usein näkyi runsaassa korujen käytössä. (Kangasvuo, 1997 ja Museo-

virasto 1994).

Halusin luoda mal l istosta voimakkaan ja juhlavan kokonaisuuden. 

Juhlapukeutumisel la on ol lut kautta historian suora yhteys a lueel l i-

seen kulttuuri in. Kirkkoon kokoontuminen pyhäpäivinä on ylläpitänyt juhla-

asujen tarvet ta (Rácz 1997 s.15.) Voimakasta pukeutumiskulttuuria on 

ruokk inut paikal laan pysyvä asutus, johon on tul lut vaikutteita l i ikku-

vista väestöryhmistä ja kulttuureista. Mm. Suomessa keski- ja uudenajan 

asutusl iikkeissä pohjoista kohti on voitu todeta, et tä uudisasutusalueiden har-

valukuisen väestön keskuudessa aluksi yhteisöll inen per inne, mm. juhlapukujen 

ja kor isteell isten juhlavälineiden käyt tö heikkenee kanta-alueisiin ver rat tuna, 

mutta myöhemmin syntyvillä keskuksille ja niiden johtavalla luokalla on jälleen 

kansantaidet ta uudistavaa voimaa (Rácz 1977, s. 13).

 Suomi on ol lut kautta historian eri la isten kulttuurien törmä-

ysvyöhyke. Esimerk iksi kesk iajan Vi ipuri on ol lut Suomen historian 

kansainväl isin kaupunki, jossa on puhuttu neljää k ieltä, suomea, ruot-

sia, venäjää sekä saksaa. K iel i on tärkeä viest innän väl ine kulttuurin 

kannalta, mutta esteett inen kulttuuri on kuitenk in k ieletöntä. Täten 

se on yl ittänyt k iel irajat a ina ja edistänyt kulttuurien leviämistä ja 

muuntumista.          

 Suomen usein ajatel laan ol leen eristyksessä muista kulttuureista 

metsien keskel lä, mutta juuri kaupankäynnin, väestöryhmien vael luk-

sien sekä muuton ansiosta kulttuurimme ja sitä kautta pukeutuminen 

on rikastunut historian saatossa.        

   Mal l istossani huokuu rist iretk ia ika, pakanal l isuu-

den ja krist inuskon kohtaaminen sekä itä isten alueiden eksot i ikka. Va-

l innat muotok ielessä, väreissä ja koristelu issa juontavat suoraan kan-

santaiteesta. Venäläinen asutusl iike törmäsi suomalais-ugr ilaisiin asutuksiin 
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jo rautakaudella . Ehkä osaksi juur i nopeasta uudisasutuksesta johtuen heidän 

vanhempi yhteisöll inen kult tuur ipohjansa heikkeni ja nuorempi bysantt ilais-

kr ist ill inen kult tuur i sai lujan ot teen kansantaiteeseen saakka. Kirkkotaide on 

ollut suur ten kult tuur it yyl ien lev it täjä ja kirkoll isesta ympär istöstä on peräisin 

tärkeältä osalta romaaninen ja goot t ilainen ornamentiikka. (Rácz 1977, s. 13-

15.) 

Lapsuuden muistoni toivat mieleen pappani ja hänen karja la isten sisa-

rusten mieltymykset vahvaan koristeel l isuuteen, mikä synnyinseudul-

lani Kanta-Hämeessä erottu i ja herätt i huomiota selväst i hämäläisten 

suosimasta länsisuomalaisesta pelk istetymmästä sisustus- ja pukeutu-

mistyyl istä. Länsisuomalainen pukeutumiskulttuuri on levinnyt Hä-

meeseen kesk iaja l la (Museovirasto 1994). Karja la inen koristeel l isuus 

näkyy mal l istossa vahvast i n i in kankaan kudontakuvioissa, väreissä 

kuin pukujen koristelussa.

KUVA 8,  EURAN EMÄNNÄN MUINAISPUKU, 
R.  LOUNEMA 2001
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3.4. Muu v isuaa l inen lähtökohta

K ansanta iteen l isäksi mal l iston yleisv isuaa l iseen teemaan 

va l itsin vastakohta isuuksien tuoman tasapa inon. Vasta-

voimaisuus ol i keino, jol la ha lusin luoda mal l istosta ehyen 

kokonaisuuden. Mal l isto koostuu kontrasteista sekä vastaväreistä – 

musta/valkoinen, verenpunainen/akvamari in i . Halusin tar jota muo-

d in keinoin matkan pimeydestä va loon, mikä esi intyy n i in mal l iston 

rakenteessa ku in mal l iston esit telyssä muot inäytöksessäk in (Lahden 

Muotoi lu inst ituut in muot inäytös KOE 14 16.5.2014 Helsing issä.)

Dual ismi el i kaksijakoisuus esi intyy ta iteessa hyvin yleisest i .  Moder-

neista ta itei l ijoista abstrakt i pioneer i , ta itei l ija Hi lma Af K l int kok i 

näkyvän maa i lman vastavoimien tasapa inoi luna. Hän ammensi tätä 

kaht iajakoa ja ykseyteen, jumaluuteen, pyrk imistä ta iteessaan. Myös 

hänen teoksissaan vastavoimaisuus lopulta muodostaan ehyen koko-

na isuuden. (Savela inen 2014, s. 8 -9.)

Muodin puolelta olen hakenut tyyl i l l istä esimerkk iä Givenchyn syk-

sy-ta lv i 2012 haute couture mal l istosta (Berg in 2012) sekä Christ i-

an LaCroix:n syksy-ta lv i 2002-2003 haute couture mal l iston asu ista 

(Mower 2012), joita Madonna käytt i muot ikuvaaja Steven K lein in 

ohjaamassa ja kuvaamassa, l i iket tä sekä muot ikuvausta yhdistävässä, 

v ideota ideteoksessa. Video ol i osa K lein in ja Madonnan kokeel l ista 

X-STaTIC Pro=CeSS -ta ideprojekt ia . Insta l laat io ol i esi l lä Deitch 

Projects ga l ler iassa New York issa 2003. (Deitch Projects 2003 ja 

Pareles 2003.) 

KUVA 9,  H ILMA AF KL INT,  Joutsen nro 2,
ST IFTELSEN HILMA AF KL INTS VERK, 2012

KUVA 10, X-STAT IC PRO=CESS,
S. KLE IN /  MADONNA, 2003
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4.2 . Suunnit teluprosessin ku lku

S uunnitteluprosessi on edennyt mal l iston eri vaiheiden, taustoi-

tuksen, kaavoituksen, vaatteiden valmistuksen ja vi imeistelyn 

mukana. Ennen taustoitusta luonnostel in vapaast i mielessäni 

ol lutta mal l iston muotok ieltä. Kun suurin osa teeman taustoituksesta 

4. SUUNNITTELUPROSESSI

ol i tehty pääsin suunnittelussa uudel le tasol le ja luomaan kaavaluon-

noksia. Ensimmäisen kaavaluonnoksen perusteel la a loin tehdä ensim-

mäistä asun prototyyppiä, jotta pääsin sisäl le si itä miten paperinaru 

ja –lankamateriaal it käyttäytyvät vaatteessa. Päät in valmistaa asun 

kutomal la sen käsin. Kun opin ymmärtämään materiaal ien käyttäyty-

mistä ol i suunnittelussa helpompi jatkaa eteenpäin. Näyt in mal l iston 

4.1. Visuaalinen inspiraatio (mood board)

KUVA 11, J.  KANTAKOSKI  2014
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luonnoksia ja protoja suunnittelumentori l leni, vaatesuunnittel ija Juk-

ka Puljujärvel le. Puljujärvi ehdott i minul le tapaamisessamme 9.1.2014 

asujen koneel l ista kutomista ajan säästämisen, jä ljen tasalaatu isuuden 

ja työskentelytehokkuuden vuoksi. Kun päät in si irtyä täysin käsin ku-

tomisesta puol iksi koneel le el i kangaspui l le, ol i helpompi suunnitel la 

tarkemmat luonnokset koko mal l istosta. Verta i l imme suunnittelun al-

kuvaiheessa myös materiaal in käyttäytymistä ja kudontasuunt ien sekä 

valon vaikutusta paperikangaspintaan. 

Mal l iston tekovaiheen aikana sa in l isää ideoita mal l istoon tutustumal-

la valmistustekni ikkaan käytännön kautta kankaita kutomal la. 

4.3. Mater iaa leih in tutustuminen 

Ennen va lmistusprosessia tein runsaast i mater iaa l ikokei luja. 

Leikkasin graaf isia papereita , kastel in, polt in ta i tein n i is-

tä paper imassaa. Paper i lanka ja –nauhamater iaa leja punoin, 

si l it in ja kastel in, jot ta pääsin selkeäst i ymmärtämään n i iden a inut-

laatu ista luonnetta.

Kokei lujen avu l la pysty in ennakoimaan mahdol l isia haasteita sekä 

luomaan v isuaa l ista mater iaa l ia mal l iston promoamiseen (esim. 

promokuvat , kuva 13 ja K ASKI-v ideo). L isäksi tein vär jäys- ja pin-

noitekokei lu ita , jot ta sa in luotua k i i ltoefekt iä si l it tämäl lä si l iko-

n ivahapinnoit teita ta i k i i ltoefekt ika lvoja paper inarujen pintaan. 

K i i ltoefektei l lä pysty in luomaan h ieman modern impaa ja teol l isen 

näköistä otet ta muuten per inteisen kudontapinnan vastapa inoksi . 

Kokei lu ista tu l leen kokemuksen avu l la pysty in suunnit telemaan vaa-

t ivampiak in ratka isuja tu lev i in asu ih in.

KUVA 13, H.  SAARINEN 2014

KUVA 12, J.  KANTAKOSKI  2014

Käsinkudot tu proto kudot t i in pahv ialustan avulla FILO-
NA-paper inarusta ja langasta . K i innit in ja kir ist in pi -
tuussuunnassa kulkevat lo imilangat pahv in läpi ennen ku-
delankojen pujot telua lo imilankojen väl e istä .
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KASKI  -  V IDEO
KUVAUS JA OHJAUS JUSTUS K 2014

KUVA 14, J KANTAKOSKI  2014

Video on kuvat tu kaamospä ivänä etelä isessä Hämeessä , Hausjärvel lä , tammikuus-

sa 2014. Videol la poltet tava puku ol i ensimmäisiä mater iaa l imuokkauskokei luja .

Paper inen korset t ima inen yläosa on paper imassaa . Helma ja har t iakor istelut ovat 

Papyrus Fin land Oy:n tar joamia läpikuu ltav ia papereita , joita on leikat tu ohu iksi 

su ika leiksi . Asun pidempi , laahusmainen helma on FILONA paper inarua. 

Asun polt taminen - kaskeaminen - symbol isoi ma l l iston ekolog isuut ta sekä si itä , 

miten loppu on a ina uuden a lku. Kask i- paper couture mal l iston ensimmäisestä 

tuot teesta lopu lta ka ikk i a lkoi .
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Kaamos, video art project for promoting the collection. 
Design, direction and editing by Justus K

KUVA 15, J.  KANTAKOSKI  2014
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4.4. Värit

Tein useita vierailuita sponsoreil le ja tutkin materiaaleja sekä nii-

den värivaihtoehtoja. Värimäärittely lähti materiaal ivarastoihin 

tutustuessa Papyrus Finland Oy:l la sekä Lappajärven Värjäämö 

Oy:l la. Mall iston värikartan tein hyvissä ajoin eikä se ole suurelta osin 

muuttunut mall iston tekovaiheessakaan. Valitsin ensiksi intuit i ivisest i 

värejä, jotka miel lytt ivät si lmääni, minkä l isäksi val ikoin päävärejä tuke-

via värejä sekä kontrast ivärejä, joista lopulta muodostui värikartta (kuva 

16). 

Mall iston pääväreiksi val ikoitui verenpunainen, toinen Karjalan väreistä 

mustan ohella, joiden l isäksi tasapainottavana värinä toimivat akvama-

ri ini ja valkoisen eri sävyt. Tehostevärinä on pronssi, jota on myös käy-

KUVA 16, J.  KANTAKOSKI  2014
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tetty materiaal ina muinaisissa koruissa. Indigon sinistä on käytetty ylei-

sest i värinä muinaisessa pukeutumiskulttuurissa. Sininen ol i mall iston 

alkuperäisessä värikartassa, mutta rajasin indigon kuitenkin mall iston 

ulkopuolel le koettuani sen vievän huomion muilta väreiltä. Kaikki val i-

tut värit esi intyvät myös suomalaisessa juhlapukuperinteessä vaikkakin 

vaaleaa sävymaailmaa on todell isuudessa ollut enemmän, koska kankai-

den värjäys on ollut työlästä sekä kal l ista. 

4.4.1. Värien historial l inen tausta

Vanhoja hautalöytöjä tutkimalla muinaisesta suomalaisesta pukeutu-

miskulttuurista ja erityisest i juhlapukeutumisesta on löytynyt arvokasta 

t ietoa. Värien, sekä materiaal ien selvitys vaati i laboratorio-olosuhteet 

ja osa väreistä täytyy myös tunnistaa si lmämääräisest i mikroskoopil la. 

(Kangasvuo 1997)

 Varsin suuri osa myöhäisrautakautisten tekstiililöytöjen kankaista on vär-

jätty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainakin r ikkaimpien juhlavaatetus 

oli vär ikäs - parhaat vaatteethan puettiin ylle myös tuonpuoleiseen. Arkivaatteista 

ja köyhempien pukimista lienee suuri osa ollut myös vär jäämättömiä. Toisaalta 

pronssikierukkakoristelu ja vär ikkäät lautanauhat saattavat tehdä harmaasta, 

vär jäämättömästäkin kankaasta näyttävän ja äver iään näköisen. (Kangasvuo 

1997, 3.2.2.) 

 Mall iston murrettu turkoosi, vedenvihreä/akvamariini, ei ole ol-

lut itäisessä perinteessä tyypil l inen väri. Val itsin värin hakemalla sävyä 

ruostuneesta pronssista, joka värjäytyy ruostuessaan vihertäväksi. Kan-

sal l ismuseossa esi l lä olevassa Euran emännän muinaispuvun rekonst-

ruktiossa (ennall istus) väri on vaatekankaiden pääväri.     

 Euran pukua voidaan pitää monessakin suhteessa mullistavana pukuna. Se 

esittelee ensimmäistä kertaa peplosmekon suomalaisen muinaispuvun päällysmek-

kona, siihen kuuluvat er i elementit ovat kaikki samasta haudasta ja sen kaikki 

piirteet, värejä myöten on pyr itty tekemään mahdollisimman paljon alkuperäistä 

vastaaviksi. Euran puku tehtiin kokonaan Luistar in kalmiston viikinkikautisen 

haudan 56 perusteella. Rekonstruointiprojektin johtajana oli Pirkko-Liisa Lehto-

salo-Hilander. (Kangasvuo 1997, 4.2.1.) 

 Puvun rekonstruktion perusteel la valmistettu puku ol i juhlapu-

kuna Presidentt i Tarja Halosel la itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 

2001. Vedenvihreä, joka materiaaleissa lähentelee suuresti akvamariinia, 

on si is mall istoni länsi-suomalainen viikinkiajan lainaus (kuva 8). Laina-

us toimii symbolina si l le kuinka suuressa vuorovaikutuksessa maamme 

on elänyt ja kuinka arvokasta kulttuurien väl inen kanssakäyminen on 

myös nykyisel le kulttuuril lemme ja muodil le. 

 Mall istossani esi intyvä murrettu turkoosin käyttö muinaispu-

vuissa on saatu analysoimalla muinaispukujen materiaaleja laboratori-

ossa. Euran Luistar in muinaispukua rekonstruoitaessa havaittiin kemiallisissa 

kokeissa, että esiliinaan ja peplos-hameeseen oli käytetty indigoa, vaikka niiden 

sävy oli vaaleampi, vihertävämpi kuin indigolla siniseksi vär jättyjen tekstiilien 

sävy. Niinpä sitten rekonstruktiota tehdessä päädyttiin tulokseen, että indigon li-

säksi oli käytetty jotakin muuta vär iä vihertävän sävyn saamiseksi. (Kangasvuo 

1997, 3.2.2., Tomanterä 1978, s. 56-60.)

FAKTA:

Varsinkin viikinki- ja r istiretkiajalta on runsaasti ruumishautalöytöjä, joissa on 

tekstiilijäänteitä. Syynä tähän on ajan muoti, joka suosi runsaita korulaitteita ja 

kankaan pronssikor isteita. Pronssi oksidoituu maassa ollessaan ja kehittää ns. 

pronssihometta, joka on myrkyllistä ja suojaa siten kangasta mikrobien hyökkäyk-

siltä. Kangas onkin säilynyt parhaiten korujen ympärillä. 

(Kangasvuo 1997, 2.1.)
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Muotok iel i 4.5.

M alliston muotok ielessä on pa ljon v inonel iöön v i it taav ia 

muotoja. Kulmikkuus on toiminut vastapa inona varta lon 

luomal le luonnol l isel le ja kauni i l le pyöreydel le.

Muotojen tausta 4.5.1

Kansantaite il i jat ot t ivat v i it te itä ja inspiraat iota myös suur ista kult tuur it yy-

l e istä , jotka tunnemme  nykyis in t yyl ihistor ian puolel ta (es im. got i ikan V-

aukko.) Näitä yksit y ispi ir te itä omaksut taessa ta i l isä il täessä synt yy vanhan 

t yyl in ja muodin ja uuden r isteyt ymistä .  (Rácz 1977, s. 18.) Olen ha lunnut 

yhdistää mal l iston suunnit telussa ent isajan muot ien yhteentörmäyk-

ENSIMMÄINEN MALL ISTOLUONNOS
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sestä syntynyttä fuusioitumista. V-muodon, joka mal l istossa esi intyy 

myös helmoissa, vaatteiden pinnassa ta i kau luksissa , olen johtanut 

kansanta iteessa hyvin yleisest i esi intyvästä muodosta, v inonel iös-

tä. Vinonel iö esi intyy läpi leikaten er i la isissa tyyl isuunnissa ja hyv in 

vahvast i esim. säätylä isry ijy issä (Sihvo 2009) ta i kansanta iteen om-

pelukor isteissa (Schvindt 1982). 

Vinonel iöstä juontuva V-muoto synnyttää ns. kesk iajan prof i i l in ja 

mal l istossa olen t ietoisest i ha lunnut leik itel lä prof i i l in luomal la, ehkä 

jopa goott i la isel la miel ikuval la. Halutu l la kr ist i l l isel lä k irkkota iteen 

assosiaat iol la olen halunnut v i itata r ist i retk ia ikaan, joka kuvaa er i-

la isten kulttuurien yhteentörmäystä. Olen ku itek in halunnut vält tää 

suoraa kr ist inuskon symbol i ikkaa, mutta tuoda mukaan mal l istoon 

krist i l l isen ta ideperinteen luomaa tyypi l l istä ylväyttä (asu 1, s.42-43).

Osit ta in va lmistustekn i ikan sanelemana mal l iston pitkässä mekos-

sa (asu 1) etuha lk io on puvun sivussa, mikä myös juontaa juurensa 

kansanta iteesta. Vanha itämainen le ima, joka on lev innyt Mustanmeren ja 

Kaspianmeren keskusten kaut ta näkyy suomalais-ugr ila is illa kansoilla myös 

suorakulmaisissa puvun le ikkauksissa ta i s ivuun tehdyssä mekon etuhalkiossa 

(Rácz 1977 s.20). Mal l istossan i esi intyy asuja , jotka ovat tehty koko 

varta lon pitu isista pukukappaleista ta i ylävarta lol le ja a lavarta lol le 

er ikseen kaavoitetu ista asu ista. Myöhäiskeskiajalla tapahtui puvustossa 

suur ia muutoksia , jotka hei jastuivat myöhemmin kansanpukuihin. Pitkät pu-

kineet jakautuivat var talon kohdalta kaht ia . Sen johdosta synt yneet uudet 

pukukappaleet l i iv i ,  röi j y ja vyöröhame, jotka teht i in vär ikkäistä kankaista , 

uudist ivat lännestä saapuneen naisenpuvun ja miehenkin pukua Suur immassa 

osassa Suomea .  (Rácz 1977, s. 24.) Pukujen kaksiosa isuus mahdol l istaa 

myös suuremman sekatekn i ikan käytön esim. graaf inen paper i ylä-

osassa ja paper inaru a laosan mater iaa l ina. Kappaleiden tuoma vasta-

pa ino antaa myös t i laa er it yyppisel le muotok ielel le.

Toistuvana muotona, joka esi intyy mal l istossa abstrahoituna ta i sel-

la isenaan on k ir jontatekn i ikassa yleisest i käytet ty muoto käpäl ikkö/

hannunvaakuna (ompelukor iste-esimerk it s. 28), jota olen käyttänyt 

mal l istossa runsaast i ja jonka pohja lta monet pintakuvioinn it esim. 

laserleikkaukset ovat tehty. Käpäl ikön muotoa esi intyy laajast i mm. 

symbol ina, kor isteluna ja koru ina. 

KALEVALA KORU HANNUNVAAKUNA
KUVA 17, KULTAJOUSI ,  2014
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4.6. Pintast ruktuur it

Kar ja la isen per inteen vuoksi olen ha lunnut ottaa mal l istoon mukaan 

vahvat vär it sekä kor isteel l isuuden. Suomala inen muotoi lu on per in-

teisest i miel let ty hyv in k l i in iseksi , skandinaav iseksi . Itä isten suoma-

la is-ugr i la isten pukeutumistyyl iä ovat ha l l inneet vaa leat sävyt , mitä 

Rácz (1977, s. 19) kuvaa nä in: ”Itämaista vär i-i loa tuovat n i iden vaa-

leisi in pel lava- ja v i l lakanka isi in runsaat k i r jonnat .” K ir jonnal la ja 

ornament i ika l la on luotu aja l le t yypi l l istä kor isteel l isuutta. 

 Itä isten itämerensuomalaisten kir jontaa hall itsee punainen, johon l i i -

tetään mustaa , s inistä ja muita väre jä  (Rácz 1977, s. 19). Kansa l l ismuse-

on kokoelmien perusteel la k i r jonnan va l l itsev in vär i on ol lut puna i-

nen, jota on saatu a ikoinaan vär imatarasta (Kangasvuo 1997, 3.2 .2 .). 

Mal l istossa käyttämäni ornament i ikka juontaa mal l istoon va l itu ista 

perusmuodoista (v inonel iö, käpä l ikkö). Ornament i ikka mal l istossa 

on geometr ista , joka on suomala is-ugr i la isel le per inteel le t yypi l l istä . 

Pukujen pinnan st ruktuur i on va l it tu kudontatekn i ikan perusteel la , 

joka jo itsessään on per inteinen ja geometr inen (kuvat 18 ja 19.).

Papyrus Fin land Oy:lta saamani graaf iset paper it ovat mal l iston mo-

dern imman i lmaisun tuojia . Val itsin korkea laatu isia läpikuu ltav ia 

papereita , jotka luovat mal l istoon va loa ja keveyttä tummuuden ja 

t iheän kudontastruktuur in vastapa inoksi . Papereih in laserleikatut 

kuviot ja leikkausmuodot ku lkevat samaa v isuaa l ista l injaa ku in ku-

dotut asut (kuva 20). 

OMPELUKORISTE-ESIMERKKEJÄ (SCHVINDT 1982)
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5.1. Kaavoitus

K oko malliston valmistamisen suunnittelu lähti ensimmäi-

sestä kaavaluonnoksen tarkemmasta piirustuksesta. Teim-

me valmistussuunnitelmaa mentorini, mallimestari Han-

nele Kieman kanssa. Pyrin kaavoituksessa yksinkertaisuuteen, koska 

5. VALMISTUSPROSESSI

materiaali oli haastava. Kaavan piti olla monipuolinen ja muokat-

tavissa erilaisiin asuihin. Malliston peruskaavasta (asu 1) johdettiin 

suuri osa muiden asujen kaavoista. Mallimestari Kieman ohjeistuksel-

la ja ammattitaidon avulla pystyin luomaan vielä ompeluvaiheessakin 

ratkaisuja kudottujen materiaalien tuomiin haasteisiin. 

KAAVALUONNOKSIA
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5.2. Kudonta

 

Asujen paperikangaspinnan valmistin Espoon Työväenopiston Ku-

donta-asemalla Tapiolassa kudonnanopettaja Ulla Karsikkaan ohja-

uksessa. Käyttämäni kudontatekniikka on hyvin vanhaa ja kankaiden 

sidostyyppiä on käytetty jo viikinki- ja  ristiretkiajalla (Kangasvuo 

1997, 2.3.)

Paperikankaat kudottiin perinteisillä kangaspuilla, joilla voidaan kutoa 

mm. räsymattoja tai pukinekankaitakin. Sidostyyppiä vaihtelemalla oli 

asuihin mahdollista luoda erilaisia pintaratkaisuja ja hieman joustoa, 

jota mentori Puljujärvikin ehdotti ensimmäisissä tapaamisissamme. 

Tutustuin kudonta-asemalla erilaisiin kankaankudonnan vaihtoeh-

toihin ja valitsin niistä sopivat ratkaisut mallistoon. Valitut sidokset 

ovat normaali palttinasidos sekä kuviollisen vinoneliömuodon muo-

dostama toimikas-sidos (kuva 23). Toimikaskuvion poljentajär jestystä 

vaihtamalla pystyttiin synnyttämään myös toisenlainen toimikaskuvio, 

jossa jatkuvana struktuurina muodostuu v-kuvio lankojen värivaihte-

lun muodostaman rytmin mukaan (shortsit, asu 4 s. 44-45 ja kuva 18 

ja 22).

Asut jaettiin niin, että jokaista asua kudottaessa loimilanka sopii vä-

rillisesti kudottaviin asuihin (Asu 1, 2, 3 ja 4. asun yläosa: musta loi-

milanka, 4. asun alaosa ja 5. asu: värillinen loimilanka). Loimilanka 

näkyy valmiissa kankaassa pituus- ja kudontasuunan mukaan kulkeva-

na. Suurimman näkyvän osuuden antava vaakasuorassa kulkeva kude-

lanka valittiin asukohtaisesti sekä värityksen ja kankaan pinnan rytmin 

mukaan. Jotta materiaaleja kuluisi mahdollisimman taloudellisesti, 

asut kudottiin suoraan kaavan antamaan muotoon (kuva 22-24). 

Ratkaisu: Kun kudelanka osuu vaatteen kaavan osoittamaan reuna-

kohtaan se käännetään takaisin tulosuuntaan. Täten kudemateriaalia 

kului jokaista asua vain asun muotoon tarvittava määrä.    

     Kudonnan opettaja Karsikkaan oh-

jauksessa pääsin nopeasti sisään kudonta-tekniikoihin. Ongelmatilan-

teissa sain apua välittömästi ja kudonnan edetessä pystyin pyytämään 

Karsikkaalta erilaisia vaihtoehtoja tiettyjen kudontastruktuurien luo-

miseen esim. mainittu housukuvio (asu 4, s. 44-45). Jokaista asua 

kohden laskettiin materiaalien menekki etukäteen. Karsikkaan oh-

jauksessa opin myös kudonnan tuotantosuunnitelman tekemisestä. 

Tuotantosuunnitelman tekeminen on äärimäisen tärkeää useaa tuo-

tetta luodessa, jotta materiaalien hukka olisi mahdollisimman vähäi-

nen ja asut pystyttäisiin kutomaan myös ajall isesti tehokkaasti. 

Kudontatekniikka lyhyesti sel i tettynä: Kudonta perustuu langan jär jestyksen 

vaihteluun. Pituussuunnassa kulkevat loimilangat nousevat kangaspuita ”pol-

jettaessa”  samaan aikaan vuorotel len ylös ja alas. Loimilankojen välistä voi-

daan tällöin pujottaa vaakasuorassa kulkeva kude-lanka (esim vasemmalta 

oikealle) .  Kun saavutaan oikealle,  loimilankojen jär jestys vaihdetaan el i  joka 

toinen lanka nousee alhaalta ylös ja päinvastoin, minkä jälkeen kudelanka 

pujotetaan taas pituussuunnassa kulkevien lankojen välistä vasemmalle. Kun 

loimilangat ovat samassa tasossa, kudelanka kiinnittyy. Kudontatiheyttä ti i -

vistetään loimilankojen välissä kulkevalla kamman tapaisel la pir ralla, jota 

voi työntää aina kudottua materiaalia vasten. 
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kudontakuvat

KUVA 21, 22, 23 JA 24, J.  KANTAKOSKI  2014

MALL ISTON KUDONTA-OHJE
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5.3 Ompelu

Kun olin kutonut paperikankaat, ne ir rotettiin mattopuista ompelua 

varten. Ainoa hukkamateriaali ,  jota kudonnasta syntyi oli kappalei-

den väleihin jäävä loimilanka, joka kuitenkin sidotaan materiaalien 

purkautumisen estämiseksi kudottujen paperikankaiden ääripäihin. 

Valmistusprosessia helpotti se, että asut olivat kudottu kaavan muo-

toon. Täten kankaiden leikkausvaihe kaavan muotoon jää pois ja 

asukappaleet voi ommella suoraan saumoista kiinni toisiinsa, jol-

loin kudelankaakaan ei mene hukkaan. Mentori Kieman avulla teim-

me ompelusuunnitelman, jotta asut ehtisivät ajoissa tuotekuvauk-

siin. Asut ommeltiin Riihimäellä Nahkastudio Kiema Oy:n studion 

nahkaompelukoneilla. Materiaali on paksumpaa ja jäykempää kuin 

tekstii l i  ja täten nahkaompelukoneet olivat välttämättömät varsinkin 

saumakohtia ommeltaessa. Raskaammat koneet pystyvät läpäisemään 

materiaalin ja pitämään ompelukohdan tukevasti paikallaan.   

 Luotu materiaali asettaa omat haasteensa ompelulle ja täten 

malliston kudottuja materiaaleja on vaikea verrata muihin olemas-

sa oleviin pukinemateriaaleihin. Koesovituksista tulleet muutokset ja 

kudotun materiaalin luomat ompelulliset haasteet pystyin ratkomaan 

mallimestari Kieman ja hänen vahvan ammattitaitonsa avustuksella.

5.4. Viimeistely

Silkkipainolla painettiin käpälikkö-muodosta modernisoitu kuvio 

(asu 5, s. 47 ja kuva 27), joka tuo metallimaista kii ltoa ja viitteen 

pronssin käytöstä muinaispuvuissa. Lisäksi kiinnitin asun 5 selkään 

niittejä, jotka kiiltävät kudotun turkoosin paperiverkon takaa.  

   Graafisten paperien laserleikkaus tapahtui Lah-

den Muotoiluinstituutin laserleikkuril la. Leikkauskuvio suunnitellaan 

vektorigrafiikkamuotoon, jonka jälkeen tiedosto lähetetään tietoko-

neelta leikkuriin. Leikkuukuvio imitoi kahta mallistossa esiintyvää 

kudontapintaa, jotka toistuvat läpi malliston (kuva 20). Laserleik-

kauksella voi luoda erittäin uniikkia ja kaunista jälkeä herkille pape-

rimateriaaleil le.

KUVA 27, S.  TAKALA 2014

KUVA 25 JA 26, J.  KANTAKOSKI  2014
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P aperi pukeutumismateriaalina luo omat haasteensa vaatteelle 

ja sen suunnittelulle. Lisäksi kuluttajat ovat tottuneet käyt-

tämään perinteisemmistä tekstii l imateriaaleista valmistettuja 

vaatteita, joten paperimateriaalit ovat tällä teollisuuden alalla haas-

tajan asemassa.  

Suurimmat haasteet syntyivät paperimateriaalien luonteesta. Paperi-

narumateriaalit kestävät pesua. Narut voivat kuitenkin katketa, mikä-

li mekaaninen rasitus tai vetolujuus materiaalin paksuuteen nähden 

kasvaa.          

  Tiivis kudontapinta lisää materiaalin kestävyyttä. Kan-

gaspuilla kutominen luo suuren lujuuden vaatteelle ja tuo sil le täyden 

käyttökelpoisuuden pukeutumisessa. Tiiviimpää kudontarakennetta 

haluttaessa paperinauhaa ja -lankaa voi kastella, jotta se pehmenee 

ja muotoutuu paremmin. Kudelankoja painettaessa toisiaan vasten 

kudontapinta menee hieman enemmän kasaan jos paperi on märkää. 

Kuivempi ja kovempi paperinauhamateriaali taas pysyy helpommin 

halutussa muodossa tarkkaa kudontakuviota luodessa. Käytin kaste-

lutekniikkaa esim. laskoksia ommeltaessa tai kuteita sitovia solmuja 

tehdessä, jolloin materiaali muotoutuu helpommin haluttuun muo-

toon.

Kudonnallinen tapa, jonka kehitin mallistoa varten, on vaatteen ku-

tominen muotoon. Tämä haastava tekniikka hidastaa kudontaproses-

sia verrattuna normaaliin tapaan, jossa kudontapintaa luodaan koko 

ajan samaan, loimilankojen osoittamaan leveyteen. Kaavaan muotoon 

kudottaessa on jätettävä reilusti saumavaraa, koska kudottu kangas 

6. HAASTEET JA RATKAISUT

kutistuu hieman. 

 Mikäli sekä loimi- että  kudemateriaali ovat leveää paperi-

nauhaa, sitä voi kutoa perinteisesti haluttuun täyteen leveysmittaan 

kangaspinnaksi (kuva 28). Huomioitavaa on vain se, että kudonnan 

jälkeen vaatteen kaavanmuoto on ensiksi ommeltava paperikangas-

pintaan ennen leikkausta, jotta kudonta ei purkaannu. 

Graafiset paperit ovat materiaalina herkkiä ja vaatteita valmistaessa 

niiden ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Papereita käytettäessä niiden rakenteen muokkaaminen nostaa ma-

teriaalin kestävyyttä esim. kun paperia leikataan ohuiksi suikaleiksi. 

Kun suikaleet kasataan tiiviimmäksi ryppääksi, nostaa se paperin ve-

tolujuutta ja fyysisen rasituksen kestävyyttä. Myös helmoissa paperin 

leikkaaminen ohuiksi nauhamaisiksi suikaleiksi tuo graafisen paperin 

lähemmäs käyttökelpoista puettavuutta. Mallistossa graafiset paperit 

toimivat vastakohtaisina elementteinä kudotuille vaatteil le ja täten 

kruunaavat malliston visuaalisen ilmaisun ja nostavat sen modernille 

tasolle.
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7. MALL ISTO

KUVAT 29-43, ALEKSI  TAKALA, 2014
DESIGN, TYYL I  JA MEIKK I :  JUSTUS K
HIUKSET: KATARINA ESKEL INEN
MALL I :  N INA P

7.1. Tuotekuvat
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p a p e r  c o u t u r e
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T arkoitukseni oli luoda paperista viisi puettavaa ja juhlavaa 

asukokonaisuutta. Kun vaatteiden toteutuminen onnistui 

hyvin ja niiden  puettavuus vastaa lähes perinteisiä i ltapuku-

ja, tarkoitukseni olisi laajentaa mallistoa seitsemään asukokonaisuu-

teen koulumme KOE14-muotinäytökseen 16.5.2014. 

 Aikataulua hieman tiivistämällä koin ylittäväni tavoitteeni sii-

nä suhteessa, että pystyin kutomaan materiaalia kuudelle asukokonai-

suudelle, joista tein ensimmäisen mallistoluonnoksen.

 Kun asujen valmistus siir retti in täysin käsin kutomisesta kan-

gaspuille, muutti se malliston jatkojalostusidean lähemmäksi teolli-

suuskelpoisuutta. Olen tyytyväinen, että löysin materiaaleja ja teknii-

koita, joil la paperista pystytään valmistamaan täysin käyttökelpoisia 

ja pestäviä sekä juhlavia asuja. Vaatteet ovat kevyitä ja ne ovat muka-

va pitää päällä. 

 Olen oppinut opinnäytetyöprosessin aikana todella paljon. 

Olen tutustunut ja oppinut käytännön kautta uusia asioita esim. 

perinteisen kankaankudonnan ja oman loimen rakennuksen. Myös 

paperin laserleikkaaminen oli minulle uusi asia, jonka lisäksi koin 

ammattitaitoni laajentuneen entistä enemmän muotiteollisuuden ja 

vaatesuunnittelun suuntaan. 

 Kokonaisuudessaan koen projektin todella onnistuneeksi ja 

toivon sen herättävän mielenkiintoa siitä, millaisia innovaatioita suo-

malaisil la materiaaleil la ja erilaisten tahojen välisellä yhteistyöllä voi-

daan saada aikaan.
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