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Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Met-
solan toimipisteen aulan seinälle keveä ja raikas sisustuselementti, joka kuvastaa Ky-
menlaakson ammattikorkeakoulua. Tavoitteena on löytää toimivat ja keveät ratkaisut, 
jotka muodostavat mielenkiintoisen ja katsojassa ajatuksia herättävän kokonaisuuden. 
Materiaaleina ovat ohuet ja läpikuultavat polyesterit, joihin suunnitellaan maalauksel-
liset kuosit. Kuosien painaminen toteutetaan sublimaatiopainolla.

Työ on produktiivinen ja pääpaino on suunnittelussa. Tutkimuksellisessa osuudessa 
pohditaan, mitä kaikkea teoksen suunnittelussa tulee huomioida. Menetelminä käyte-
tään abduktiivista päättelyä, tutkimuksellista havainnointia, vertailua ja funktioanalyy-
siä.  Lisäksi  perehdytään  värien  havainnointiin,  kontrastin  sekä  syvyysvaikutelman 
luomiseen värien avulla. Suunnitteluprosessissa etsitään konkreettisia ratkaisuja niin 
tukirakenteen, seinäkiinnityksen, kuosien suunnittelun kuin pintastruktuurin suhteen. 
Kokeilujen avulla pyritään löytämään toteutettavissa olevat ratkaisut, jotka raikastavat 
ja keventävät tilan tunnelmaa.

Lopputuloksena on suunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan 1x6,5 metrinen sisustus-
elementti. Koukuilla seinään kiinnitettävä sinkitty verkko, sifonki ja organza muodos-
tavat kerroksellisen teoksen. Mielenkiintoa organzan pintaan saadaan lämmön avulla 
toteutettavalla rypytyksellä. Keveys näkyy kaikissa sisustuselementin ratkaisuissa aina 
kankaiden rispaannutettujen reunojen huolittelua myöten. Jännitteitä ja kontrastia tuo-
vat niin muodot, sommittelu, värit kuin materiaalien ominaisuudet: kiiltävä organza ja 
mattapintainen sifonki sekä kova metalliverkko ja pehmeät kankaat.  Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu tulee näkymään sisustuselementissä paitsi sitä kuvaavilla sanoil-
la, myös koko sisustuselementin merkityksessä. 
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The  objective  of  this  thesis  is  to  design  a  light  and  fresh  interior  element  for 
Kymenlaakso University of Applied Sciences. The element will be placed on a wall in 
a vestibule of Metsola education unit. The goal is to find  unity which is functional, 
light,  interesting  and  inspires  thoughts  in  the  viewer.   It  should  also  reflect 
Kymenlaakso University of Applied Sciences. Materials are thin and gauzy polyester 
fabrics. Painterly patterns will be made with sublimation print.

This  thesis  is  productive  and  the  emphasis  is  on  design.  The  research  considers 
everything which must be observed in interior element design. The methods that will 
be used are abductive deduction,  observation,  comparison,  and functional  analysis. 
Colour observation,  contrast,  and creating stereoscopic effect  with colours are also 
considered. Concrete solutions for the supporting structure, wall fastening, planning of 
patterns, and the surface structure will be determined in the design process. Solutions 
that freshen and lighten the atmosphere of vestibule are pursued through experiments.

The final result  of the thesis is a plan that stands as a foundation for 1x6.5 meter 
interior element. The stratified interior element consists of chiffon, organza, and metal 
netting, which will be fixed to the wall with hooks.  Smocking, achieved with heat, 
brings interest to the organza’s surface structure. Lightness is visible in every solution 
of the element, up to the frayed edges of the fabric. Suspense and contrast is brought 
by shapes,  composition, colours, and properties of the materials: shiny organza and 
matt  chiffon  as  well  as  hard  metal  netting  and  smooth  fabrics.  Kymenlaakso 
University of Applied Sciences will be reflected from the interior element, not only by 
the descriptive words in it, but also through the whole meaning of the interior element.
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1 METSOLAN AULAN SISUSTUSELEMENTTI 

Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan 

toimipisteen aulan seinälle suuri sisustuselementti; tilan katseenvangitsija ja raikkaan 

tunnelman luoja.  Tarkoituksena on suunnitella  suurikokoinen seinätekstiili,  joka on 

osa aulan sisustusta. Aihe on todella haastava ja mielenkiintoinen – onhan kyseessä 

julkisen tilan suuri sisustuselementti, joka tulee palvelemaan niin Metsolan toimipis-

teen henkilökuntaa, opiskelijoita kuin koulussa vierailevia henkilöitä. Se tulee toivot-

tamaan sisään tulijat tervetulleiksi, sillä sen sijoituspaikka on heti pääoven luona. Si-

sustuselementti tulee olemaan siis tärkeä teos Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. 

Opinnäytetyöni on jatkoa keväällä 2009 tekemälleni seminaariprojektille, jossa hain 

sisustuselementin suunnittelulle suuntaa ja etsin rajat opinnäytetyölleni. 

Sisustuselementti on laaja käsite, sillä se voi tarkoittaa mitä vain sisustustekstiiliä tai 

sisustusesinettä. Se voi olla kova tai pehmeä, suuri tai pieni tai teollisesti tai käsityönä 

valmistettu. Kysymys on kuitenkin aina asiasta, joka on osa sisustuskokonaisuutta ja 

joka tuo oman osansa sisustuksen visuaaliseen ilmeeseen ja tunnelmaan. 

Suurella sisustuselementillä on suuri vaikutus tilan tunnelmaan ja viihtyvyyteen.  Se 

vaikuttaa tilan kokemiseen niin värien, muotojen, pintastruktuurin kuin sille suunnitel-

lun valaistuksen osalta. Sen suunnitteluvaihe on siis tärkeä, etenkin kun kysymyksessä 

on suurikokoinen sisustuselementti. Tarkoituksenani on suunnitella kaikki sisustusele-

menttiin  kuuluvat osat  aina värityksestä  ja kankaan kuosista metalliseen tukikehik-

koon ja valaistukseen. Metsolan sisustuselementin suunnittelussa vain mielikuvitus on 

rajana, mikä onkin kiehtovaa.

Lähden avoimin mielin jatkamaan siitä, mihin seminaarityössäni jäin. Nyt ei enää etsi-

tä suuntaa, vaan päästään perille. On tehtävä päätöksiä ja löydettävä ratkaisut sisustus-

elementin valmistusta varten. Suunnittelua jatkan tekemällä lisää luonnoksia ja kokei-

luja kangaskuoseista ja kankaan painamisesta sekä lähden miettimään teoksen ratkai-

sevia osia,  kuten kankaiden kiinnitystä  metalliin  ja sisustuselementin kiinnittämistä 

seinään. Ne ovat tärkeä osa suunnitteluprosessia, jotta sisustuselementtiä voidaan läh-

teä valmistamaan. 
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2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 Tavoitteet

Työni on produktiivinen ja työn pääpaino on suunnittelussa. Opinnäytetyöni tavoittee-

na on suunnitella Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteen aulan 

seinälle suuri sisustuselementti. Keväällä 2009 pohjustin seminaarityössäni Metsolan 

aulan sisustuselementin suunnittelua.  Silloin päätin tekniikan sekä materiaalit ja sa-

malla mietin teoksen rytmiä, muotoja ja rakennetta – synnytin ideoita ja hain suunta-

viivoja  opinnäytetyöhöni.  Tekniikaksi  olen valinnut  sublimaatiopainon ja  materiaa-

leiksi  erilaiset  polyesterikankaat.  Nyt  lähden  jatkamaan  kyseisen  sisutuselementin 

suunnittelua. Tarkoituksena on suunnitella sisustuselementti valmiiksi, mutta sen val-

mistaminen ei kuulu tämän työn sisältöön. Suunnittelun teen opinnäytetyönä ja sisus-

tuselementin valmistus on osa työharjoittelua. 

Ensin lähden miettimään teoksen rakennetta – tukikehikkoa ja kiinnitystapaa, sillä se 

on tärkeä osa teosta ja ratkaisee hyvin pitkälti sen, mitä minun on mahdollista suunni-

tella. Mietittävänä ja kokeiltavana on myös kankaiden reunojen viimeistely, jota läh-

den miettimään kokeilujen kautta. Lisäksi suunnittelen painettavat kangaskuosit, joita 

lähestyn maalamalla vesiväreillä ja kuivapastelliliiduilla. Lisäksi käytän apuna Pho-

toshop -ohjelmaa, jonka avulla työstän luonnokset valmiiksi kangaskuoseiksi. Suunni-

teltavana on vielä myös polyesterikankaan rypytys, jonka suunnittelua lähestyn kokei-

lujen kautta.

Suunnitteluni lähtökohtana on Metsolan toimipisteen aula eli tila, johon sisustusele-

mentti tulee. Tila vaikuttaa paljon suunnitteluun, sillä sen tulee toimia tilan kanssa yh-

dessä ja luoda keveä ja raikas tunnelma. Keveys ja raikkaus ovat suunnitteluni avain-

sanat ja niitä pyrin sisustuselementin avulla lisäämään tilassa. Keveyteen ja raikkau-

teen vaikuttavat kaikki suunnittelemani asiat:  muun muassa tukikehikon rakenne ja 

muoto sekä sisustuselementin kiinnittäminen seinään. Kiinnittämiseen ja tukikehikon 

suunnitteluun puolestaan vaikuttavat haluttu kerroksellisuus sekä läpikuultavat polyes-

terit. Eri kangaskerrosten kiinnittämiseen täytyy suunnitella toimiva ja kohtuullisessa 

ajassa toteutettava kiinnitys, jotta sisustuselementin valmistusaika ei veny mahdotto-

muuksiin. Koska tekniikaksi on valittu sublimaatiopaino, se mahdollistaa polyesterin 

käytön ja samalla se antaa mahdollisuuden muokata polyesteriä lämmön avulla. Ohuet 

polyesterikankaat mahdollistavat kerroksellisuuden ja sublimaatiopainon avulla voin 
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suunnitella tilaan sopivat värit ja muodot, sillä tekniikkana se ei rajoita suunnittelua. 

Valaistus on myös osa sisustuselementin suunnittelua,  sillä valaistuksen avulla saa-

daan esille kaikki sisustuselementissä olevat asiat. Valaistuksella saadaan aikaan valo- 

ja  varjokohtia,  jotka  luovat  jännitteitä  ja  mielenkiintoisia  muotoja.  Tästä  kaikesta 

muodostuu  kevyt  ja  raikkaan  tunnelman  luova  sisustuselementti.  Tämän  prosessin 

olen esittänyt kuvallisesti viitekehyksessäni, kuva 1.

Kuva 1. Viitekehys

En aio tarkastella  suunnitteluprosessia  taiteellisesta  näkökulmasta,  vaan tässä tutki-

muksessa tarkastelen Metsolan toimipisteen aulan tekstiiliteosta julkisen tilan suurena 

sisustuselementtinä, sillä suunnittelen suurta teosta tiettyyn tilaan. Teos tulee olemaan 

olennainen osa Metsolan aulan sisustusta.

2.2 Tutkimuskysymys

Opinnäytetyönäni suunnittelen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimi-

pisteen aulaan sisustuselementin. Tutkimusongelmani on: Miten tutkimuksen ja luon-

nostelun kautta saatu tieto muokataan konkreettiseksi teokseksi? Kysymystä täsmen-

nän vielä alakysymyksillä, jotka ovat: Millainen kuosi ja pintastruktuuri ilmentävät 
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parhaiten asetettuja tavoitteita? Miten Kymenlaakson ammattikorkeakoulu näkyy 

teoksessa? Millaisella ripustus- ja tukirakenteella teokseen saadaan raikkauden ja ke-

veyden tuntu?

2.3 Keveys ja raikkaus tekstiilissä

Keveydellä tekstiilissä en tarkoita fyysistä painoa tai siihen mitään viittaavaa. Keveys 

tekstiiliin  muodostuu  tunnelmasta,  mittasuhteista  läpikuultavista  materiaaleista,  vä-

reistä ja muodoista. Materiaalilla on suuri merkitys tekstiilin keveydessä, sillä ohut ja 

valoa läpäisevä kangas on hyvä pohja keveälle tekstiilille. Läpikuultavan kankaan li-

säksi kankaassa olevat muodot vaikuttavat tekstiilin keveyteen, sillä terävät ja suuret 

kuviot ovat raskaamman oloisia kuin pyöreät ja pienet kuviot. Tämä ei tietenkään tar-

koita sitä, ettei kankaassa voisi olla teräviä muotoja, mutta ne pitää yhdistää pyöreisiin 

muotoihin sopivassa suhteessa. Kuvioiden koossa on kyse mittasuhteista eli kankaan 

kuvioiden koko pitää suhteuttaa tekstiilin kokoon ja ympäröivään tilaan. Mittasuhteilla 

on siis suuri merkitys tekstiilin keveydestä puhuttaessa. 

Raikkaudella tekstiilissä tarkoitan värejä ja ilmavuutta.  Raikkailla väreillä tarkoitan 

sitä,  että  värit  eivät  ole  vaaleita  pastellinsävyisiä,  eivätkä  likaisilta  näyttäviä,  liian 

murrettuja sävyjä. Värien raikkausvaikutelmaan vaikuttaa värien yhdisteleminen. Jos-

sakin väriyhdistelmässä esimerkiksi murrettu keltainen näyttää likaiselta, mutta toisten 

värien joukossa se saattaa näyttää puhtaalta, jopa raikkaalta. Ei voida sanoa, että esi-

merkiksi vihreä on raikas väri tekstiilissä, sillä jotkut tummat ja kylmältä tuntuvat vih-

reät eivät tuo raikasta tunnelmaa. Raikkaudella tekstiilissä tarkoitan myös sitä, että sii-

nä on jotain uutta ja raikasta. Se ei saa näyttää samalta kuin jo olemassa olevat tekstii-

lit,  vaan raikkaassa tekstiilissä on uusia ideoita ja oivalluksia. Ilmavuutta tekstiiliin 

saadaan läpikuultavilla kankailla, jotka kiinnitetään niin, että jokaisen kangaskerrok-

sen väliin jää ilmaa. Ilmavuudella tarkoitan myös sitä, että kankaan pinta ei saa olla 

kuvioitu täyteen, vaan kuvioiden välissä saa olla valkoista pintaa näkyvissä. Kuvioi-

den väliin jäävä valkoinen tuo tekstiiliin raikkautta ja ilmavuutta. 

2.4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista korkeakoulukoulutusta Kot-

kassa ja Kouvolassa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa voi opiskella viidellä eri 

koulutusalalla, jotka ovat tekniikka ja liikenne, luonnonvara- ja ympäristöala, yhteis-



10

kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, kulttuuriala sekä 

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Opiskelijoita ammattikorkeakoulussa on noin 4500 

ja henkilökuntaa 400, joista 220 on opetustehtävissä. Rehtorina toimii Ragnar Lundq-

vist, jonka työhuone sijaitsee Kotkassa Metsolan toimipisteessä. Siellä sijaitsee myös 

suurin osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnosta. (Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulu 2009.)

2.5 Metsolan toimipiste

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipiste sijaitsee Kotkassa, vuonna 

1971 valmistuneessa rakennuksessa (Kotka 2010). Metsolan toimipistettä on sisustettu 

viihtyisämmäksi opiskelijoille sekä henkilökunnalle keväällä 2009. Sisustusteemana 

oli keveys, jota pyrittiin tuomaan tiloihin muun muassa lasiseinien avulla. Lasin avulla 

on tarkoitus saada hyödynnettyä luonnonvalo. Viihtyisyyttä lisättiin myös tekstiilien 

avulla. Niin käytävien päätyikkunoihin kuin opettajienkin huoneisiin ripustettiin ver-

hot, jotka pehmentävät tilan tunnelmaa ja samalla tuovat väriä ja kodikkuutta. Käytä-

ville laitettiin opiskelijoille erilaisia istumaryhmiä, joissa he voivat vapaa-aikana istua 

ja keskustella.  Lisäksi  pääsisäänkäynnin luokse aulaan laitettiin infotaulu,  josta voi 

katsoa opastusta oikeaan tilaan. Liitteestä 1 löytyy kuvia Metsolan toimipisteen tilois-

ta sisustamisen jälkeen.

Sisustuselementti tulee sijoittumaan Metsolan toimipisteen aulan suurimmalle ehjälle 

seinälle,  joka sijaitsee pääsisäänkäynnin luona (kuva 2). Seinä on valkoinen,  mutta 

kattovalot luovat siihen muutamia hentoja varjoja. Seinän vierellä on suuri tumman-

harmaa sohvaryhmä, joka on hyvin kulmikas ja jalkoina ovat metalliset putket. Sohva-

pöydät ovat matalat, puiset ja kellertävät. Ne toistavat sohvan kulmikasta muotoa. Sei-

nän vasemmassa reunassa on valko-vihreä infotaulu (kuva3), jonka aikaisemminkin 

mainitsin. 
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Kuva 2. Seinä, johon sisustuselementti tulee sijoittumaan

Kuva 3. Infotaulu seinän vasemmassa reunassa

Infotaulu on kuitenkin niin reunassa, että se ei peitä seinää lainkaan, ja sen väritys ei 

näy suurelle seinälle, jos seinää katsotaan suoraan edestä. Infotaululta vinosti katsottu-

na infotaulu sekä seinälle tuleva sisustuselementti tulevat näkymään samalla katsomi-

sella,  mutta  silloin sisustuselementistä  tulee näkymään  pääasiassa vain sivuprofiili, 

kerrosten määrä ja kiinnitystuet. Taulun ruohonvihreä väri on kuitenkin aika voima-

kas, mutta ei se silti hankaloita suunnitteluani, koska infotaulu on niin seinän päässä. 
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Liitteenä 2 on Metsolan aulan pohjapiirustus, josta ilmenee sisustuselementin paikka 

aulassa.

Muita aulassa olevia asioita ovat lasinen infokoppi (kuva 4), joka on valoisan oloinen. 

Aulassa on myös hopeanharmaat hissinovet, kulku ruokalaan sekä pääsisäänkäynnin 

lasiovet, jotka ovat sinertävät (kuva5). 

Kuva 4. Aulassa oleva lasiseinäinen infokoppi

Kuva 5. Ulko-ovet, hissit ja kulku ruokalaan
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Lasiovista luonnonvalo pääsee aulaan luoden valoisuutta sekä tuoden luonnon sävyjä 

tilaan. Yleisväritykseltään aula on vaalea, sillä seinät ja katto ovat valkoisia, lukuun 

ottamatta katossa olevia keltaisia palkkeja, jotka tuovat lämpöä ja raikkautta kyseiseen 

tilaan.  Lattia  on vaalean  siniharmaa,  joten yleisvaikutelma  on mielestäni  kylmä  ja 

kolkko. Se tuntuu kovalta hissien metallisine ovineen sekä infokopin ja pääovien lasi-

seinineen.  Avaruutta ja tilaa aulassa kyllä  on, mutta  silti  siellä tuntuu ahdistavalta. 

Mukava ja vastaanottava tunnelma sekä tilan katseenvangitsija puuttuvat. Siellä ei ole 

paikkaa katseelle, sillä kaikki näyttää samalta, vaalealta ja kylmältä. Tätä ongelmaa 

lähden ratkaisemaan seinälle kiinnitettävän sisustuselementin avulla.

3 TUTKIMUSMETODIT

3.1 Abduktiivinen päättely

Abduktiivinen päättely yhdistää käytännön ajattelun ja toiminnan päättelyprosessei-

hin. Se lähtee liikkeelle  empiriasta  unohtamatta  teorian olemassaoloa.  Aikaisempaa 

kirjallisuutta ja teorioita voidaan käyttää inspiraation ja ideoiden lähteenä. Abduktiivi-

sessa päättelyssä ajatuksena on, että teoria ei synny pelkästään havaintojen pohjalta, 

vaan  lähtökohtana  on  johtoajatus,  jonka  avulla  pystytään  keskittymään  olennaisiin 

asioihin ja samalla tutkimaan käytännön tasolla. Johtoajatus voi olla epämääräinen in-

tuitiivinen käsitys tai pitkälle mietitty hypoteesi. Tärkeää on, että tutkijalla on jonkin-

lainen ennakkokäsitys asiasta, jonka avulla hän pystyy analysoimaan materiaaliaan ja 

tarkastelemaan tutkittavaa asiaa. (Anttila 2000, 131–132, 139–140.)

Tutkimukseni pohjana on abduktiivinen päättely, jonka avulla pyrin tutkimaan aihetta-

ni käytännön tasolla unohtamatta kuitenkaan teoreettisen tiedon olemassaoloa. Johto-

ajatuksena minulla on suunnitella tilaa raikastava sisustuselementti,  joka toteutetaan 

sublimaatiopainolla erilaisille polyesterikankaille. Ajatuksena on suunnitella kerrok-

sellinen ja kevyt sisustuselementti,  joka samalla myös kuvastaa Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulua. Haen kirjoista ja kuvista inspiraatiota ja ideoita suunnitelmiini niin 

värien kuin muotojenkin suhteen. Käytännön tasolla pyrin tutkimaan luonnostelemalla 

ja kokeilemalla. Siten uskon löytäväni Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan 

toimipisteen aulaan sisutuselementille asettamani tavoitteet – keveyden ja raikkauden. 
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3.2 Tieteellinen havainnointi ja ajattelu

Muotoilun tutkimukseen kuuluu olennaisesti havainnointi, sillä se on muotoilun tutki-

muksen perusedellytys. Tutkimushavainnoinnissa on katsomisen ja näkemisen lisäksi 

kyse suunnitelmallisesta, järjestelmällisestä ja johdonmukaisesta havainnoinnista. Ha-

vaintoja täytyy tarkastella kriittisesti.  Tutkimushavainnointi  on rajattua ja tietoisesti 

valikoitua. Se on pitkäjänteistä ja asioita tulee havainnoida oikeissa yhteyksissä, esi-

merkiksi sisustuselementtiä tulee tarkastella siinä tilassa, johon se suunnitellaan. Tut-

kimushavainnointiin liittyy myös teoria, jonka avulla tuotetaan uusia havaintoja. Teo-

riat antavat uusia näkökulmia ja niiden avulla huomio kiinnitetään olennaisiin asioihin 

eli etsitään vastausta tutkimusongelmaan. Havaintoja tulee myös analysoida, ryhmitel-

lä ja tulkita.  (Vilkka 2006, 11–13, 79–81; Uusitalo 1999, 13–18.)

Luovassa ongelmanratkaisussa auttaa kaksi vastakkaista ajattelun muotoa: divergentti 

ja konvergentti ajattelu. Divergentti ajattelu on ihmettelevää, kritiikistä vapaata, len-

nokasta, hypoteeseja rakentavaa ja avointa. Se ei sido opittuihin ratkaisuihin tai va-

kiintuneisiin tapoihin. Se tarkastelee tutkittavaa asiaa useista eri näkökulmista. Kon-

vergentti ajattelu on kriittistä, loogista, hypoteeseja testaavaa ja se pyrkii löytämään 

parhaan ratkaisun tutkimusongelmaan. Nämä molemmat ajattelutavat liittyvät luovaan 

ongelmanratkaisuun, sillä divergentti ajattelu antaa tilaa luovuudella ja konvergentti 

ajattelutapa edustaa kriittistä ja tutkimuksellisempaa ajattelua.  (Kuitunen 1997, 13–

14.)

3.3 Vertailu

Muiden tutkimusmetodien lisäksi käytän vertailua, jonka avulla tarkastellaan aineiston 

yksilöitä, jotka ovat samaa joukkoa, mutta joista löytyy eroavaisuuksia. Tutkimuksen 

eli vertailun avulla tutkija voi päätellä, mikä yksilö on paras ja mitä kehitettävää siinä 

vielä on. Vertailusta on apua kokeilujen ja suunnitelmien tarkastelemisessa. Vertaile-

malla esimerkiksi eri luonnoksia, voi havaita niiden erityspiirteet ja löytää parhaiten 

onnistuneen. (Routio 1997, 95)
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3.4 Funktioanalyysi

Suunnitteluni lähtökohdaksi ja teoriapohjan perustaksi valitsin Victor Papanekin funk-

tiokokonaisuuden, koska se muistuttaa minua siitä, että muoto ei ole sisustuselementin 

ainut funktio, vaikka se aluksi siltä vaikuttaa. Papanekin mukaan funktiokokonaisuus 

muodostuu kuudesta osasta: menetelmä, käyttö, tarve, telesis, assosiaatio ja estetiikka. 

Nämä funktiot yhdessä muodostavat kokonaisuuden, toimivan sisustuselementin. Vic-

tor Papanek on kuvannut funktiokokonaisuutta kuusikulmaisen kaavion avulla (kuva 

6), josta hahmottuu hyvin eri funktioiden välinen yhteys. (Papanek 1973, 25; Anttila 

1992, 147– 148.)

Kuva 6. Victor Papanekin funktiokokonaisuus

Menetelmällä Papanek tarkoittaa työvälineiden – menetelmien ja materiaalien välistä 

vuorovaikutusta. Hyvänä menetelmänä Papanek pitää sitä, että materiaaleja ei yritetä 

saada näyttämään muulta kuin mitä ne ovat. Materiaalin ja työtavan täytyy toimia yh-

dessä, joten työtapa valitaan materiaalin ominaisuuksien mukaan tai päinvastoin; ma-

teriaali valitaan halutun työtavan mukaan. Menetelmän tavoitteena on pyrkiä luovaan 

työhön. (Papanek 1973, 25–26.)

Valitsin työtavakseni sublimaatiopainon, jonka perusteella valitsin materiaaliksi poly-

esterikankaat, koska värit on tarkoitettu kyseiselle materiaalille. Polyesterin ominai-

suuksien ansiosta pystyn yhtenä työtapana käyttämään lämpömuokkaamista, sillä po-

lyesteriä voi lämpömuokata esimerkiksi keittämällä ja näin saadaan aikaan pysyvä ry-

pytys, pintastruktuuri. Teoksen tukikehikoksi olen valinnut metalliverkon, joka tulee 

näkymään läpikuultavien kankaiden alta ja on näin osa teoksen luonnetta. Metalliverk-

ko tukikehikkona on toimiva polyesterin kanssa, sillä se kiiltää kauniisti kankaan läpi 
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ja verkkoon on mahdollista saada monenlaista rytmiä aikaiseksi. Verkko toimii hyvin 

ohuiden ja keveiden materiaalien kanssa. Työtapojen ja materiaalien valinnassa nou-

datin Victor Papanekin menetelmää, mutta menetelmä ajatus siitä, että materiaalin pi-

tää näyttää siltä mitä se on, on mielestäni vanhentunut. Nykyisin halvemmista mate-

riaaleista  pyritään  saamaan  arvokkaamman  näköisiä  tai  tekokuidut  halutaan  saada 

näyttämään ja tuntumaan luonnonkuiduilta. Materiaalikseni valitsin edulliset polyeste-

rikankaat, mutta en halua niiden näyttävät halvoilta, vaan tarkoituksenani on pyrkiä 

saamaan polyesteristä arvokkaamman näköistä kuin se on.

Käytön funktiolla Papanek haluaa kiinnittää huomion siihen, että tuotteen toimivuu-

della eli käytöllä ja muotoilulla on yhteys. Muotoilu vaikuttaa käytettävyyteen ja käyt-

tömukavuuteen sekä päinvastoin. Käyttöfunktiota voidaan miettiä esimerkiksi ympä-

ristön,  käyttötarkoituksen  tai  käyttäjän  näkökulmasta.  (Papanek  1973,  29;  Anttila 

1992, 155–156.)

Metsolan suuren sisustuselementin käyttöfunktiota tulee tarkastella etenkin ympäris-

tön näkökulmasta. Ympäristö eli Metsolan toimipisteen aula vaikuttaa sisustuselemen-

tin suunnitteluun,  koska teos tulee kyseiseen  tilaan  ja siellä  on jo olemassa olevia 

asioita kuten värejä, muotoja ja huonekaluja. Tilassa on jo oma tunnelma, jota tuleval-

la sisustuselementillä pyrin raikastamaan ja keventämään. Tilan tunnelman raikasta-

minen on sisutuselementin käyttöfunktio.  Se luo halutun tunnelman tilaan ja toimii 

katseenvangitsijana. Tietenkin täytyy asiaa ajatella myös tilan käyttäjien eli opiskeli-

joiden, opettajien ja muun henkilökunnan näkökulmasta. Täytyy ottaa huomioon, että 

he katsovat tulevaa sisustuselementtiä vuodesta toiseen, joten siinä täytyy riittää mie-

lenkiintoa  pitkäksi  aikaa.  Lisäksi  suunnittelussa  tulee  huomioida  sisustuselementin 

huollettavuus. Tarvitseeko sitä huoltaa ja miten huolto tulee tehdä? Mielestäni sisus-

tuselementtiä voidaan tarkastella myös valmistajan näkökulmasta eli täytyy suunnitel-

la ja miettiä sellaiset rakenteet tukikehikolle ja kankaille, jotka toimivat ja joiden val-

mistus tapahtuu kohtuullisessa ajassa. Tämä on olennainen osa tuotteen käyttöfunktio-

ta, sillä se täytyy olla järkevästi toteutettavissa ja selkeästi suunniteltu.

Tarpeen funktiolla Papanek haluaa muistuttaa siitä, että tuote pitäisi suunnitella ihmi-

sen todellisiin tarpeisiin, joita ovat turvallisuuden tarve, mukavuuden tarve, biologiset 

ja taloudelliset tarpeet. Liikaa pyritään tyydyttämään ihmisen ohimeneviä tarpeita, ku-

ten muodikkuutta. Huomio pitäisi kiinnittää nimenomaan todellisiin tarpeisiin ja niin 
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pyrin tässä työssä tekemään. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipis-

teen aulan tunnelma on tunkkainen, hieman ahdistava. Siellä ei ole paikkaa, mihin sil-

mät haluaisivat katsoa. Sen lisäksi siellä tuntuu, että happi loppuu, sillä tilasta puuttuu 

raikkaus, josta olen aikaisemminkin maininnut. Koen, että sisustuselementille on to-

dellinen tarve, jotta saadaan tyydytettyä käyttäjien mukavuuden tarpeet. Tilasta teh-

dään teoksen avulla viihtyisämpi. (Papanek 1973, 30–31.)

Telesiksellä  Victor Papanek tarkoittaa tuotteen sitomista aikaan ja kulttuuriin. Tuot-

teen tulisi ilmentää sitä aikaa, olosuhteita ja kulttuuria, jolloin tuote on suunniteltu ja 

valmistettu. Voidaan ajatella, että telesikseen liittyy läheisesti käsite tyyli. Tyylillä tar-

koitetaan persoonallisuuden ilmentymää tai samanlaisina toistuvia piirteitä tuotteissa. 

(Papanek 1973, 32–34; Anttila 1992, 169–171.)

Sisustuselementti tulee sitoutumaan aikaan niin materiaalien kuin työtapojenkin puo-

lesta, sillä sublimaatiopaino on nykyaikainen valmistusmenetelmä, samoin kuin poly-

esteri materiaalina, sillä siitä on kehitetty useita erilaisia laatuja ja se on myös edullis-

ta. Tämän takia se on hyvin suosittu materiaali niin vaatteissa kuin sisustustekstiileis-

säkin. Myös polyesterin painokuvio tulee olemaan aikaan liitettävä niin muodoiltaan 

kuin väreiltään, sillä sublimaatiopainon ansiosta voin painaessa käyttää niin montaa 

väriä  kun haluan.  Painokuvan  esittävyys  ei  tule  olemaan  tässä  sisustuselementissä 

merkityksellinen, vaan haluan luoda väreillä ja muodoilla tunnelman ja saada herätet-

tyä katsojassa ajatuksia.

Assosiaatiot ovat mielleyhtymiä, joita meille kaikille aina välillä syntyy nähtyämme, 

kuultuamme tai  tuntiessamme tietyn  ärsykkeen.  Ne ovat  usein tiedostamattomia  ja 

universaalisia arvoja, jotka muodostavat perustan tiedostamattomille haluille ja pyrki-

myksille. Siitä syystä täysin merkityksetön muoto tai pintastruktuuri voi tuoda meille 

kaikille mieleen saman asian. Assosiaatiot täytyy suunnittelussa ottaa huomioon. Teos 

ei saisi tuoda mieleen epämiellyttäviä asioita, vaan positiivisia ja raikkaita. Täytyy siis 

tarkkaan miettiä sisustuselementissä olevat muodot ja värit, jotta se ei välitä väärää 

viestiä ja tunnelmaa. (Papanek 1973, 34–37; Anttila 1992, 162–163.)

Estetiikka on suunnittelijan tärkein funktio, sillä sen avulla suunnitellaan muun muas-

sa värit, muodot, rakenteet ja pintastruktuuri miellyttäväksi ja kauniiksi kokonaisuu-

deksi. Esteettisin keinoin on mahdollista saada aikaan monenlaisia tunnelmia ja asso-

siaatioita. Estetiikka tulee olemaan suunnitteluni tärkein funktio. Otan kuitenkin huo-



18

mioon myös muut funktiokokonaisuuden osat, sillä lopputuloksesta on tarkoitus tulla 

kaunis ja toimiva kokonaisuus. Sen täytyy toimia tilassa ja siinä tarkoituksessa, johon 

se on suunniteltu.

4  VÄRITIETOUTTA

Värit ovat suuressa osassa sisustuselementissä, sillä ne muodostavat osan tunnelmasta 

ja visuaalisesta ilmeestä. Värit ja niihin vaikuttavat asiat ovat sisustuselementin suun-

nittelussa tärkeitä asioita ja sen takia käsittelen lyhyesti värin havaitsemiseen ja värien 

tunnelmaan vaikuttavia asioita.

4.1 Kontrasti

Kontrastilla tarkoitetaan vastakohtaisuutta, eroavaisuutta ja jännitettä. Eroavaisuus ja 

jännite syntyvät, kun asetetaan vierekkäin vastakkaisia elementtejä, kuten pyöreä ja te-

rävä muoto tai vihreä ja punainen. Kontrastilla on suuri merkitys, sillä sen avulla saa-

daan esille halutut muodot, värit ja pintastruktuurit. Tummuus- ja vaaleuserot ovat tär-

keitä, jotta pystymme havaitsemaan muodot, liikkeen ja tilan. Valoisuuseroja näemme 

luonnossa joka päivä, esimerkiksi lumeen paistava aurinko ja talon tumma varjo muo-

dostavat suuren tummuuseron hangelle. Tummuus- ja vaaleuserot ovat meille jokapäi-

väinen asia ja ne helpottavat meitä havaitsemaan asioita niin arkisessa elämässä kuin 

tekstiileissäkin.  Ne eivät kuitenkaan ole ainoita keinoja, joilla eri muodot ja pinnat 

voidaan erottaa toisistaan, vaan eri värisävyjen käyttö on myös toimiva keino muoto-

jen erottamiseksi. (Arnkil 2007, 94–96, 102.)

Kontrasteilla saadaan aikaan sisustuselementtiin mielenkiintoa ja syvyyttä. Ajatukse-

nani on, että suurimmassa osassa sisustuselementin kuoseista on pehmeitä muotoja eli 

hallitsevina muotoina toimivat ympyrät ja muut pehmeät muodot. Pehmeisiin kangas-

kuoseihin kontrastia tuon kulmikkailla ja terävillä tukikehikon muodoilla. Kontrastia 

sisustuselementtiin  tuon  myös  eri  värisävyillä  sekä  materiaalien  vastakkaisuudella: 

kova tukikehikko ja pehmeä ja läpikuultava kangas. Lisäksi hyödynnän tummuus- ja 

valoisuuseroja, sillä rypytän polyesterikangasta,  ja valon ja rypytyksen yhteisvaiku-

tuksesta syntyy varjoja eli tummia kohtia. Myös kankaan kuosien suunnittelussa hyö-
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dynnän vaaleus- ja tummuuseroja, jotta saan aikaiseksi syvyysvaikutelman ja samalla 

vaihtelevuutta väreille.

4.2 Syvyysvaikutelma

Olen maininnut, että tarkoituksena on saada sisustuselementtiin syvyyttä. Värit vaikut-

tavat muun muassa syvyysilluusioon, sillä ne voivat esiintyä kylminä tai lämpiminä, 

vaaleina tai tummina tai suurina tai pieninä alueina. Kylmiä värejä ovat esimerkiksi 

violetti ja sininen, ja lämpimiä punainen ja keltainen. Mustaa taustaa vasten keltainen 

työntyy eteenpäin ja violetti vetäytyy taaksepäin. Jos tausta muutetaan valkoiseksi, on 

syvyysvaikutelma päinvastainen (kuva 7). 

Kuva 7. Mustalla taustalla keltainen tuntuu olevan lähempänä ja valkoisella violetti 

työntyy eteen.

Vaalealla taustalla vaaleammat värit menevät lähemmäs taustaa eli vaikuttavat olevan 

kauempana kuin tummat värit. Jos kylmien ja lämpimien värien sama vaaleusaste lai-

tetaan vierekkäin,  lämpimät  sävyt  työntyvät  eteenpäin ja kylmät  vaikuttavat  olevan 

kauempana (kuva 8).

Kuva 8. Vaalealla taustalla vaaleat sävyt ovat kauempana ja mustalla taustalla asia on 

päinvastoin.
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Esimerkiksi mustalla taustalla sinivihreä vaikuttaa kaukaisemmalta kuin punaoranssi. 

Vaaleus ja tummuuserot vaikuttavat syvyysvaikutelmaan, joten jos sinivihreää vaalen-

netaan, se tulee punaoranssin kanssa samalle tasolle tai se saattaa tulla jopa lähemmäs 

kuin punaoranssi (kuva 9).  (Itten 1998, 77–78.)

Kuva 9. Lämmin oranssi on saman vaaleusasteen eri sävyistä lähempänä, mutta kyl-

män värin vaalennettua se tuntuu lähempänä olevalta.

4.3 Värin havaitseminen

Sisustuselementin värin kokemiseen ja havaitsemiseen vaikuttavat monet eri tekijät. 

Ruotsalainen arkkitehti ja väritutkija Karin Fridell Anter on mielestäni hyvin kuvannut 

kaaviolla värin havaitsemiseen vaikuttavia tekijöitä (kuva 10). Fridell Anter on ottanut 

käyttöön käsitteen ominaisväri,  jolla hän tarkoittaa tuotteen väriä standardisoiduissa 

katsomisolosuhteissa, missä esimerkiksi valaistus ei pääse vaikuttamaan väriin. 

Kuva 10. Karin Fridell Anterin kaavio havaittuun väriin vaikuttavista tekijöistä

Fridellin mukaan värin havaitsemiseen ja kokemiseen vaikuttavat ympäristön ja va-

laistuksen lisäksi katsomisetäisyys, havaintokulma, havainnoija, koko ja muoto sekä 

kiiltoaste ja pintastruktuuri. Koolla ja muodoilla hän tarkoittaa sitä, että värit ja muo-
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dot näyttävät erilaisilta pienoiskoossa kuin luonnollisessa koossa. Yleensä värit voi-

mistuvat ja värien kontrastit  korostuvat koon kasvaessa, joten sen takia kontrasteja 

kannattaa käyttää harkiten ja muotojen suhdetta toisiinsa kannattaa miettiä tarkkaan 

suuria sisustuselementtejä suunniteltaessa. (Arnkil 2007, 228–229, 232, 269.)

On havaittu, että sinertävät sävyt koetaan tilaa avartaviksi verrattuna punertaviin sä-

vyihin. Tällä on varmasti yhteyttä siihen, miten raskaiksi koemme eri sävyt. Nicholas 

Humprey ja Elisabeth Pinkerton ovat tehneet metatutkimuksen, jossa he löysivät tutki-

muskirjallisuudesta  väriä  ja  havaittua  painoa  koskevan yhtäläisyyden.  Osa  väreistä 

koetaan selvästi painavampana kuin toiset värit. Tuloksena oli että punainen on paina-

vimpana koettu väri ja keltainen keveimmäksi koettu väri. Tulokset ovat raskaimmak-

si koetusta väristä kevyimmäksi koettuun: punainen, sininen, violetti, oranssi, vihreä, 

keltainen.  Valkoinen saattaa joissakin olosuhteissa vaikuttaa keltaista keveämmältä. 

Värien  painon  kokemiseen  tekstiilissä  vaikuttavat  lisäksi  pintastruktuuri,  kuviointi, 

kiilto ja läpikuultavuus. Pintastruktuurin havaitseminen ja kokeminen riippuu hyvin 

paljon valoista ja varjoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että suuret varjokohdat ja suuri ku-

viointi voivat näyttää hyvinkin raskaalta, vaikka käytettäisiin keltaista väriä. Pelkäs-

tään kiiltävä tekstiili saattaa tuntua raskaalta, mutta kiilto yhdistettynä läpikuultavuu-

teen antaa huomattavasti kevyemmän vaikutelman. (Arnkil 2007, 236 – 239.)

Karin Fridell Anterin kaaviokuva (kuva 10) esittää hyvin asiat, jotka minun tulee huo-

mioida suunnitellessani Metsolan aulan suurta sisustuselementtiä. Kyseinen kaavio ei 

kuvaa ainoastaan värisuunnittelussa huomioitavia asioita, vaan se kuvaa hyvin koko 

suunnitteluprosessissa huomioitavia asioita. Kaavion keskelle voisi vaihtaa havaitun 

värin tilalle Metsolan aulan sisustuselementti,  sillä sisustuselementtiä suunnitellessa 

tulee huomioida ominaisvärit eli teoksen värimaailma, valaistus ja katsomisetäisyys. 

Sisustuselementtiä tullaan varmasti katsomaan niin läheltä kuin kaukaakin. Väriin vai-

kuttaa kankaan kiilto ja samalla rypytys, jota luultavammin tulen sisustuselementissä 

käyttämään. Rypytyksen avulla saan sisustuselementtiin pintastruktuuria ja kolmiulot-

teisuutta – valoja ja varjoja. Siihen tulee useampia katsomisulottuvuuksia, sillä se tu-

lee olemaan kerroksellinen. Myös kuosit tulevat luomaan syvyysvaikutelmaa. Tukira-

kenteen, kiinnityksen ja viimeistelyn suunnittelussa tulee huomioida eri katsomiskul-

mat. Sisustuselementin täytyy näyttää huolitellulta ja valmiilta joka suunnasta katsot-

tuna. Sen täytyy sopia ympäristöönsä eli aulatilan muuhun sisustukseen. Suunnittelus-

sa huomioin katsojan ja pyrin herättämään hänessä ajatuksia eli jätän katsojan mieli-
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kuvitukselle tilaa.  Tärkeää on suunnitella tarkasti  sisustuselementin koko ja muoto. 

Kuten edellä mainitsemistani asioista voi huomata, Fridellin kaaviokuva sopii erittäin 

hyvin suunnitteluprosessini ja Victor Papanekin funktioanalyysin tueksi.

5 METSOLAN SISUSTUSELEMENTIN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

5.1 Ideointivaihe

Keväällä 2009 tein seminaariprojektinani työn: Metsolan aulan tekstiiliteoksen suun-

nittelu, jossa pohjustin opinnäytetyötäni. Kyseisessä työssä aloitin suuren sisustusele-

mentin suunnittelun suurpiirteisesti eli en suunnitellut mitään lopullista. Tein muuta-

mia rajaavia ja opinnäytetyötäni helpottavia valintoja, sillä päätin kyseisessä työssä 

tekniikan ja materiaalit. Myös ideoin todella paljon teoksen muotoja ja rytmejä sekä 

kokeilin  ideoitani  Metsolan aulatilasta  otettuun valokuvaan,  jotta  näkisin  rytmin  ja 

muodon vaikutuksen tilassa.

Tarkoituksena oli löytää tekniikka, joka mahdollistaa kevyen tunnelman luomisen si-

sustuselementtiin. Suurimmassa osassa ensimmäisiä luonnoksiani näkyi teoksen ker-

roksellisuus eli materiaalit vaikuttivat ohuilta. Kutominen on hidasta ja kerroksellisuus 

kutomalla olisi hankalaa toteuttaa kevyesti,  joten päädyin kokeilemaan sublimaatio-

painoa polyesterikankaille. Tekniikka vaikutti materiaalivalintaani, sillä Kymenlaak-

son ammattikorkeakoulun muotoilun toimipisteessä Kouvolassa on mahdollista painaa 

sublimaatiopainoa polyesterikankaille. Värit tarttuvat ja pysyvät hyvin polyesterissä. 

Materiaaliksi  valitsin  siis  erilaiset  polyesterit,  joita  löytyi  paljon erilaisia  laatuja ja 

paksuuksia.

Kokeiluja  tehdessä  huomasin,  että  värit  tarttuvat  eri  tavalla  eri  polyesterilaatuihin, 

vaikka kaikki kankaat olivat sataprosenttista polyesteriä. Myös läpinäkyvyydessä oli 

paljon eroja, vaikka valkoisina kankaat vaikuttivat yhtä ohuilta. Esimerkiksi organzas-

ta näkyi paljon paremmin painettuna läpi kuin voilesta. Tein kangaskokeiluistani tau-

lukon (liite 3), josta käy ilmi polyestereiden eroavaisuuksia värin tarttumisen ja läpi-

näkyvyyden suhteen. 
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Mietin  seminaariprojektissani  myös  sitä,  millaisista  asioista  sisustuselementti  voisi 

koostua. Kokeiluissani huomasin, että maalauksellisuus ja abstraktisuus olivat toimi-

via ja mielenkiintoisia asioita sisustuselementissä. Maalauksellisuus vaikutti myös ke-

vyeltä. Se jättää katsojan mielikuvitukselle tilaa, ja toteutuksen kannalta maalaukselli-

nen pinta on helpompi painaessa kohdistaa kuin esittävä kuva. Painaessa kohdistami-

nen on todella vaikeaa, joten rajakohdat täytyy saada häivytettyä. Kymenlaakson am-

mattikorkeakoululta tuli toive, että teoksen tulisi ilmentää jotenkin Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulua.  Mielessäni kävi,  että  jossakin kerroksessa voisi  olla opiskeluun 

liittyviä  termejä  rytmitettynä  mielenkiintoisesti  (kuva  11).  Eri  toimialojen  sanoilla 

puolestaan saadaan aikaan tasaista rytmiä ja kulmikkaita muotoja (kuva 12). Silloin si-

sustuselementistä löytyisi helposti tunnistettavia ja Kymenlaakson ammattikorkeakou-

luun helposti liitettäviä asioita. 

Kuva 11. Opintosanaruudukko 

Kuva 12. Toimialaruudukko
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Kokeilin seminaariprojektissani myös tehdä kolmiulotteista pintaa lämpökäsittelemäl-

lä polyesteriä. Rypytin kankaan langan avulla ja sen jälkeen keitin rypytetyn kankaan. 

Näin sain aikaan kestävän rypytetyn, kolmiulotteisen pinnan. Rypytys näytti kauniilta 

ja mielenkiintoiselta pinnalta ja ajatuksena oli,  että rypytystä  voisi käyttää jossakin 

kohtaa teosta ikään kuin tehosteena. 

Koska olen valinnut materiaaleiksi ohuita materiaaleja, ne vaativat hyvän tukikehikon 

pysyäkseen suorassa. Päädyin siihen, että tukikehikko on osa teosta eli se saa näkyä 

kankaiden välistä. Tukikehikoksi ajattelin metalliverkkoa, johon teen halutun rytmin 

(kuvat 13 ja 14). Tukikehikon avulla eri kerrokset saadaan myös hieman irti toisistaan, 

jolloin valo pääsee kulkemaan eri kerrosten välissä. Tällä tavalla tunnelmasta tulee ke-

vyempi ja raikkaampi.

Kuva 13. Labyrinttimainen tukikehikko

Kuva 14. Pysty- ja vaakasuuntaista rytmiä tukikehikossa

5.2 Sublimaatiopaino

Sublimaatiopaino on painomenetelmä, joka ei rajoita painettavien värisävyjen määrää. 

Sublimaatiopainossa väri höyrystyy polyesterin pintaan paineen ja lämmön vaikutuk-
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sesta. Polyesterin kuitu avautuu ja jäähdyttyään väri jää kuidun sisälle. Lopputulokse-

na on kestävä väri, sillä väri on pintaa syvemmällä. Käytännössä painaminen tapahtuu 

niin, että kuva tulostetaan plotterilla, jonka jälkeen kuva ja polyesterikangas laitetaan 

noin 200 asteisen prässin väliin 45 sekunniksi. Sublimaatiopainolla painettu kuva kes-

tää 40 asteen pesun. (Mainosasema.fi, 2010.)

Muotoilun  toimipisteessä  Kouvolassa  saa  periaatteessa  tulostettua  esimerkiksi  1,5 

metrin levyiselle painopaperille, mutta prässin koko on ainoastaan 40x50 senttimetriä. 

Tässä tapauksessa prässin koko määrää kerralla painettavan alueen koon ja sitä suu-

remmat kuvat täytyy kohdistaa, mikä on hyvin hankalaa. Käytännössä kohdistusta ei 

koskaan saa millilleen oikein. Kohdistusvaikeuksista johtuen, kankaiden kuosit täytyy 

suunnitella niin, että pienet kohdistusvirheet eivät haittaa.

5.3 Kerroksellisen teoksen ohuet ja läpikuultavat polyesterit

Kuten jo aikaisemmin olen maininnut, tein viime keväänä seminaariprojektissa paino-

kokeiluja  erilaatuisille  polyesterikankaille,  joita  vertailin  keskenään.  Seminaarityön 

kokeilujen ja tekemäni taulukon pohjalta (liite 3) valitsin sisustuselementissä käytettä-

vät polyesterit, jotka ovat sifonki ja organza. Sifonkiin värit tarttuvat melko voimak-

kaasti ja ne ovat lähellä suunniteltuja värejä. Sifonki toimii mielestäni hyvin alimmai-

sena kerroksen. Esimerkiksi satiini toimisi hyvin myös alimmaisena kerroksena, koska 

siihen värit tarttuvat hyvin, mutta satiini ei luo samanlaista keveyden ja raikkauden 

tunnelmaa kuin sifonki. Sifongissa on lisäksi myös kaunis valon läpäisevyys. Organza 

puolestaan toimii hyvin päällimmäisenä kerroksena, sillä siinä on paras läpinäkyvyys. 

Siinä värit muuttuvat yleensä hieman tummemmiksi painettaessa, eikä kuosin kuviot 

ole kovinkaan helposti havaittavissa, mutta se luo kauniita valo- ja varjokohtia kiilton-

sa ansiosta. Organzan kaunis kiilto tuo kontrastia sifongin kiillottomuudelle ja tunnel-

ma muuttuu eri suunnasta katsottuna. Se on jämäkämpää kangasta kuin muut, joten 

siihen tehty rypytys pitää hyvin muotonsa ja tuo haluttua ilmavuutta ja keveyttä. Yh-

dessä organzan kiillon ja valo- ja varjokohtien kanssa saadaan aikaan mielenkiintoista 

vaihtelevuutta ja kontrastia.

5.4 Värien valinta

Suunnitteluni lähtökohtana on tila, jonka seinälle sisustuselementti tulee. Metsolan au-

lan pääväreinä ovat valkoiset seinät ja katto sekä vaalean siniharmaa lattia. Lisäksi ti-
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lan katossa on keltainen palkki, hissinovet ovat metallinharmaat ja infotaulussa on ri-

paus ruohonvihreää. Tilassa ei siis ole paljon väriä. Tarkoituksena on muun muassa 

väreillä tuoda raikkautta ja keveyttä sisustuselementtiin. Kyseiseen tilaan mielestäni 

parhaiten  sopivat  sinisen ja  vihreän sävyt,  jotka  tulevat  olemaan  sisustuselementin 

päävärejä. Myös keltainen sopii kyseiseen tilaan, mutta mahdollisesti pienempänä pin-

tana. Punaista en esimerkiksi aulassa näkisi, sillä se olisi liian hyökkäävä ja raskas 

väri kyseisessä ympäristössä. Sitä voi kyllä käyttää pienenä pintana tuomassa vihreille 

sävyille vastavärikontrastia.

Koska eräs tärkeä avainsana suunnittelussani on keveys ja raikkaus, valitsemani värit 

toimivat teemassa silloin hyvin, sillä kaikki värit ovat luonnossa esiintyviä värejä. Vä-

rien avulla osa luonnosta saadaan ikään kuin tuotua sisätilaa. Siniset sävyt tuovat mie-

leen meren ja taivaan. Sinisen koetaan avartavan tilaa sekä symbolisoivan selkeyttä ja 

viisautta. Vihreä puolestaan kuvastaa metsää ja kasvillisuutta, ja se koetaan miellyttä-

väksi ja rauhalliseksi väriksi. Keltainen puolestaan tuo mieleen auringon ja lämmön. 

Se koetaan iloisuutta ja vapauden tunnetta lisäävänä sekä keveänä värinä. (Rihlama 

2000, 56, 65.)

6 ONNISTUMME YHDESSÄ -SISUSTUSELEMENTIN SUUNNITTELUPROSESSI

6.1 Sisustuselementin muoto, koko ja rytmi

Viime kevään seminaarityössäni ideoin sisustuselementille erilaisia muotoja ja rytme-

jä. Hain silloin suunnittelulle pohjaa ja suuntaa. Nyt aloitin työn käymällä Metsolan 

toimipisteessä, jossa tapasin työryhmän, johon kuuluvat johdon assistentti Marjo Heis-

kanen, viestintäpäällikkö Marja Metso ja talousjohtaja Antti Paloneva. Heille kävin 

esittelemässä ideoitani ja ajatuksiani ja varmistamassa, että suunnittelun suunta on oi-

kea.  Metsolassa käynti  selkeytti  ajatuksiani  muotojen ja sisustuselementin rytmien 

paljoudessa, sillä he pitivät eniten suurista ja yhtenäisistä sisustuselementeistä ja vähi-

ten pidettyjä olivat sisustuselementit, jotka koostuivat useammasta osasta ja kaarevista 

reunoista (liite  4).  Muodon, koon ja rytmin  suunnittelua jatkan nyt  tekemällä  lisää 

luonnoksia.  Tässä  tapauksessa  luonnoksella  tarkoitan  erilaisten  sisustuselementtien 

kokeilemista Metsolan aulasta otettuun valokuvaa, jotta näen, miten sisustuselementin 

muoto, rytmi ja koko vaikuttavat tilan tunnelmaan. 
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Tasainen kolmen rytmi (kuva 15) on liian perinteinen ja tylsä. Siinä ei synny jännitettä 

riittävästi koon eikä kuosin muotojen suhteen. Väritys on kyllä raikas ja henkii läm-

pöä, mutta sommittelu on liian tavallinen ja yksinkertainen. Kolmijako toimii parem-

min, kun sisustuselementin osat ovat erikokoisia, jolloin syntyy paremmin jännitteitä.

Kuva 15. Tasainen kolmen rytmi on liian tavanomainen

Kuvassa 16 ensimmäinen osa on selvästi erikokoinen, mutta jälkimmäiset osat ovat 

liian saman kokoisia. Kyseisessä kuvassa terävämuotoinen kuosi ei toimi, sillä tunnel-

ma jää puutteelliseksi. Terävät viivat ovat liian suuria ja hallitsevia ja keskimmäisen 

osan pienempi kuosi muodostaa vinoa viivaa, mikä ei näytä hyvältä. 

Kuva 16. Muodot liian teräviä ja keskimmäinen osa sekava
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Kuvassa 17 on yhtenäinen suorakaiteen muotoinen sisustuselementti, joka on kahden 

erilaisen kuosin avulla  jaettu  neljään osaan.  Kyseisessä kuvassa kaksi ensimmäistä 

osaa ovat saman kokoisia, joten jännite jää puuttumaan. Sommittelullisesti se on hie-

man tylsä ja raskas. Tuntuu kuin se kallistuisi oikealle.

Kuva 17. Hieman raskaan oloinen ja kaipaa sommittelullisesti jännitettä

Edellä  mainittujen  sisustuselementtien  sommittelut  olivat  raskaita  ja  niistä  puuttui 

mielenkiintoa. Ne eivät raikastaneet tilaa halutulla tavalla. Luonnoksista selvästi ke-

veimpänä ja parhaimpana sommitteluna erottui  suorakaiteen muotoinen sisustusele-

mentti, jossa kaksi kapeaa pystysuuntaista kappaletta katkaisee sisustuselementin vaa-

kasuuntaisen linjan (kuva 18).  

Kuva 18. Kevyt tunnelma, mutta liian lyhyt teos
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Sommittelussa on käytetty kahta eri kuosia, mutta taustakuosista voi erottaa useampia 

neliskulmaisia  alueita,  jotka tuovat sommitteluun lisää mielenkiintoa.  Tunnelma on 

kevyt ja raikas, mutta sisustuselementti vaikuttaa liian lyhyeltä. Huomattavasti parem-

pi teoksen koko on kuvassa 19, jossa sisustuselementti näyttää sopusuhtaiselta sohvan 

kanssa. Sisustuselementti ei saa olla liian pieni, sillä seinä ja sohvakokonaisuus ovat 

pitkiä ja sisustuselementistä on tarkoitus tulla aulan katseenvangitsija. 

Kuva 19. Keveä tunnelma ja sopivat mittasuhteet

Koska kuvassa 19 sisustuselementti näyttää tilaan sopivan kokoiselta, mittasin kysei-

sestä kuvasta sen koon. Kuvan perusteella laskin, että sopiva sisustuselementin koko 

on 1 x 6,50 metriä, sillä sohvaryhmä on kooltaan 10,50 metriä ja tilan korkeus on 2,70 

metriä. Kuva 19 toimii minulla luonnoksena, joka luo hyvän pohjan etsimälleni som-

mittelulle. Kuvat 15–19 löytyvät suurempina liitteestä 5.

Sisustuselementin rytmiä ja sommittelua lähdin hakemaan tekemällä sisustuselemen-

tistä paperiversion mittakaavassa 1:5. Tein valkoisesta paperista ensin sisustuselemen-

tin pohjan, johon kokeilin erilaisia sommitelmia mittakaavassa leikkaamillani eriko-

koisilla palasilla (kuva 20). Mielestäni kolme erikokoista suorakaiteenmuotoista kap-

paletta rytmittää ja katkaisee sisustuselementin vaakasuuntaisen linjan hyvin. Kappa-

leiden koon lisäksi myös niiden väliin jäävien alueiden koot vaihtelevat. Näin saadaan 

aikaan jännitettä (kuva 21). Tarkoituksena on, että nämä kolme pystysuuntaista ele-

menttiä ovat päällimmäisiä kerroksia.



30

Kuva 20. Leikkaamalla ja liimaamalla etsitty sommittelu

Kuva 21. Sisustuselementin sommittelun luonnos mittoineen. 

Koska haluan sisustuselementtiin lisää mielenkiintoa, kerroksellisuutta ja jännitteitä, 

jatkoin sommittelun suunnittelua 1:5 mittakaavassa. Leikkelin lisää erikokoisia pieniä 

palasia, joiden leveys on 20–25 senttimetriä ja korkeus 30–60 senttimetriä. Ajatuksena 

on, että nämä pienet kappaleet tuovat sommitteluun lisää rytmiä, jännitettä ja mielen-

kiintoa, sillä muuten sommittelu jää mielestäni vajavaiseksi (kuva 22). 

Kuva 22. Luonnos sommittelusta mittoineen. Pienten kappaleiden mitat ovat sentti-

metreinä.

6.2 Sisustuselementin kuosien suunnittelu 

Viimekeväänä hain seminaariprojektissani suuntaa sisustuselementille ja silloin luon-

noksista ja kokeiluista huomasin, että maalauksellinen kuosi kankaassa toimii hyvin 

sisustuselementissä. Se tuo siihen mielenkiintoa ja jättää samalla katsojan mielikuvi-

tukselle tilaa. Maalauksellinen kuosi helpottaa myös kankaiden painamista, sillä ra-
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porttia ei tarvitse saada tarkasti kohdistettua. Maalauksellinen tunnelma toimi siis kuo-

sien suunnittelun pohjana ja sen takia hain inspiraatiota vesiväreillä, kuivapastellilii-

duilla sekä akryylimaaleilla maalaamalla.  Maalasin erilaisia pintoja ja muotoja ole-

matta kriittinen (kuvat 23–26).

Kuva 23. Ympyröiden raikkautta ja keveyttä

Kuva 24. Viivojen liikettä ja terävyyttä
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Kuva 25. Hitaasti liikkuvia kaarevia muotoja, joiden muodostama pinta on rauhallinen

Kuva 26. Rypytetty maalauksellinen pinta

Maalaamisen jälkeen skannasin maalaukset ja katsoin tietokoneella, mitä maalauksia 

kannattaa lähteä työstämään PhotoShop -ohjelmalla. Tässä vaiheessa olin vähän kriit-

tisempi kuin maalatessa, sillä aivan jokaista maalausta en yrittänyt muokata tietoko-

neella. Yhdistelin eri maalauksia, muutin niiden värityksiä ja tein niihin myös uusia 

elementtejä. Tällä tavalla työstin kuoseja. Välillä vertailin kuoseja keskenään ja tar-

kastelin niitä kriittisesti. Etsin niistä hyviä ja huonoja puolia ja yritin muokata niitä 

mahdollisimman hyväksi. Välillä painoin myös muutamia kokeiluja polyestereille, jot-

ta näkisin, miten kuosien värit muuttuvat kankaalle painettaessa ja miltä kuosien muo-

dot näyttävät kankaissa. Kokeiluista tein havaintoja ja niiden pohjalta muokkasin taas 
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kuoseja. Lopputuloksena on paljon erilaisia kangaskuoseja, hyvin erilaisin tunnelmin 

(kuvat 27–31). Halusin tehdä useita erilaisia kuosivaihtoehtoja, jotta voin vertailla nii-

tä keskenään yhdessä metallikehikon sekä kokonaissommittelun kanssa. Sisustusele-

mentissä on syytä olla useampi kuosi, yksi hyvä ei riitä, sillä se ei tuo riittävästi jänni-

tettä, kontrastia ja mielenkiintoa.

Kuva 27. Maalauksellinen ja raikas kuosi

Kuva 28. Raikas kuosi, jonka ympyrät ovat selvästi liikkeessä 
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Kuva 29. Pehmeitä muotoja, liikettä ja kylmä tunnelma

Kuva 30. Hyvin maalauksellinen, keveä ja utuinen

Kuva 31. Kerroksellinen, lämmin tunnelma ja pehmeitä sekä kulmikkaita muotoja
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Minulla on selkeä käsitys sisustuselementin tunnelmasta ja siinä mahdollisesti käytet-

tävistä kuoseista. Sifongille aion painaa maalauksellisen, raikkaan ja melko värikkään 

kuosin, joka näyttää kerrokselliselta (kuva 32). 

Kuva 32. Kerroksellinen, raikas ja ilmava eli kevyt kuosi

Kyseinen kuosi painetaan melko isossa mittakaavassa, joten siitä tulee selvästi erottu-

maan ympyröitä  ja  neliöitä  sekä myös  erivärisiä  alueita.  Mielestäni  se sopii  hyvin 

Metsolan aulaan ja tuo sinne keveyttä ja raikkautta niin muotojen kuin värienkin puo-

lesta. Sifongille painettu keveä ja raikas kuosi vaatii kontrastia, jota tuodaan organzan 

kuoseilla. Kolmen pystysuoran organza -kappaleen kuosiksi sopii mielestäni ryppyi-

sen näköinen kuosi (kuva 33). Kyseinen kuosi on melko tumma organzalle painettuna, 

joten se tuo tummana kontrastia sifongin raikkaudella ja vaaleudelle. Se myös heijas-

taa kauniita värisävyjä valon osuessa organzan pintaan. 
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Kuva 33. Kolmiulotteinen ja mielenkiintoinen kuosi

Pieniin päälle tuleviin kappaleisiin ajattelin myös rypytetyn näköistä kuosia (kuva 34), 

joka on väritykseltään raikas ja keveä. Koska sifongille painettava kuosi sisältää pal-

jon muotoja; ympyröitä, nelikulmioita sekä epäsymmetrisiä kuvioita, organzan kuosei-

hin en halua selviä muotoja. Organzan kuoseissa leikitellään väreillä ja hyödynnetään 

sen kaunista kiiltoa. Organzalle valitsemani kuosien värejä tulen varmasti vielä val-

mistaessa muuttamaan, sillä värit näyttävät suurina pintoina erilaisilta kuin pienissä 

kokeiluissa.  Oikeassa koossa nähdään,  millaista  kontrastia  ja jännitettä  vaaleammat 

pinnat  tarvitsevat.  Painan  ensin sifongille  alimman kerroksen kuosin jonka jälkeen 

katson,  mitä  sifongin  vaalea  kuosi  vaatii  pieniltä  päällimmäisiltä  kerroksilta,  jotka 

ovat organzaa. Valokuvia painokokeiluista löytyy liitteestä 6. 

Kuva 34. Pienten organza -palojen kuosi



37

6.3 Kuosien mittasuhteet

Hain kuoseille oikeaa mittasuhdetta paperitulosteiden avulla. Tulostin suunnittelemia-

ni kuoseja eri mittakaavassa, jotta löysin sopivan koon ja yhteensopivat kuosit. Pape-

rille tulostettu kuosi ei  kuitenkaan anna oikeaa kuvaa väreistä ja tunnelmasta,  sillä 

kuosi näyttää kankaissa erilaiselta, hennommalta ja kevyemmältä kankaiden läpikuul-

tavuuden ansiosta. Etsin paperitulosteiden avulla siis kuosien oikeaa mittasuhdetta ja 

painoin mielestäni sopivissa mittasuhteissa olevat kuosit sifongille ja organzalle. Kan-

kaalle painettuani pystyin vertailemaan painokokeiluja ja niiden mittasuhteita keske-

nään, sillä kankaisiin painettuna kuosien värit ja muodot näyttävät todellisilta, sellai-

selta kuin ne lopullisessa sisustuselementissä tulevat näyttämään. 

6.4 Organzan rypytyksellä pintastruktuuria sisustuselementtiin

Rypytyksellä haen sisustuselementtiin pintastruktuuria. Tarkoitan sillä pinnan tuntua; 

valojen ja varjojen vaihtelevuutta. Kankaan pinnan ollessa epätasainen siihen saadaan 

aikaiseksi lisäkontrastia valo- ja varjokohdilla. Rypytys tullaan toteuttamaan lämpökä-

sittelemällä polyesteriä, mikä tarkoittaa langan avulla rypytetyn polyesterin lämmittä-

mistä  esimerkiksi  keittämällä.  Kangasta keitetään noin kymmenen minuuttia,  jonka 

jälkeen langat poistetaan ja kankaan annetaan kuivua. Kuivuttuaan kankaassa on käsi-

pesun kestävä rypytys. Kangasta voi rypyttää myös muilla lämmittämiskeinoilla esi-

merkiksi uunissa, lämpöpuhaltimella tai kuumaprässillä.

Hain rypytettyä pintaa tekemällä kokeiluja. Halusin, että pinnan rypyt eivät muodosta 

tasaista rytmiä, vaan pinta on eloisa ja vaihteleva. Sisustuselementin rypytys toteute-

taan organzalle, sillä mielestäni siinä rypytys näyttää parhaimmalta, koska organza on 

ryhdikkäämpää kangasta kuin sifonki. Rypyt tuovat ilmavuutta organzaan ja lisäävät 

keveyden vaikutelmaa. Olen seminaarityössäni tehnyt keväällä 2009 muutamia kokei-

luja, jolloin tein kankaasta ikään kuin pallon ja sidoin sen ympärille lankaa tiukasti. 

Jälki oli miellyttävää, joten ensimmäisen kokeilun tein samalla tekniikalla, mutta tällä 

kertaa käytin isoa kangaspalaa, jotta lopputulos olisi lähempänä lopullista kankaan ko-

koa. Tuloksena oli,  että kankaan rypytys  näytti  hieman silittämättömältä kankaalta, 

mutta silti  ihan mielenkiintoiselta. Siinä on todella loivia ryppyjä, jotka vaikuttavat 

rauhalliselta (kuva 35). Toisen kokeilun tein niin, että keräsin kangasta useampaan eri 

kohtaan ja ompelin keräämäni kohdat muutamalla pistolla keskeltä kiinni. Rypytyk-
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sestä tuli eloisa ja vaihteleva  (kuva 36). Ryppyjen korkeus ja koko vaihtelee, mikä 

näyttää hyvältä.

Kuva 35. Pientä ja loivaa ryppyä

Kuva 36. Rypytys on eloisa ja vaihteleva 

Seuraavan rypytyksen toteutin tekemällä pitkiä, noin 5–8 senttimetrin mittaisia, pisto-

ja. Pistoilla ei ollut järjestystä, vaan vaihtelin pistojen suuntaa ja hieman pituuttakin. 

Lopputuloksena tuli tiheämpää ryppyä kuin edellisessä kokeilussa ja kaikki rypyt ovat 

melkein samankorkuisia (kuva 37). Jälki on mielenkiintoinen ja siihen varmasti syn-

tyy hyviä valo- ja varjokohtia. Kokeilin vielä tehdä toisen tilkun samalla tekniikalla, 
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mutta pidemmillä pistoilla. Pidensin piston pituutta 15–20 senttimetriin ja lopputulos 

on vaihtelevampi kuin pienemmillä pistoilla tehty (kuva 38). 

Kuva 37. Samankorkuista rytmiä epätasaisessa järjestyksessä

Kuva 38. Loivaa ja epätasaista rypytystä

Kokeiluistani  jokainen  voisi  toimia  sisustuselementissä,  sillä  rypytyksen  määrä  ja 

koko riippuu suuresti kuosista, sen väreistä ja muodoista. Vahva kuosi ei tarvitse voi-

makasta ja suurta rypytystä. Ensimmäistä kokeilua lukuun ottamatta jokaisesta kokei-

lusta on mahdollista tehdä erilaisia variaatioita venyttämällä rypytystä. Rypytys loive-

nee kun kangasta kiristää. Tämä täytyy ottaa huomioon sisustuselementin valmistuk-
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sessa, jotta rypytyksestä todella tulee oikeanlainen, sillä tunnelma hieman muuttuu, 

kun rypytys loivenee.

Kokeilin rypyttää sublimaatiopainolla painettuja organza -kankaita keittämällä, mutta 

keitettäessä kankaista irtosi vihreää ja sinistä väriä niin paljon, että painettujen kankai-

den värit vaalenivat ja kankaissa olevat vaaleat kohdat värjäytyivät. Sublimaatiopai-

nolla painetun kankaan ei pitäisi päästää väriä, sillä väri menee kankaan kuituihin, ku-

ten aikaisemmin olen kertonut. Saattaa olla, että ostamani kangas ei ole aivan satapro-

senttista polyesteriä, vaikka kankaan tiedoissa niin lukee tai ostamassani organzassa 

on jokin viimeistely, jonka takia osa väristä ei mene kuituun asti. En aio lähteä selvit-

tämään kankaan valmistajaa ja mahdollisia syitä värin lähtemiseen keitettäessä, vaan 

yritän löytää toimivan ja värit pitävän rypytystekniikan, sillä haluan säilyttää paina-

mieni kankaiden värit juuri sellaisina kuin olen ne tarkoittanut. 

Tärkeintä polyesterin rypyttämisessä on lämpö, joten kokeilin rypyttämistä kuivaus-

rummun lämmön avulla. Kokeilin eri lämpötiloja, 150–200 astetta. Kankaiden annoin 

olla  kuivausrummussa  10–20 minuuttia.  Ajan tai  lämmön vaihtelun  en huomannut 

tuovan mitään eroja ryppyihin. Kuivausrummusta otettaessa kankaiden rypyt olivat ai-

van samanlaisia kuin keittäen tehdyt rypyt, mutta kastuttuaan rypyt suoristuivat. Keit-

täen tehty rypytys on siis kestävämpi kuin kuivausrummussa tehty. Sisustuselementis-

sä ei tarvitse olla vedenkestävä rypytys, sillä sisustuselementtiä ei ole tarkoitettu pes-

täväksi. Sitä ei puhdisteta pesemällä, vaan pölyt puhdistetaan heikolla imuteholla imu-

roimalla. Painetut ja rypytetyt kankaat kiinnitetään tukiverkkoon useammasta kohdas-

ta, joten rypytykseen ei tule kohdistumaan rasitusta. Se ikään kuin lepää verkon pääl-

lä. 

Kahdessa viikossa kuivausrummussa tehdyt  rypyt  hävisivät.  Niissä ei enää näkynyt 

selvää rypytystä, vaan niissä oli muutama ryppy siellä täällä. Täytyi etsiä jälleen uusi 

rypytyskeino.  Kokeilin tehdä rypytystä  höyryn avulla mehumaijassa.  Mehumaijassa 

kankaat ovat hyvin lähellä kiehuvaa vettä, mutta eivät kuitenkaan osu veteen. Ne kyllä 

kostuvat höyrystä jonkin verran, mutta niistä ei lähde väriä, jos kiehuvaa vettä ei pääse 

höyrytysastiaan. Kattilan pohjalle ei siis saa laittaa liikaa vettä. Mehumaijassa höyryn 

avulla rypyttäminen onnistui hyvin, sillä rypyistä tuli samanlaisia kuin keittämällä teh-

dyt ja väriä ei painetuista kankaista irronnut, kun laittoi vain vähän kerrallaan pohjalle 

vettä.
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Kuumaprässillä on myös mahdollista tehdä käsipesun kestävä rypytys, mutta jätin ky-

seisen lämpökäsittelytavan tietoisesti kokeilematta. Kuumaprässillä tehdystä rypytyk-

sestä tulee litteä eli haluamani ilmavuus jää puuttumaan. Tämä johtuu siitä, että prässi 

painaa rypyt litteäksi. Rypyistä tulee terävän oloisia ja kulmikkaita. Tällä tavoin rypy-

tettyyn kankaaseen tulee kyllä eloisa ja vaihteleva pinta, mutta rypytyksellä haen ilma-

vuutta ja keveyttä. Sen takia rypytystekniikaksi valitsin mehumaijassa höyryn avulla 

rypyttämisen.

6.5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ilmeneminen sisustuselementissä

Koko sisustuselementti tulee kuvastamaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulua. Li-

säksi haluan tuoda siihen myös selvästi tunnistettavia asioita – sanoja. Ajatuksena on 

painaa  muutamia  avainsanoja kuosin päälle.  Sanat  tulevat  liittymää  Kymenlaakson 

ammattikorkeakouluun  ja  ne  ovat  englanniksi,  koska  englanninkieliset  sanat  ovat 

usein lyhyempiä ja monipuolisempia merkitykseltään. Englanti kielenä kuvaa kansain-

välisyyttä ja tekee sanoista ymmärrettäviä myös vaihto-opiskelijoille. 

Sanojen valinnassa huomioin sen, että niiden täytyy kestää aikaa ja olla kirjoitettuna 

hyvän näköisiä. Sanat eivät saa olla kovin pitkiä, sillä ne tulevat suorana painettuina 

sisustuselementtiin tuoden kontrastia kuosin kaareville muodoille. Jos sana on pitkä, 

mutta erittäin yleinen, niin se voidaan katkaista ilman, että sanan tunnistettavuus kär-

sii. Monista sanoista riittää, että näkee muutaman kirjaimen alusta, joiden perusteella 

osaa päätellä sanan merkityksen. Valitsemani sanat kuvaavat Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulun toimintaa (liite 7). En halua käyttää esimerkiksi toimialojen nimiä, sillä 

nimet muuttuvat usein. Sumennan osan sanojen kirjaimista, koska se tuo sanoihin ke-

veyttä ja pehmeyttä ja vie sanat lähemmäs kuosia (kuva 39). 

Kuva 39. Ylhäällä Times New Roman ja alhaalla Arial
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Kirjasintyypiksi haluan selkeän, yksinkertaisen ja tutun kirjasimen, joka on sumenta-

misen jälkeenkin vielä helposti luettavissa ja tunnistettavissa. Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulun graafisessa ohjeistuksessa mainitaan toissijaisina kirjasimina kaikille tu-

tut Arial ja Times New Roman (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2009, graafinen 

ohjeisto). Ne ovat varmasti myös kaikille opiskelijoille tutut kirjasimet, sillä kyseisiä 

kirjasimia käytetään kouluissa paljon. Molemmat ovat selkeitä ja helposti luettavia. 

Times New Roman on päätteellinen ja Arialia sirompi kirjasin. Arial puolestaan on 

päätteetön,  tasapaksu  ja  hyvin  pelkistetty  kirjasin,  joka  antaa  raskaan  vaikutelman 

(kuva 39). Kirjasintyypiksi valitsin Times New Romanin, joka mielestäni on selkeä, 

tuttu ja kevyt kirjasin. Sitä käytetään tavallisena eli ilman lihavointia tai kursivointia, 

sillä mielestäni kyseisen kirjasimen tavallinen tyyli on sopivin. 

Kirjasinkoon täytyy olla tarpeeksi suuri, sillä kysymyksessä on suuri sisustuselement-

ti, jossa pienet tekstit häviävät kuosin sekaan. Sen takia kirjasimen kooksi valitsin 120 

pistettä (kuva 40), koska se on kooltaan mielestäni sopivan kokoinen teokseen. Se nä-

kyy melko kauas, mutta ei kuitenkaan vaikuta liian hallitsevalta. Tarkoituksena on, 

että tekstit eivät ole mustia, vaan kuosin väreihin sopivia. Ne eivät saa näyttää siltä 

kuin teksti olisi vain painettu kuosin päälle, vaan tekstin tulee olla osa kuosia, vaikka 

se  painetaankin  jälkikäteen.  Tekstin  lopulliset  värit  päätän  tehdessä,  jolloin  katson 

myös tekstien lopulliset paikat. 

Kuva 40. Malli valitusta kirjasinkoosta

6.6 Sisustuselementin tukirakenne ja seinäkiinnitys

Kiinnityksen ja tukikehikon suunnittelu on eräs tärkeimmistä asioista sisustuselemen-

tin  suunnittelussa,  sillä  sen rakenteet  tulevat  vaikuttamaan muun muassa  kerrosten 

määrään, teoksen muotoon, kankaiden kiinnittämiseen sekä yleisilmeeseen ja tunnel-

maan. Tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka ei vaikuta painavalta, vaan luo keveää il-
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mettä yhdessä sifongin ja organzan kanssa. Kiinnityksen ja tukikehikon suunnittelun 

tekee erityisen haasteelliseksi ohuet ja läpikuultavat polyesterit, sillä kaikki tulee nä-

kymään ja rytmittämään lopullista kokonaisuutta.

Lähtökohtana tukikehikon ja kiinnityksen suunnittelussa on kerroksellisuuden toteut-

taminen. Kangaskerrokset täytyy saada toisistaan erilleen, jotta kerroksellisuuden idea 

toimii. Sisustuselementin kehikkoa ja seinään kiinnittämistä lähdin miettimään ensim-

mäisen protomallin avulla. Se antoi ajatuksia kerroksellisuuden toteuttamisesta ja sei-

nään kiinnittämistä (kuvat 41–43).  Kyseisessä protossa seinästä tulevat metalliputket, 

joiden sivuihin on porattu putken paksuiset reiät. Kankaisiin on ommeltu kuja, joihin 

metalliputket pujotetaan. Putket laitetaan seinästä tulevien tappien koloihin. Tällä ta-

voin kiinnitetään jokainen kangaskerros. 

Kuva 41. Ensimmäisen proton luonnos

Kuva 42. Ensimmäinen protomalli vaikuttaa raskaalta
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Kuva 43. Ensimmäisen tukikehikon rakenne 

Huonoa kyseisessä protossa on sen raskas vaikutelma, sillä seinästä tulevien tappien 

päät jäävät rumasti näkymään. Samoin sekä kankaan ylä- että alareunassa olevat put-

ket vaikuttavat raskaalta. Myöskään kankaaseen ommeltu kuja ei miellytä, sillä ommel 

näkyy liikaa ja samalla se on merkittävä ja hieman hallitseva muoto sisustuselementis-

sä. Viiva näyttää raskaalta. Protoa tehdessä huomasin myös, että kankaita on vaikea 

saada oikealle kireydelle. Kankaat jäävät helposti liian löysälle, jolloin lopputulos on 

epäsiisti ja raskas, sillä kankaat tuntuvat vetäytyvän seinää kohti tai tippuvan alaspäin. 

Mainitsemieni huomioiden pohjalta lähdin luonnostelemalla miettimään tuki- ja kiin-

nitysratkaisuja, jotka toimisivat paremmin. 

Luonnosteluni lähti liikkeelle kankaiden tarpeiden ehdoilla. Ohuet polyesterikankaat 

selvästi tarvitsevat tukea ja ne täytyy saada kiinnitettyä tukikehikkoon muutenkin kuin 

ommellun kujan avulla. Ongelmaa lähdin miettimään tukiverkon avulla. Sinkitty verk-

ko voisi olla koko sisustuselementin pohjana, johon ainakin päällimmäinen eli näky-

vin kangaskerros kiinnittyy.  Tuen lisäksi  verkko myös rytmittää sisustuselementtiä. 

Verkon päälle eri kangaskerrokset voisi kiinnittää tankojen avulla, aivan kuten edellä 

kertomassani protomallissa (kuva 44) tai päällimmäiset kerrokset voisi kiinnittää sii-

malla katosta, jolloin kankaiden ylä- sekä alareunassa täytyisi olla jonkinlainen tanko 

painona (kuva 45). Mietin myös, että kaikki sisustuselementin kerrokset voisivat kiin-

nittyä kattoon (kuva 46), mutta myös se vaikuttaa raskaalta, sillä kattoon pitäisi tehdä 

siimojen tai  vaijereiden kiinnityspaikka ja ne antavat  vaikutelman,  että  sisustusele-

mentti putoaa katosta. 
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Kuva 44. Verkko kankaan tukena

Kuva 45. Ensimmäinen kangaskerros ja verkko ovat kiinni seinässä, mutta muut ker-

rokset kiinnittyvät kattoon

Kuva 46. Sisustuselementti on kiinnitetty kokonaisuudessaan kattoon
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Jos kaikki kerrokset ovat kiinni vain katosta, sisustuselementti pääsee heilumaan. Se 

vaatisi jotain kiinnitystä myös alareunaan. Luonnoksissa mietin myös kankaiden kiin-

nittämistä verkon molemmin puolin, mutta totesin, että kankaiden väliin ei jää riittä-

västi tilaa. Kerroksellisuus ei enää toimi, sillä kankaiden läpikuultavuus ja informaatio 

heikkenee, kun kankaat ovat kiinni toisissaan.

Koska kattoon kiinnittäminen ei mielestäni antanut kevyttä vaikutelmaa, jatkoin seinä-

kiinnityksen miettimistä. Palasin tavallaan alkuun. Verkko ja verkon päälle kiinnitetty 

kangaskerros kiinnitettäisi seinään tappien avulla ja seuraava kangaskerros pingotet-

taisiin tappien väliin ohuen vaijerin varaan ylä- sekä alareunasta (kuva 47). Tässä ta-

pauksessa kankaaseen täytyisi  ommella  kuja,  mutta  jos  vaijeri  on mahdollisimman 

ohut, se ei korostaisi ommelta entisestään. Tällä tarkoitan sitä, että ensimmäisessä pro-

tossa putki oli noin sentin paksuinen, jolloin putken paksuus korosti ommelta vetämäl-

lä sitä alaspäin tuoden putken muodon esiin. Ohut vaijeri poistaisi tällaisen ongelman. 

Ommel ei myöskään merkittävästi korostuisi, sillä kysymyksessä ovat alimmat kan-

gaskerrokset.

Kuva 47. Sisustuselementti on kiinni seinässä tappien avulla

Aikaisemmin mainitsin, että ohuet kankaat tarvitsevat tukea, joten siitä lähti ajatus, 

että  jokaisessa  kerroksessa  on  oma  verkko.  Kaikki  kankaat  kiinnitetään  sinkittyyn 

verkkoon ja verkot kiinnittyvät tappien avulla seinään (kuva 48). 
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Kuva 48. Luonnos, jossa jokaisella kerroksella on oma verkko.

Kuten luonnoksesta voi havaita, kerrosten koko vaikuttaa kiinnitykseen. Jos alimmat 

kerrokset ovat päällimmäisiä kerroksia pienempiä, tapit saadaan kiinnitettyä aina edel-

lisen kerroksen ulkopuolelta seinään. Jos ylimmät kerrokset kuitenkin ovat alimmaisia 

kerroksia pienempiä, kankaisiin täytyy tehdä reikiä, joista kiinnitystapit laitetaan ker-

rosten läpi.

Olen koko ajan ajatellut, että tapit saadaan helposti verkkoon kiinni esimerkiksi hit-

saamalla, mutta todellisuudessa verkkoa ei sen ohuuden takia voi hitsata, sillä se me-

nee varmasti poikki. Uutena ajatuksena on kiinnittää verkko seinästä tulevien tappien 

päässä olevien koukkujen varaan sekä ala- että yläpuolelta. Koska kokeiluissa käytetty 

verkko on ainoastaan 0,8 millimetrin paksuista, se ei ole tarpeeksi tukevaa. Tämän ta-

kia verkkoon voisi kiinnittää metallilangalla punomalla tukitappeja, joiden kohdalta 

verkko kiinnittyy seinään. Tukitapeilla saadaan aikaan myös rytmiä,  joten niitä voi 

kiinnittää muutamia ylimääräisiäkin. Jotta koukku ei tule näkymään verkon oikealle 

puolelle, tukitappeja voidaan taivuttaa, jolloin tappien päät jäävät verkon nurjalle puo-

lelle. Eri kangaskerroksiin täytyy tehdä reikiä kiinnitystapeille, joiden päissä koukut 

ovat, jotta saadaan useampia kerroksia päällekkäin (kuva 49). Tukitapit  voivat olla 

myös kaarevia, jos niiden suora muoto on liian kova ja hallitseva (kuva 50). 



48

Kuva 49. Seinäänkiinnitys tapahtuu koukkujen avulla ja verkkoon punotaan tukitappe-

ja myös rytmiä antamaan.

Kuva 50. Kiinnitys koukuilla, punotut tukitapit kaarevia

Jos valitaan tukevampaa, paksumpaa verkkoa, tukitappeja ei tarvita. Vahvemman ver-

kon voi kiinnittää suoraan seinästä tulevien koukkujen varaan. Koukkujen täytyy olla 

mahdollisimman siistin näköisiä ja helposti kiinnitettäviä, joten ajatuksena on käyttää 

valmiita Habon pyyhekoukkuja (kuva 51). 

Kuva 51. Habon pyyhekoukku

Kyseisissä koukuissa on verkolle sopiva lovi, joten verkko on helppo ripustaa koukku-

jen varaan, eikä koukun pää tule kuin noin puoli senttimetriä verkon oikealle puolelle. 
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Se ei ole häiritsevän paljon, sillä ajatuksena on, että kangasta ei pingoteta verkkoon. 

Kangas saa jäädä hieman löysälle, jotta se näyttää elävältä ja mielenkiintoiselta. Ky-

seisistä koukuista löytyy myös sopiva pituus, sillä sisustuselementin on tarkoitus tulla 

seinästä irti noin neljä senttimetriä. Koukkuja täytyy olla sekä ylhäällä että alhaalla ja 

verkko  täytyy  saada  kiristettyä  koukkujen  varaan.  Alhaalla  koukut  täytyy  kääntää 

ylösalaisin, jotta verkko pysyy paikoillaan, eikä pääse irtoamaan koukuista. Ongelma-

na  tässä  kiinnitysratkaisussa  on koukkujen  saaminen  millilleen  oikeille  paikoilleen 

seinässä, jotta verkon kireys saadaan sopivaksi. Seinässä saattaa olla kiviä tai muita 

kovia kohtia, jotka estävät koukkujen kiinnittämisen haluttuun kohtaan. Tukirakenteen 

ja seinäkiinnityksen valmistaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muotoilun metal-

lipuolen studio-ohjaaja Joni Yrjönen.

6.6.1 Tukiverkko

Oikeanlaisen verkon valinta on eräs ratkaiseva asia, sillä haluan, että se erottuu kan-

kaiden alta. Se ei saa olla liian ohutta ja sen pitää sommittelullisesti sopia painettuun 

kuosiin. Verkon on tarkoitus luoda kontrastia;  kova verkko ja pehmeä kangas sekä 

kulmikkaat verkon muodot ja pyöreät kankaiden kuosit. Kokeilin tehdä 0,8 millimet-

rin verkkoon erilaisia sommitteluja (liite 8). Leikkasin pihdeillä verkkoa pois ja kokei-

lin, millaista rytmiä verkkoon on mahdollista tehdä. Kyseinen 0,8 millimetrin verkko 

19x19 millimetrin silmällä on kuitenkin liian ohutta, sillä huomasin, että se ei kunnol-

la pidä muotoaan eikä se näy tarpeeksi hyvin polyestereiden alta. Haluan verkon näky-

vän ja tuovan oman viestinsä sisustuselementtiin. Sen takia aloin miettiä paksumpia 

verkkoja.

Kokeilujen kautta päädyin siihen, että alimmaisessa kerroksessa käytetään verkkoa, 

jonka langan paksuus on 1,75 millimetriä ja silmäkoko 25x25 millimetriä. Kyseisen 

verkon silmäkoko on suurempi  kuin kokeiluverkossani,  joten  se  sopii  paksuutensa 

sekä silmäkokonsa puolesta paremmin suuren sisustuselementin pohjaverkoksi. Verk-

ko näkyy melko kaukaa kankaiden alta ja sen suurempi silmäkoko näyttää luonnolli-

semmalta  suureen sisustuselementtiin.  Tämän paksuinen verkko mahdollistaa  myös 

sen, että verkkoon ei tarvitse punoa tukitappeja, vaan verkon voi kiinnittää suoraan 

koukkujen varaan. Kuten aikaisemmin olen maininnut, jokainen kangaskerros tarvit-

see oman tukiverkon, joten siitä  sain ajatuksen käyttää  kahta eripaksuista verkkoa; 

ohuempi verkko päällimmäisiin kerroksiin. Ohueksi verkoksi sopii hyvin langanpak-
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suudeltaan 1,45 millimetrinen ja silmäkooltaan 19x19millimetrinen verkko, sillä ver-

koilla täytyy olla eroavaisuuksia, jotta syntyy mielenkiintoa (kuva 52).

Kuva 52. Vasemmalla on silmäkooltaan 25 millimetrin verkko ja oikealla 19 millimet-

rin verkko.

Verkon rytmien kokeilujen sekä valittujen verkkojen perusteella, päädyin siihen, että 

verkkoihin ei leikellä mitään rytmejä, sillä se heikentää liikaa verkkojen ryhtiä. Kyse 

on kuitenkin suurikokoisista verkon kappaleista, joten niiden jämäkkyyttä ei kannata 

heikentää. Myös kankaiden kiinnittäminen verkkoon on helpompaa, kun verkosta ei 

ole leikelty mitään pois. Silloin ei tarvitse niin tarkkaa miettiä, mistä kohdasta kan-

kaan voi verkkoon kiinnittää tai mihin kohtaan kiinnityskoukun voi laittaa. 

Sisustuselementti on pituudeltaan 6,5 metriä, joten verkko täytyy jakaa osiin, jotta sitä 

on helpompi käsitellä ja kuljettaa. Jaoin verkon neljään osaan, joista suurin on kool-

taan 1x2 metriä (kuva 53). Verkon liitoskohdat jäävät päällimmäisien rypytettyjen or-

ganza -kappaleiden alle. 

Kuva 53. Verkon palojen mitat on ilmoitettu kuvan yläreunassa..
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6.6.2 Tukirakenteen kokeileminen luonnollisessa koossa

Koska  tukiverkon  ja  seinäkiinnityksen  suunnittelussa  on  otettava  monia  eri  asioita 

huomioon, päätettiin siitä tehdä kokeilu luonnollisessa koossa. Verkot ovat rullilla, jo-

ten ensimmäisenä ongelmana on verkon suoristaminen. Ensin leikattiin langanpaksuu-

deltaan 1,75millimetrin verkosta kahden metrin pala, jota hieman taivutettiin ja yritet-

tiin suoristaa, mutta verkon suoristaminen oli mahdotonta. Taivuteltaessa siihen tuli 

selvät taivutuksen jäljet ja ilman taivutusta se lähti menemään päistä kaarelle. Kahden 

metrin  verkkopala  langanpaksuudeltaan 1,75millimetrin  verkosta  ei  myöskään ollut 

niin jäykän oloista kuin olin kuvitellut. Siitä huomasi, että pienestä verkkopalasta ei 

voi nähdä todellista materiaalin käyttäytymistä. Verkkoa yritettiin suoristaa ja jäykis-

tää kääntämällä verkon reunoja hieman, mutta tuolloin se meni kierteelle. Verkkoa ei 

saatu mitenkään suoraksi,  vaan se jäi  aaltoilevaksi  niin reunoista  kuin keskeltäkin. 

Koska tarkoituksena on tehdä mahdollisimman kevyen näköinen tukirakenne ja kiin-

nitys, verkkoon ei haluttu tehdä metalliputkesta kehikkoa, sillä se näyttäisi raskaalta 

ohuiden kankaiden alta. Sen sijaan aaltoileva verkko kiinnitettiin seinään koukkujen 

varaan suunnitelman mukaisesti eli ylhäälle koukut laitettiin oikein päin, mutta alhaal-

la  koukut  käännettiin  ylösalaisin,  jotta  verkko saatiin  kiristettyä  koukkujen  varaan 

(kuva 54). 

Kuva 54. Vasemmalla puolella oleva koukku kannattelee verkon yläreunaa ja oikealla 

puolella olevan koukun avulla verkko saadaan kiristettyä oikealle kireydelle.

Ongelmaksi osoittautui alimpien koukkujen kiinnittäminen, sillä alimmat koukut voi-

tiin kiinnittää vasta sen jälkeen, kun verkko oli ylimpien koukkujen varassa. Tämä tar-

koittaa sitä, että koukut piti kiristää verkon reikien läpi, mikä oli hankalaa, koska kiris-
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täminen vaatii tilaa ja nyt tilaa oli vain 25millimetriä. Verkko saatiin kiinnitettyä ja ki-

ristettyä Habon koukkujen varaan, mutta silti  verkko hieman veti toiseen suuntaan. 

Tappien kiinnittäminen oli myös todella tarkkaa mittaamista ja kokeilemista. Kokei-

lussa koukut kiinnitettiin lastulevyyn, joka mahdollisti koukkujen paikkojen muutta-

misen useaan kertaan,  mutta betoniseinään koukut pitäisi  saada oikeille  paikoilleen 

kerralla,  mikä  on  todella  vaikeaa  ja  epätodennäköistä  jo  pelkästään  betoniseinästä 

mahdollisesti löytyvien kivien takia.

Verkon kiinnitys koukkujen varaan on tunnelmaltaan oikeanlainen, sillä se on keveän 

näköinen ja koukut ovat siistit ja melko huomaamattomat (kuva 55). Ne tuovat tasaista 

rytmiä, mikä puolestaan luo sisustuselementtiin rytmillistä jämäkkyyttä ja mielenkiin-

toa. Kyseisessä kiinnitystavassa on huonoa se, että kankaan voisi verkkoon kiinnittää 

vasta sen jälkeen,  kun verkko on ripustettu  seinälle,  jolloin työskentelyasento  olisi 

hankala. Kaikki pitäisi tehdä Metsolassa paikan päällä. 

Kuva 55. Verkon ja kiinnityksen kokeilu oikeassa koossa

Seinäkiinnitykseen haluttiin löytää helpommin toteutettava ratkaisu.  Ajatuksena on, 

että verkko kiristetään koukkujen varaan, aivan kuten edellä kuvailemassani kokeilus-

sa tehtiin. Koukut puolestaan kiinnitetään alumiinilistaan, josta on hitsattu suorakai-

teen muotoinen kehikko. Kehikon keskelle hitsataan myös yksi tukilista, jotta kehikko 

ei näytä liian kehysmäiseltä. Tukilista keskellä rytmittää sisustuselementtiä ja samalla 

tukee kehikkoa. Alumiinilistasta, koukuista, verkosta ja kankaasta tehdään kokonai-

suus, joka kiinnitetään ruuveilla seinään (kuva 56).
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Kuva 56. Verkko on kiinnitetty koukuilla alumiinilistaan, joka maalataan vielä valkoi-

seksi.

Alumiinilista maalataan valkoiseksi, jotta se erottuu mahdollisimman vähän seinästä. 

Kyseinen kiinnitystapa mahdollistaa sen, että koukkujen paikat voi rauhassa kokeilla 

paikoilleen ja verkko on mahdollista saada oikealle kireydelle. Ohuemmasta verkosta 

toteutettavat  kappaleet  tulevat  edellisestä  kerroksesta  kaksi  senttimetriä  irti.  Kolme 

suurinta päällimmäistä kappaletta tulee verkkojen saumakohtiin. Nämä kappaleet saa-

daan kiinnitettyä ensimmäisen verkon koukkuihin, kun niiden kohdalla oleviin kouk-

kuihin tehdään kahden senttimetrin jatkopalat. Pienemmät kappaleet voidaan kiinnit-

tää paksumpaan verkkoon paksulla metallilangalla. 

6.6.3 Kankaan kiinnittäminen verkkoon

Kiinnittämisessä en halua käyttää liimoja, sillä ne saattavat muuttaa väriä vuoden tai 

kahden päästä tehden ikäviä jälkiä sisustuselementtiin. Niiden toimivuudesta en saa 

varmuutta,  sillä en pysty testaamaan niiden käyttäytymistä  vuosia. Ajatuksenani on 

ommella polyesterikangas verkkoon siimalangalla käsin useammasta kohdasta; kaksi 

tai kolme kierrosta siimaa verkon ympäri ja siima verkon nurjalta puolelta solmuun 

useamman kerran. Kokeilin kahden paksuista siimaa, joista ohut ompelukoneessakin 

käytettävä siimalanka toimi hyvin, sillä siinä solmut vaikuttivat kestävämmiltä. On-

gelmana on, että siima on melko liukasta ja siihen tehdyt solmut saattavat aueta. Sen 

takia yritin sulattaa solmuja kolvin lämmön avulla. 

Sulattamisessa paksumpi siima toimi paremmin, sillä siinä on enemmän sulatettavaa. 

Kokeilin eri lämpötiloja 150 asteesta 400 asteeseen ja yritin löytää sopivan lämpötilan 
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ja sulatusetäisyyden. Kokeiluja tehdessä huomasin, että parhaiten solmu suli 240 as-

teen lämpötilassa, koska silloin siima ei napsahtanut poikki, eikä sulaminen ollut liian 

nopeaa. Solmut sulivat sen verran, että ne eivät varmasti pääse purkautumaan. Kuu-

memmassa  lämpötilassa  solmut  sulivat  nopeasti,  enkä pystynyt  mitenkään hallitse-

maan sulamista. Jos pidin kolvia kauempana, sulamista ei tapahtunut edes 400 astees-

sa, vaan kolvin piti osua siimaan, jotta solmu alkoi sulaa. Sulattamisessa on kuitenkin 

aina riski, sillä kankaaseen tulee reikä, jos kolvi osuu siihen vahingossa. Sulattaessa 

saa myös olla todella tarkkana, jotta ei sulata solmuja kokonaan pois, jolloin siima 

katkeaa.

Sulattamisen riskeistä johtuen, halusin löytää jonkun muun kankaan kiinnittämisvaih-

toehdon. Kokeilin kiinnittää kankaan suoraan verkkoon, ilman ompeleita tai liimoja. 

Katkaisin verkosta muutamista kohdista verkon langan, jota taivutin hieman ulospäin. 

Pujotin kankaan verkosta leikkaamaani piikkiin tekemällä kankaaseen reiän. Sen jäl-

keen painoin piikin takaisin samaan tasoon muun verkon kanssa (kuva 57). Tällä ta-

voin kiinnitin kankaan useasta kohdasta verkkoon; välillä kiinnitin pystysuuntaiseen 

piikkiin ja välillä vaakasuuntaiseen, jolloin kiinnityskohtiin saadaan vaihtelevuutta ja 

mielenkiintoista  rytmiä.  Kiinnityskohdissa  verkosta  on  pieni  osa  kankaan  oikealla 

puolella, mutta mielestäni se ei ollenkaan häiritse, vaan sen vaikutus on päinvastainen. 

Se on pieni, mutta mielenkiintoinen lisä sisustuselementin lopputulokseen.

Kuva 57. Kankaan kiinnityskohdat ympyröitynä

6.7 Organzan ja sifongin reunojen huolittelu

Kankaiden reunojen huolittelun haluan olevan kevyen ja mahdollisimman huomaa-

mattoman näköinen. Huolittelun täytyy  olla helposti  toteutettava,  sillä huoliteltavaa 

reunaa tulee olemaan monta metriä. Tein useita kokeiluja, joissa keskityin etenkin oi-

kean tunnelman löytämiseen. Ompelukoneella tehty päärme on liian raskaan oloinen, 

sillä ompelukoneen ompeleet näkyvät  selvästi ja reunasta tulee ohueen polyesteriin 
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paksun oloinen, vaikka päärme olisi mahdollisimman kapea. Ommel ja päärme näky-

vät, vaikka ompelin sen polyesterilangalla ennen sublimaatiopainoa (kuva 58). Koska 

päärme tuntuu ja näyttää paksulta, kokeilin pelkkää siksak-ommelta kankaan reunassa, 

mutta myös se näyttää liian raskaalta ja näkyvältä (kuva 59). Siima ompelulankana 

näyttää samalla tavalla raskaalta kuin tavallinen polyesteriompelulanka. 

Kuva 58. Ompeleen päälle painettu kuosi

Kuva 59. Siksak-ommel kankaan reunassa

Koska hain kevyttä ilmettä, kokeilin myös rispaannuttaa kankaan reunaa. Tulos oli il-

mava ja kevyt. Se ei tehnyt kankaaseen mitään ylimääräistä jälkeä eli viivaa, joka tuli-

si  sisustuselementissä  esiin.  Reunan  purkaantuvuus  kuitenkin  mietitytti  ja  kokeilin 

ommella  muutaman  senttimetrin  päähän  reunasta  aaltoilevan  ompeleen,  joka  estää 

kankaan reunan liian rispaantumisen.  Ommel kuitenkin vie keveän tunnelman pois 

tuoden samalla ylimääräisiä viivoja kankaan kuviointiin (kuva 60). Huolitteluvaihto-

ehtona on, että laitan rispaantuvaan reunaan jotakin lakkaa,  jotta rispaantuminen ei 

pääse esimerkiksi ripustamisen aikana jatkumaan. Lakoissa on kuitenkin aina se huo-

no puoli, että ne saattavat jättää ohueen ja läpikuultavaan kankaaseen jälkiä tai ne ko-

vettavat kankaan reunan tehden siitä luonnottoman näköisen. En halua käyttää mitään 

lakkaa, sillä en voi olla varma miten ne käyttäytyvät tai muuttuvat ajan saatossa.
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Kuva 60. Rispaantuva reuna voi purkaantua aaltoilevaan ompeleeseen asti

Kankaan reunat eivät joudu rasitukseen, koska kysymys on seinälle tulevasta sisustus-

elementistä. Tarkoituksena on, että reunoja rispaannutetaan yhdestä kahteen senttimet-

riin, jolloin kankaan seuraavat kudelangat ovat tarpeeksi kaukana reunasta lähteäkseen 

itsestään purkautumaan. 

6.8 Sisustuselementin valaiseminen

Valaistus on tärkeä osa sisustuselementin lopullista ilmettä. Valon täytyy tulla sisus-

tuselementin takaa,  jotta kerroksellisuus toimii  oikealla  tavalla.  Kerrokset häviävät, 

jos valo tulee edestäpäin, alimmainen informaatio jää silloin piiloon. Valolla saadaan 

aikaiseksi myös kontrastia, valo- ja varjokohtia. Sisutuselementin valaistukseen sopi-

vat hyvin led-valot, sillä ne eivät kuumene eli ne eivät aiheuta tulipalovaaraa. Led-va-

lot myös säästävät sähköä ja niiden käyttöikä on pitkä. Led-valoja käytetään paljon 

esimerkiksi taulujen valaistuksessa, sillä niissä ei ole haalistavaa UV-valoa. (Limic Oy 

2010, Laatikainen 2010.)

Led-valoista löytyy myös paljon erilaisia värilämpötiloja, mikä tulee huomioida valoa 

valitessa, jotta sisustuselementin värit näyttävät sellaisilta kuin ne on suunniteltu näyt-

tävän. Led-valojen värilämpötilat eli värit ovat hyvin kylmästä sinertävästä lämpöi-

seen keltaiseen. Tämän takia etsin sopivan valon värin sitten, kun sisustuselementti on 

valmistettu ja se on ripustettuna aulassa. Vastavalo Oy:n toimitusjohtaja Markku Laa-

tikainen suositteli, että kokeilisin värejä 4000K ja 5500K. Ne vastaavat väriltään neut-

raalia valkoista ja päivänvaloa, eli ne eivät tuo keltaisuutta sisustuselementtiin tai tee 
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siitä sinertävää eli liian kylmän oloista (liite 9). Haluan valaista sisustuselementin hie-

man epätasaisella valolla, jotta saan aikaan valo- ja varjokohtia. Sen takia led-valo-

nauhat tai -valoputket eivät sovellu valonlähteeksi, koska niiden valo on tasaista. Epä-

tasaista valoa saadaan kohdevaloilla. Niiden valokeila on kapea, joten niitä tarvitaan 

useita kappaleita, jotta valaistuksesta tulee riittävä, mutta niiden avulla saadaan aikaan 

kontrastia. (Laatikainen 2010, Limic Oy 2010.)

7 PÄÄTELMÄT

Olen tässä työssä konkreettisesti yrittänyt löytää toimivia ratkaisuja toteuttaa Metsolan 

aulan suuren sisustuselementin luonnostelun ja kokeilujen avulla. Lisäksi olen pyrki-

nyt täyttämään tutkimuksellisessa osuudessa ilmi tulleet tavoitteet sisustuselementille. 

Näitä ovat Victor Papanekin funktiokokonaisuuden vaatimukset, värien, sisustusele-

mentin havaitsemiseen ja kokemiseen vaikuttavat seikat. 

Sisustuselementti on suunniteltu vastaamaan aulatilan keveyden ja raikkauden vaati-

muksiin. Papanekin menetelmän funktio on huomioitu tekniikan ja materiaalien valin-

nassa, sillä tekniikaksi valitsin sublimaatiopainon ja materiaaleiksi polyesterikankaat 

sifongin ja organzan. Lisäksi polyesteri mahdollistaa myös lämmön avulla rypyttämi-

sen.  Myös tukirakenne on suunniteltu  kyseisen  menetelmän periaatteella  verkkojen 

valintaa myöden, sillä teoksen ohuet ja läpikuultavat kankaat ovat määritelleet, millai-

nen tukirakenne ja seinäkiinnitys on toimiva. Sublimaatiopainotekniikka ja polyesteri-

kankaat liittävät sisustuselementin nykypäivään ja -kulttuuriin. Sisustuselementin tele-

siksen funktioon kuuluvat myös katsoja omat kokemukset ja näkemykset teoksesta. 

Katsojan positiiviset assosiaatiot teoksesta, joihin olen tämän sisustuselementin suun-

nittelussa pyrkinyt, ovat osa teosta ja sen viestiä. 

Käytön ja estetiikan funktioon olen erityisesti kiinnittänyt huomiota, sillä toimivuuden 

ja estetiikan täytyy toimia yhdessä, jotta teoksesta tulee konkreettisesti toteutettava. 

Estetiikkaan kuuluu se, miltä teos näyttää. Siihen kuuluu sommittelun, värien ja kuo-

sin muotojen lisäksi esimerkiksi kankaiden kiinnittäminen teoksen tukiverkkoon. Kan-

kaiden kiinnittämiskohtaan jää näkymään teoksen oikealle puolelle verkon piikki, joka 

muodostaa pienen yksityiskohdan sisustuselementtiin. Samalla tavalla myös kankai-
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den rispaannutetut  reunat  muodostavat  yksityiskohdan ja  keveyden  tuntua  lisäävän 

elementin teokseen. 

Käytön funktiossa on huomioitu Metsolan aula, sillä sisustuselementti on suunniteltu 

kyseistä tilaa raikastavaksi ja keventäväksi elementiksi. Se on suunniteltu ottaen huo-

mioon kyseisessä tilassa jo olemassa olevat elementit. Sen takia olen kokeillut teke-

miäni luonnoksia aulasta otettuun valokuvaan, jotta näen,  miten teos toimii  omalla 

paikallaan.

Käytön funktiossa on huomioitu myös Metsolan aulan käyttäjät, joita ovat opiskelijat, 

opettajat, muu henkilökunta ja koululla vierailevat henkilöt. Teoksen tulee antaa tilan 

käyttäjille uusia elämyksiä joka katsomiskerralla. Tämän asian olen ratkaissut kerrok-

sellisuudella, kuosien maalauksellisuudella ja organzan valoa heijastavalla rypytetyllä 

pinnalla.  Kerroksellista  teosta  katsoessa ei  mitenkään voi kerralla  huomata  kaikkia 

teoksessa  olevia  elementtejä.  Kuosien  maalauksellisuus  puolestaan  jättää  katsojan 

omalle mielikuvitukselle tilaa, jolloin joka katsomiskerralla voi nähdä erilaisia asioita 

riippuen kulloinkin vallitsevasta tunnetilasta. Organzan valoa heijastava rypytetty pin-

ta puolestaan näyttää värit erilaisilta eri katsomiskulmista ja etäisyyksistä katsottuna.

Koska tarkoituksena oli löytää konkreettiset ratkaisut sisustuselementin toteutukselle, 

mietin käytön funktiota myös valmistamisen näkökulmasta. Suurimmaksi haasteeksi 

osoittautui löytää seinäkiinnitykselle ja tukirakenteelle kerroksellinen ja toteutettavis-

sa oleva ratkaisu, joka täyttää keveyden ja raikkauden vaatimukset.  Tukirakennetta 

suunniteltaessa tuli muistaa kankaiden kiinnittäminen verkkoon. Teoksen alin sifon-

gista toteutettava kangaskerros täytyy olla verkossa kiinni ennen kuin seuraavat organ-

za -kerrokset kiinnitetään. Teoksen kankaiden kiinnittämiseen ja reunojen huolitteluun 

tuli löytää konkreettisesti toteutettavissa olevat ratkaisut, jotka ovat keveät ja kohtuu-

ajassa toteutettavat.

Teoksen raikkaus ja keveys näkyvät väreissä, muodoissa, sommittelussa ja koko ra-

kenteessa. Sifonkiin valitussa kuosissa vallitsevana muotona ovat pehmeät ja pyöreät 

muodot, jotka luovat keveän tunnelman (kuvat 61 ja 62). Kuvat löytyvät suurempina 

liitteestä 10. Kontrastia pyöreille muodoille tuo organzan kuosien ryppyisen näköinen 

kuosi, jonka vaikutus tehostuu entisestään lämpökäsittelyllä toteutettavalla rypytyksel-

lä. Organzan kuosit ja pintastruktuuri puolestaan tuovat kontrastia sifongin kuosille. 

Myös sifongin ja organzan värit luovat keveyden ja raikkauden tuntua. Väreinä on 
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käytetty kylmiä ja lämpöisiä sekä vaaleita ja tummia sävyjä, jotta syntyy vastakkai-

suutta ja jännitteitä. 

Kuva 61. Sisustuselementin lopullinen luonnos

Kuva 62. Sisustuselementti aulan valokuvassa

Raikkautta teokseen tuovat sinisen eri sävyt,  jotka lisäävät viileyden ja ilmavuuden 

tuntua tilassa. Pienet organza -palat sifongin päällä luovat mielenkiintoisen ja vaihte-

levan tunnelman sommittelulle. Palat eivät muodosta mitään tiettyä linjaa, vaan som-

mittelu on vapaamuotoinen. Näiden pienten kappaleiden pinta tulee heijastamaan kau-

niisti valoa ja eri värisävyjä.

Keveyden tärkeimmät elementit teoksen rakenteessa ovat ohuet ja läpikuultavat kan-

kaat,  joita ilman en olisi  pystynyt  suunnittelemaan kerroksellista  ja ilmavaa teosta. 

Teoksen koko rakenne on keveä, sillä tukirakenteessa ei ole teosta rajaavaa metallike-

hikkoa, joka muodostaisi ikään kuin kehyksen. Tukirakenteen perusta muodostuu sin-

kitystä verkosta, jonka reunoihin leikattavat piikit luovat jatkuvuuden, keveyden ja va-

pauden tunteen. Verkko tuo teokseen rytmiä, sillä sen ruudukko on osa teoksen ole-
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musta. Se rytmittää teoksen kankaiden kuoseja, koska sen tasainen ja neliskulmainen 

ruudukko tuo kontrastia kankaiden pyöreille muodoille ja epätasaiselle rytmille. Sa-

malla verkko lisää kerroksellisuuden vaikutelmaa.  Seinäkiinnityskoukuilla  teos saa-

daan kevyen näköisesti irti seinästä. 

Sisustuselementti kuvastaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulua paitsi teoksessa ole-

villa sanoilla myös teoksen elementtien merkityksellä. Englanninkieliset sanat muis-

tuttavat kansainvälisyydestä ja vaihto-opiskelijoista sekä kuvaavat Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulun ydintoimintoja. Sifongin kuosi kuvaa opiskelun aikana tapahtuvaa 

tiedon lisääntymisen ja ammattitaidon karttumisen matkaa. Ammattitaito ei synny het-

kessä, vaan se on matka, jolloin kerätään tiedon paloja ja saadaan oivalluksia. Pienet 

organza -palat kuvaavat näitä oivalluksen hetkiä. Organzan rypytys puolestaan kuvas-

taa käytäntöä, ammattiosaamista, jota rypytyksen tekeminen vaatii.

Kerroksellisuus kuvastaa sitä, että tietoa ja taitoa ei tule pelkästään omalta alalta, vaan 

tietoa saadaan myös muilta koulutusaloilta sekä työelämästä. Kerroksellisuus kuvastaa 

siis yhteistyötä opiskelutovereiden, opettajien, eri toimialojen sekä erilaisten yhteis-

työyritysten kanssa. Maalaukselliset kuosit kertovat luovuudesta, taidosta ja innovatii-

visuudesta.  Onnistumme yhdessä -sisustuselementti  kuvaa oppimista  matkana.  Mat-

kaan kuuluu erilaisia etappeja, joissa koetaan ideat ja oivallukset. Matkan päämääränä 

on ammattitaito, joka saavutetaan riittävän monen etapin ja oivalluksen jälkeen.

8 LOPPUSANAT JA JATKOSUUNNITELMAT

Mielestäni  sisustuselementti  koostuu  mielenkiintoisista  ja  hyvin  erilaisista  asioista. 

Sen suunnittelu on ollut pitkä, haastava, antoisa ja opettava prosessi, sillä en ole aiem-

min suunnitellut mitään vastaavan kokoista teosta. Ratkaistavia ongelmia on ollut pal-

jon, mutta nyt ne on ratkaistu ja teoksen valmistaminen voidaan aloittaa. Tekemäni 

tutkimusosuus, suunnitelmat ja kokeilut luovat hyvän pohjan sisustuselementin val-

mistamiselle.  Yleensä tehdessä suunnitelmat  hieman muuttuvat.  Oikeassa mittakaa-

vassa  tehtäessä  sitä  saattaa  löytää  vielä  parempia  ratkaisuja  esimerkiksi  lopullisen 

sommittelun ja värien suhteen, mutta mielestäni se on vain positiivinen asia. Suunni-

telmia ei tarvitse, eikä saa noudattaa liian orjallisesti, koska luovassa työssä ideat ja 
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ajatukset kehittyvät jatkuvasti ja tehdessä tulee usein ne parhaimmat ideat. Kyse on 

kuitenkin visuaalisesta alasta.

Tämän projektin jälkeen tuntuu, että on tyhjä olo. Takana on niin pitkä ja mutkikas 

suunnitteluprosessi, että jos joku nyt pyytäisi suunnittelemaan vastaavanlaista teosta, 

varmasti kieltäytyisin. Vaikka nyt tuntuukin, että en tee tällaista projektia enää kos-

kaan, olen kuitenkin varma, että jatkossa tulen etsimään vastaavanlaisia suunnittelu-

haasteita. Ehkäpä jo vuoden päästä olen suunnittelemassa uutta sisustuselementtiä tai 

tekstiiliteosta, sillä tästä projektista jäi hyvä tunne ja paljon käyttämättömiä ideoita, 

joita voin mahdollisesti jatkossa hyödyntää. 
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Liite 1/ 1

KUVIA METSOLAN TOIMIPISTEESTÄ

Metsolan toimipisteen pääsisäänkäynti

Opettajien taukotila
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Liite 1/ 2

Kolmannen kerroksen päädyssä oleva oleskelutila 

Neljännen kerroksen istumapaikat käytävällä

Viidennen kerroksen päädyn oleskelutila
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                                                                                                              Liite 2

METSOLAN AULAN POHJAPIIRUSTUS

Kuvassa on Metsolan Aulan pohjapiirustus, johon vihreällä on merkitty seinä, johon 

sisustuselementti tulee sijoittumaan. Keltaisella on merkitty infotaulun paikka.
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                   Liite 3 

KANGASANALYYSITAULUKKO

Kangas Värin tarttuminen Käyttö tekstiiliteoksen rakenteessa

Sifonki

Tarttui hyvin voimakkaasti. 

Tummista kohdista näkyy pa-

remmin läpi kuin vaaleista koh-

dista.

Toimii päällimmäisenä kerroksena, jos alla 

oleva kuva on painettu niin, että pohjakan-

kaasta näkyy valkoisia kohtia. Muuten tulee 

liian tunkkaisen oloinen tekstiili. Toimii hyvin 

alimmaisena kerroksena, koska värit tarttuivat 

voimakkaasti.

Voile

Tarttui sifonkia hieman heikom-

min. Värit ovat hennompiakuin 

sifongille painettaessa.

Toimii paremmin pohja- tai välikerroksena, 

mutta ei toimi päällä, sillä sen alta alempi ker-

ros näkyy himmeänä tai ei ollenkaan.

Organza

Väri tarttuu hyvin, mutta värit 

eivät ole yhtä selkeitä kuin si-

fongissa ja voilessa. Kaunis 

kiilto tekee väristä eloisan.

Toimii hyvin päällimmäisenä kerroksena, sillä 

se peilaa kauniisti valoa ja sen alta alempi 

kerros näkyy hyvin läpi.

Satiini

Tarttui hyvin myös kiillottomal-

le nurjalle puolelle. Satiinissa 

kaunis kiilto, joka peilaa hyvin 

valoa tehden väreistä eloisia.

Kaunis alimmaisena, sillä siinä on kiiltoa. 

Toimi hyvin esimerkiksi organzan kanssa. 

Aprica-polyeste-

ri

(puuvillamainen)

Väri tarttui todella hyvin ja pai-

notulos oli sellaista kuin odotin. 

Toimii hyvin alimmaisena kerroksena, jos ei 

halua kiiltoa.

Latino verhokan-

gas

(reikänen)

Väri tarttui hyvin, ja reikäisen 

pinnan läpi pystyi painamaan 

samalla myös toiselle kankaalle 

hennon ruuduista muodostu-

neen kuvion.

Toisin kuin luulisi, tämän kankaan läpi ei pal-

joa näy. Toimii päällä ja välissä, jos alimmai-

sessa kerroksessa on tummahkoja kuvioita ja 

valkoista pohjaa. Alimmaisen kerroksen täy-

tyy olla valoisan oloinen. Se ei saa olla ns. tu-

kossa.
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Liite 4/1

METSOLASSA ESITTELEMIÄNI LUONNOKSIA
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Liite 5/1

LUONNOKSIA SISUSTUSELEMENTIN MUODOSTA, KOOSTA JA RYTMISTÄ
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Liite 6

VALOKUVIA PAINOKOKEILUISTA
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Liite 7

SANOJA SISUSTUSELEMENTTIIN

collaborate

research 

social

internationality

development

innovative

education

technology

media

design

business

ecological



78

Liite 8/ 1

KOKEILUJA VERKON SOMMITTELUSTA 

Tukiverkko Kestävyys Sommittelu

Tukeva verkko, josta ei 

ole poistettu liikaa. 

Verkossa täytyy olla 

ehjiä linjoja sekä pysty- 

että vaakasuunnassa.

Labyrinttimainen som-

mittelu, josta ei erotu 

raskaita ja helposti ha-

vaittavissa olevia suo-

rakaiteita tai neliöitä.

Verkko on melko jämä-

kän tuntuinen lukuun 

ottamatta vasenta ylä-

kulmaa, josta on pois-

tettu metallilankoja 

liian paljon. Verkon jä-

mäkkyys hieman kärsii.

Epämääräisiä aukkoja, 

joihin katse kiinnittyy. 

Sommittelussa ei oi-

keastaan huomaa kuin 

suurimmat aukot, 

kaikki muu havaitse-

matta.

Verkko kaipaisi lisää 

jämäkkyyttä muotoil-

tuun reunaan, sillä sile-

tä on poistettu liian lä-

heltä reunaa, liian iso 

alue. Oikea eli suora 

reuna tuntuu huomatta-

vasti jämäkämmältä.

Muotoiltu reuna vai-

kuttaa epämääräiseltä, 

ei kaarevalta eikä suo-

ralta. Verkosta on 

poistettu yksi liian 

suuri alue, jonka silmä 

heti havaitsee. Oikeas-

sa reunassa sommitte-

lu on mielenkiintoi-

sempaa.
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Tukiverkko Kestävyys Sommittelu

Verkko on jämäkän 

oloinen, sillä poiste-

tut osiot ovat pieniä 

ja melko samanko-

koisia.

Reunalla näyttää 

portailta, eri tasoilta. 

Labyrinttimainen 

sommittelu, josta ha-

vaitsee helposti suo-

rakaiteita. Tarvitsisi 

vaihtelevuutta ku-

vioon.

Verkko on melko jä-

mäkkä, mutta reu-

nimmaisten ns. lan-

kojen katkaiseminen 

heikentää jämäk-

kyyttä. Verkko tai-

puu helposti reuna-

kohdista.

Kehikon muodolla 

on haettu kaarevaa 

reunaa, joka vaikut-

taa vinolta, mutta 

suoralta. Sommitte-

lullisesti mikään 

kohta ei pomppaa 

silmään, vaan siinä 

on mielenkiintoinen, 

epätasainen rytmi

Pystysuorat poistot 

tekevät kehikosta 

heppoisen, koska 

poistot on tehty yl-

häältä alas asti. Vä-

liin olisi kannattanut 

jättää joitakin metal-

litukilankoja. Ver-

kosta puuttuu jä-

mäkkyys.

Suuri neliö on liian 

raskas muoto, sa-

moin kuin korkea 

suorakaide. Liian 

helposti havaittavia 

tuttuja muotoja.
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Tukiverkko Kestävyys Sommittelu

Verkko on aivan 

liian heikko sekä 

pysty- että vaaka-

suunnassa. Verkosta 

on poistettu liian 

isoja alueita, jolloin 

se ei ole yhtään jä-

mäkkä.

Sommittelullisesti 

hajanainen ja siinä on 

liian raskaan oloisia 

aukkoja. Aukot vai-

kuttavat liian voi-

makkailta muodoilta.

Ei kovin tukevan 

oloinen kehikko, 

mutta kuitenkin jä-

mäkämpi kuin ne 

kehikot, joista on 

poistettu isoja aluei-

ta. Pitäisi olla var-

maan pitempiä leik-

kaamattomia aluei-

ta.

Sommittelullisesti 

mielenkiintoinen. 

Sieltä ei ponnahda 

mikään kohta esiin, 

vaan se on melko ta-

saisen epäsäännölli-

nen.
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Liite 9

LED-VALON VÄRILÄMPÖTILA

Kuva 1. Värilämpötila 3000K

Kuva 2. Värilämpötila 5500K

Kuva 3. A:3000–3500K, B:4000–4500K, C:5000–5500K, D:6000–6500K, E:7000–

7500K
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SISUSTUSELEMENTIN LUONNOSKUVA
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