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Opinnäytetyön aiheena oli neuleku-
osien suunnittelu Storyteller Knitwea-
rille. Lähtökohtana oli tekstuurimaiset 
pinnat, joita käytettiin inspiraationa 
kuosien suunnitteluun. Suunnitel-
tujen kuosien toimivuutta testattiin 
neulekoneella tehdyillä kokeiluilla ja 
kuoseja myös havainnoitiin toimek-
siantajan tuotteiden tasokuvissa. 

Tavoitteena oli luoda tekstuurimais-
ta pintaa muistuttavia epäesittäviä 
kuoseja, jotka toimivat Storyteller –
vaatteessa. Samalla oli tavoitteena 
kartoittaa kohderyhmää ja Storytel-
ler–asiakkaan toiveita kuosien ja värien

Tutkimusmenetelmänä työssä käy-
tettiin benchmarkingia, jolla tutkittiin 
suomalaisia neulevaateyrityksiä, nii-
den yhteneväisyyksiä, arvoja ja sitä, 
mikä tekee tuotteesta myyvän. Lisäksi 
tehtiin asiakaskysely, joka jaettiin toi-
meksiantajan asiakkaille. Kyselyssä oli 
esillä suunnitellut kuosit sekä väriky-
sely, ja näiden tarkoituksen oli päätyä 
lopputulokseen sopivimmasta kuosis-
ta asiakkaiden mielipiteiden pohjalta.

suhteen. Tarkoituksena oli luo-
da useita erityylisiä vaihtoehto-
ja, joista valita parhaiten Story-
tellerin tuotteeseen sopiva kuosi.
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The subject of this thesis was to de-
sign patterns for Storyteller Knitwear’s 
clothing. Textured surfaces were the 
starting point and inspiration for pat-
tern designing. The designed pat-
terns and their functionality were 
tested with fabric samples made 
with a Fair Isle knitting machine and 
the patterns were observed in the 
layouts of the mandator’s products.

The aim was to create patterns which 
have the resemblance to textured 
surfaces and are functional in Story-
teller ’s clothing. The goal was also to 
survey the target group and the wis-
hes of the Storyteller customers when 
it comes to patterns and colours. The

desired end result was to come up 
with different options of style for 
a Storyteller product out of which 
to choose the best fitting pattern.

Benchmarking was used as a research 
method to study Finnish knitwear 
companies, their similarities, values 
and what makes a well-selling product. 
A customer survey was conducted on 
the opinions of the mandator’s custo-
mers.  The survey included the design-
ed patterns and a colour questionnaire 
with the aim to come up with an end 
result about the most suitable pattern 
based on the opinions of the custo-
mers.
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JOHDANTO

Opinnäytetyöni aihe lähti liikkeel-
le kiinnostuksestani kuosisuunnitte-
luun ja neuleeseen. Opintojeni alus-
ta lähtien kuosisuunnittelu on ollut 
itselleni mieluisin tekstiilisuunnittelun 
osa-alue, jota olen ollut innokas kehit-
tämään. Halusin kumminkin yhdistää 
kuosin neuleeseen, sillä olen jo pit-
kään ollut kiinnostunut neulevaatteista 
ja olin halukas syventämään taitoja-
ni myös neulekankaan suunnittelussa 
yhdistäen siihen kuosisuunnittelun. 

Toimeksiantajani on Storyteller Knitwear, 
joka on Kurikassa sijaitseva neulevaat-
teita valmistava yritys. Opinnäytetyöni 
aiheena on suunnitella kuoseja Story-
tellerin neuleisiin. Keskityn epäesittäviin 
kuoseihin, joiden lähtökohtana toimivat 
erilaiset tekstuurit ja tutkin, miten teks-
tuurimaista pintaa saa jäljiteltyä kuosik-
si. Neulekoneella tehdyillä kuosikokeilla 
havainnollistan miten kuosit toimivat 
neulekankaassa.
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Kuosisuunnittelun lisäksi määrittelen 
opinnäytetyössä Storytellerin kohde-
ryhmää toteuttamalla kyselyn Sto-
rytellerin asiakkaille. Tavoitteenani 
on kyselyn avulla tutkia minkälaiset 
kuosit kiinnostavat asiakkaita ja min-
kälaisia värityksiä asiakkaat toivovat 
näkevänsä Storytellerin vaatteissa. 
Vastausten pohjalta pyrin kartoitta-
maan, millainen on toimeksiantajan 
asiakas ja miten tietoa voisi hyödyntää.

Työssäni käsittelen lyhyesti teollisen 
neuleen historiaa ja neulevaatetta 
nykypäivänä ottaen huomioon, että 
aiheenani on kuosisuunnittelu, joten 
keskityn pääosin kirjo- ja jacquardneu-
leeseen. Benchmarking-menetelmällä 
kartoitan, miten suomalainen design 
näkyy neulevaatteessa, millaisia arvoja 
pienyrityksillä on ja mikä tekee tuot-
teesta vastuullisen ja myyvän.



Työssäni tutkin erilaisten pintojen toimivuutta 
epäesittävänä kuosina. Samalla tutkin kuosisuunnit-
telun näkyvyyttä suomalaisten pienyritysten neule-
tuotteissa ja pohdin, millainen on toimeksiantajani 
Storytellerin asiakas ja miten hankittua tietoa voisi 
hyödyntää. Lisään opinnäytetyöhön tietoa teollisen 
neuleen taustoista, keskittyen kuitenkin aiheeseen 
pääosin kuosisuunnittelun kannalta. Erityisesti keski-
tyn kirjo- ja jacquardneuleeseen ja rajaan muut neu-
letekniikat aiheen ulkopuolelle. Suunnitteluun kuu-
luu kuosin suunnittelu ja toteutus prototyyppitasolla. 
 

 
 

Käytän benchmarking-menetelmää kartoittaakse-
ni kilpailijayrityksiä ja pohdin mikä tekee tuotteesta 
myyvän-, sekä miten vastuullisuus näkyy suomalai-
sissa pienyritysten tuotannossa.Toteutan asiakas-
kyselyn esittämällä 10 kuosivaihtoehtoa, jotka olen 
toteuttanut neulekoneella tilkkuina. Havainnollistan 
suunnittelemiani kuoseja Storytellerin naisten ylä-
osien tasokuviin. Kyselyyn sisältyy värikysely, jonka 
tarkoitus on kartoittaa millaisia toiveita Storytellerin 
asiakkailla on värien suhteen, mutta ei kuitenkaan 
määrittää kuosien värejä paitsi esimerkkitasolla.   
 
 

&       TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Kuinka jäljitellä tekstuurimaisia pintoja 
kuosiksi neuleeseen?
 
Miten vastuullisuus näkyy 
suomalaisessa neulevaatteessa?
 
Millaiset kuosit ovat Storyteller 
Knitwear -vaatteen käyttäjän mieleen?  
 

AIHEEN RAJAUS
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TUTKIMUSMENETELMÄ



                   
VIITEKEHYS  

Kuva 1. Viitekehys

Viitekehykseni keskiössä on kuosisuunnittelu, 
joka on pääaihe opinnäytetyössäni. Suunnit-
teluosuutta sivuavat kirjoneule & jacquard, 
sekä tekstuuri, jotka ovat kaksi pääpointtia 
kuosisuunnitteluosuudessa. Suunnittelen ku-
osit toteutettaviksi joko kirjoneule- tai jac-
quardneule-tekniikalla riippuen kuosin toimi-
vuudesta. Aiheena on tekstuurimainen pinta, 
josta olen hakenut inspiraationi. 

Toimeksiantajani on Storyteller Knitwear, jon-
ka tuotteisiin kuoseja suunnittelen ja jonka 
kohderyhmää tarkastelen benchmarkingin ja 
asiakaskyselyn avulla. Tavoitteenani on luo-
da toimivia kuoseja rajoitteita noudattaen ja 
hahmottaa, millainen neulekuosi on toimiva 
Storyteller -vaatteen käyttäjälle.
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Neulekuosi 

 

Benchmarking 
 

 

Neulekone     
 

 

Kohderyhmä 
 
 

Raportti 
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KESKEISET KÄSITTEET
Neulekankaassa toistuva kuvio, joka on toteu-
tettu esimerkiksi kirjoneuleena, tai jacquard-
neuleena.

on  kuosissa toistuva osa. Kun mallikertaa 
toistetaan raporttirakenteen mukaisesti, 
syntyy jatkuva pinta, eli kuosi (Pellon-
pää-Forss 2009, 153)

viittaa ihmisryhmään, jolle tuotetta ensisijaisesti 
suunnitellaan ja markkinoidaan.

on esimerkiksi koti- ja käsiteolliseen käyttöön tarkoi-
tettu neuloksia valmistava kone, joka voidaan myös 
tarvittaessa kytkeä tietokoneeseen jolloin malli voi-
daan suunnitella tietokoneella. Teollisen neuleko-
neet ovat kehittyneimmillään suuria ohjelmoitavia 
ja pitkälle automatisoituja CAD-CAM laitteistoja, 
joilla voidaan valmistaa monenlaisia neuletuotteita. 
(Sinervo 2017.)

eli vertailuanalyysi on toiminnan kehittä-
mistä vertaamalla sitä muihin vastaaviin 
käytäntöhin.



      TOIMEKSIANTO 
      STORYTELLER KNITWEAR 

Kuva 2. Storyteller POPPY-Poncho

Storyteller on saanut alkunsa vuonna 2001 sen pe-
rustajan Mari Seppäsen toimesta. Vuonna 2017 
Jenni Laurila aloitti uutena Storytellerin yrittäjänä 
ja toimii siis toimitusjohtajana sekä suunnittelijana. 
Storytellerin arvoihin kuuluu vastuullisuus ja eet-
tisyys. Tuotteissa ei käytetä myrkyllisiä kemikaaleja 
ja materiaalit ovat maatuvia ja niitä on helppo uu-
siokäyttää-, tai kierrättää. (Storyteller 2018 a.) Neu-
letehdas sijatsee Kurikassa, Etelä-Pohjanmaalla, 
ja on avoin tehdasvierailuille, sillä Storyteller pyr-
kii olemaan asiakkaalleen mahdollisimman avoin 
vaatteidensa tuotannosta. (Storyteller 2018 b.) 
 
Päädyin tekemään opinnäytetyöni Storytellerille 
opettajan ehdotuksesta, kun olin tuonut esille aja-
tukseni halustani tehdä neuleaiheisen opinnäyte-
työn. Otin yhteyttä Laurilaan ja esitin ideani, ja hän 
oli erittäin avoin esittämälleni idealle pintamaisista 
kuoseista. Pian olimmekin yhteydessä ja puhuimme 
tarkemmin miten teen työni Storytellerille. Näin sain 
paremman käsityksen aiheeseeni liittyvistä mahdolli-
suuksista ja rajoituksista. Toimeksiannon kautta kävi 
esimerkiksi ilmi että joustinneuleet neulotaan Story-
tellerin omissa tiloissa mutta kuviolliset neuleet neu-
lotaan jacquard tasoneuleenä  Taivassalossa Johanna 
K. Designin tehtaalla. Sain tässä vaiheessa avattua 
ajatuksiani, millaisia kuoseja haluaisin tehdä ja sain 
melko vapaat kädet ideoideni toteuttamiseen Story-
tellerin neuleisiin sopivissa rajoissa.
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Miten kuvailisit neulealan yrittäjänä olemista? 
 

”Kilpailu on lisääntynyt yrityksen alkuvaiheesta 
2000-luvun alusta. Toisaalta kuluttajat ovat aiem-
paa tiedostavampia ja tuotteiden taustat oikeas-
ti kiinnostavat. Suomalainen design on tehnyt 
valtavan nousun kaupallisuudessa, kansainväli-
syydessä ja suunnittelun kiinnostavuudessa. Ai-
emmat suomalaiset tunnetut suunnittelijat ovat 
pitkälti olleet aktiivisia 50-70-luvulla ja nyt eletään 
selvästi uutta kultakautta.” - Jenni Laurila 2019.
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Haastattelin toimeksiantajaani, Story-
tellerin toimitusjohtajaa, Jenni Laurilaa, 
saadakseni hänen kertomana paremmin 
tietoa Storytellerista ja sen toiminnasta.

Laurila kertoo päätyneensä Storytel-
lerin yrittäjäksi äitinsä ja isoäitinsä kan-
nustamana. Edellinen yrittäjä oli kerto-
nut lopettamisaikeistaan Facebookissa 
ja Laurila oli maininnnut äidilleen, et-
tei Storyteller-neuleita enää jatkossa 
saa, tällöin hänen äitinsä ehdotti, että 
sehän voisikin olla Laurilan juttu. Al-
kuvuodesta 2017 Laurila lähti selvittä-
mään mahdollisuuksia ja saikin lainan 
pankin ja Finnveran puoltamana. Hän 
kertoo yritysneuvontapalveluiden ol-
leen muutenkin erittäin positiivisia. 

Storytellerin asiakas on Laurilan mukaan 
keskimäärin laatutietoinen ja kotimaisia 
design- brändejä, kuten Marimekkoa, 
arvostava keski- tai hyvätuloinen nainen. 
Ikähaarukaksi hän arvelee 40-90 -vuotta.

Arvotaustaksi Laurila mainitsee mahdolli-
simman laadukkaat, ekologiset ja eettiset 
vaatteet.  Storyteller –vaate palvelee asi-
akasta esimerkiksi siten, että neuleita on 
mahdollista saada omilla mitoilla. Hyvä is-
tuvuus on Laurilan mukaan tärkeää.  Suu-
rimmaksi haasteeksi hän kertoo yksinyrit-
täjänä olemisen ajan ollessa valitettavan 
rajallista. Vahvuutena sen sijaan hän pitää 
Storytellerin paikallisesti hyvää tunnetta-
vuutta ja kertoo, että olemassa olevan 
asiakaskunnan tavoittaa parhaiten Face-
bookissa ja paikallisissa sanomalehdissa.

Tulevaisuuden tavoitteena on kasvat-
taa kotimaista tunnettavuutta, erityisesti 
verkkokauppaa sekä jälleenmyyntiver-
kostoa, Laurila kertoo. Menestymisessä 
alalla hän näkee tärkeäksi erottumisen 
muista ja toiminnan tehokkuuden, sillä 
tekstiiliala on todella kilpailtu.

STORYTELLER



TUOTTEET

Kuva 3. Storyteller logo

Kuva 4. Storyteller 
RASMUS Raglan-paita

Kuva 5. Storyteller KNIT-jakku.

Kuva 6. Storyteller 
GINA-jakku.

Kuva 7. Storyteller 
TRIANGLE-jakku.
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Storyteller valmistaa pääosin naisten-
vaatteita, mutta mallistosta löytyy myös 
miestenpaitoja ja -liivejä. Klassisiin neu-
letuotteisiin kuuluvat pipot ja huivit ovat 
tarjolla useissa sävyissä mustasta fuk-
siaan. Best seller -tuotteisiin kuuluvat 
muunmuassa POPPY poncho (kuva 1) ja 
GINA jakku (kuva 6). Neuleet on valmis-
tettu merinovillasta. (Storyteller 2018 c.)

Kuoseja on näkyvillä kahdessa jakussa,
joista toinen, KNIT-jakku (kuva 5), on 
pitkä ja TRIANGLE-jakku (kuva 7) on 
lyhyt. Jakut ovat tasoneuleena neu-
lottuja jacquardneuloksia. Kuosit ovat 
tyyliltään geometrisiä ja väreiltään 
vahvakontrastisia. (Storyteller 2018 c.) 
 
Kotimaisen pienyrityksen valmistamat 
tuotteet ovat luonnollisesti hintavia, 
mutta myös laadukkaita ja eettisiä. Koh-
deryhmää määrittää osittain tuotteiden 
hintataso ja asiakkaat yleensä ovat val-
miita maksamaan kotimaisesta laadusta.



NEULE VAATTEENA
Neulevaate mielletään usein ajatto-
maksi, yksinkertaiseksi ja mukavaksi 
vaatteeksi. Joustava kangas muok-
kautuu vaatteen käyttäjän mukaan ja 
on monikäyttöinen. Neulevaatetus 
on universaalia, ja jokainen pukeutuu 
siihen jossain muodossa. Muotialal-
la neule on kasvattanut suosiotaan 
vasta viime vuosikymmenien aikana, 
sillä kehityksen myötä neuleen unii-
kit valmistustekniikat ovat nousseet 
suosioon suunnittelijoiden keskuu-
dessa. Neuleen valmistukseen liit-
tyy lukemattomia mahdollisuuksia 
mitä tulee rakenteellisuuteen, kuo-
sien luomiseen ja tuotteen venyvyy-
teen ja istuvuuteen. (Black 2002, 6.)  
 
Historiassa neule on näkynyt alunperin 
alusvaatetuksessa, mutta 1800-luvulla 
se levisi myös ulkovaatetukseen, kun 
muoti muuttui rennompaan suuntaan. 
Suuri muotivallankumous tapahtuikin 
1900-luvun alkupuolella, kun naiset va-
pautuivat korseteista ja pukeutumisen 
rajat muuttuivat radikaalisti. Neuleta-
kit- ja paidat levisivät yleiseen käyttöön, 
ja oltuaan aluksi näkyvillä enemmän 
naistenmuodissa, alkoi neulemuo-
ti näkyä myös yhä enemmän mies-
tenvaatetuksessa. (Black 2002, 9-10.) 

Tapoja valmistaa neuleita teollisesti 
on pääsääntöisesti neljä. Yksi tavois-
ta on valmistaa metrikangasta, josta 
leikataan kaavat ja ommellaan vaate. 
Sen lisäksi voidaan valmistaa neuleen 
kappaleet saumojen mukaisesti-, tai 
kokonaan kaavan mukaan, silmukoita 
vähentämällä ja lisäämällä. Kaikkein 
vähätyöläin tapa on integraalineu-
lonta, jolloin kone neuloo vaatteen 
saumattomana muotoon. (Bracken-
bury 1992, 10-11.) Tämän kehityksen 
myötä neuletuotanto on mullistunut 
90-luvulta eteenpäin, sillä vaatteen 
muotoon neulominen on laajenta-
nut neulesuunnittelun mahdollisuuk-
sia ja tehnyt tuotannosta kannatta-
vampaa säästäen tuotannossa aikaa 
ja vaiheita. (Choi & Powell 2005, 29.)

Suomalaisessa suunnittelussa neule-
vaatteissa näkyy trendinä vastuullinen 
tuotanto ja luonnonmateriaalit, kuten 
puuvilla ja villa. Tuotannon läpinäky-
vyyttä pidetään arvossa  ja Suomessa 
pienyritysten asiakaskunta näkee koti-
maisen vaatteen vastuullisena valinta-
na ja samalla luksustuotteena. Eettisyys 
ja ekologisuuden nousu on lisännyt 
viime vuosina kotimaisen tuotannon 
suosiota.
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NEULEKONEESTA

Koneellinen neulonta on saanut al-
kunsa jo vuonna 1589, kun William Lee 
keksi ensimmäisen neulekoneen, joka 
oli merkittävä keksintö sen monimut-
kaisen toimintamekanismin vuoksi. 
Sen merkittävyyttä lisäsi myös sen toi-
mivuus neuleen tuotantoprosessissa. 
(Brackenbury 1992, 3.) Neulekoneen 
kehitys pääsi kunnolla vauhtiin teollisen 
vallankumouksen aikaan ja 1800 -luvul-
la luotiin ensimmäiset suuret teolliset 
neulekoneet, jotka   toimivat reikäkor-
tilla, mahdollistaen neulomisen useal-
la langalla samanaikaisesti. (Hawkins.) 
William Cotton loi vuonna 1864 ensim-
mäisen muotoon neulovan neuleko-
neen, jolla pystyi neulomaan sukat ja 
sukkahousukaavat suoraan muotoon vä-
hentämällä ja lisäämällä silmukoita. Tuo-
tanto levisi nopeasti alusvaatetukseen ja 
siitä muuhun vaatetukseen. (Brackenbu-
ry 1992, 7.)

Kuva 8. Stoll tasoneulekone.

Kuva 9. Jacquard pyöröneulekone.

13

Teolliset neulekoneet voidaan pääsään-
töisesti jakaa kahteen eri tyyppiin, taso-
neulekoneeseen (kuva 8) ja pyöröneu-
lekoneeseen (kuva 9). Näistä kahdesta 
tasoneulekone on pyöröneulekonetta 
paljon hitaampi tuottamaan kangasta. 
(Brackenbury 1992, 14). Tarkempia ta-
soneulekonetyyppejä ovat esimerkiksi 
pitsineulosta ja trikoota valmistavat ko-
neet ja pyöröneulekoneissa esimerkiksi 
single jersey (sileäneule) ja double jersey 
(kaksinkertainen jersey). (Sarkar, 2017.) 

Kotikäytössä olevat neulekoneet toimi-
vat käsikäyttöisesti ja ne voidaan jakaa 
yksitasoisiin ja  kaksitasoisiin  neuleko-
neisiin. Yksitasoisella koneella pystyy 
neulomaan vain sileää neulosta  ja siitä 
johdettuja kuvioneuloksia. Kaksitasoi-
sella neuleella pystyy  sileäneuloksen 
lisäksi neuloa myös joustinneuloksia. 
Toisinkuin yksitasoiset neulekoneet, 
kaksitasoiset koneet voivat olla myös 
elektronisia, jolloin  mallineulos voi-
daan ohjelmoida koneeseen.  (Punomo.)   



KIRJONEULE

    JACQUARD
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Monimutkaisia ja monivärisiä kuoseja voidaan 
valmistaa jacquardneuloksena automatisoidulla 
neulekoneella. Tekniikan suosio johtuu siitä, että 
se mahdollistaa useiden värien käytön valmistaen 
samalla kankaasta molemmin puolin sileää. Jac-
quardneulosta ei pysty valmistamaan kotikäyttöi-
sellä neulekoneella, vaan sen valmistaminen vaa-
tii monimutkaisen teollisen neulekoneen. (Wargo, 
2016.) Jacquardkangas neulotaan kaksitasoisena ja 
se voi olla kaksipuolinen, joka tarkoittaa sitä että 
kuosi toistuu kankaan toisella puolella, mutta vas-
takkaisina väreinä. Kangasta voi myös valmistaa 
esimerkiksi siten, että nurja puoli on linnunsilmää. 
(Francis, Sparkes, 2011.)

Kirjoneule (Fair Isle) tarkoittaa alunperin Fair 
Isle -saarelta kotoisin olevaa neuletekniikkaa, 
jossa kuviollista neuletta neulotaan kahdella 
värillä kerrallaan. Kirjoneuleen nurjalle puo-
lelle jää lankajuoksuja, jonka vuoksi neuleissa 
vältetään liian montaa samanväristä silmuk-
kaa peräkkäin. Tästä syystä traditionaalinen 
Fair Isle -neule on pienikuvioista ja kuviot 
koostuvat aina kahdesta väristä kerrallaan. 
Niin sanotulla tavallisella kirjoneuleella tar-
koitetaan yksinkertaisesti kaksiväristä sileää 
neuletta. Kirjoneuletta neuloessa voi luoda 
illuusion kolmannesta väristä tekemällä lin-
nunsilmää kahdesta väristä. Intarsiasta pu-
hutaan, kun jokainen väri neulotaan omasta 
lankakerästä, jolloin nurjalle puolelle ei jää 
lankajuoksuja (Katajala.). Intarsia-tekniikalla 
värejä pystyy yhdistämään useita ja usein esi-
merkiksi yksittäiset kuviot ovat intarsia-teknii-
kalla toteutettuja.



LUONNON TEKSTUURIT KUOSINA

15Kuva 10. Chloé Autumn/Winter 2017. Kuva 13. Krizia Fall 2017.

Luonto on maailman yleisimpiä inspiraation läh-
teitä, ja mitä tulee epäesittävään kuvaan, voi tul-
kita vapaasti mitä tulkittava kohde esittää. Koska 
luonnon muodot ja tekstuurit ovat esillä jokapäi-
väisessä elämässä, voi alitajuntaisesti nähdä näitä 
pintoja ja muodostelmia missä tahansa. Esimer-
kiksi kuvat 10 ja 13 tuovat itselleni automaattisesti 
mieleen marmoripinnan ja puun kuviointia. Tämä 
ei toki tarkoita että suunnittelija olisi näin tarkoit-
tanut, mutta epäesittävän kuvion kiinnostavuus 
onkin siinä, että usein katsoja pyrkii löytämään 
siitä jotain konkreettista. 

Kuva 12. Puun vuosirenkaat.

Kuva 11. Onyksi marmori.



 
Päätin käyttää Benchmarking-menetelmää apuna-
ni tutkiessani ja pohtiessani Storytellerin tuotteita ja 
kohderyhmää. Koin menetelmän olevan hyödyllinen, 
sillä tavoitteenani on tarkastella muutamia Storytel-
ler Knitwearin kilpailijayrityksiä ja tutkia, näkyykö koti-
maisen neulevaatedesignin yrityksillä yhteneväisyyksiä 
ja mikä on kotimaisen neuleen tyypillinen kohderyhmä. 
Tarkastelen myös kuviollisten neuleiden suosiota vaate-
tuksessa ja miten kuosisuunnittelu näkyy suomalaises-
sa neulevaatteessa. Pyrin tutkimaan mikä tekee tuot-
teesta myyvän ja minkälaisia arvoja pienyrityksillä on, 
sekä miten se näkyy yrityksen nettisivuilla ja tuotteessa. 
Tarkoitukseni on myös pohtia Storytellerin erottu-
vuutta muihin yrityksiin  verrattuna  ja miten esi-
merkiksi yrityksen nettisivut vaikuttavat mahdol-
lisesti myyntiin ja vaatemerkin kokonaiskuvaan. 
 

BENCHMARKING 

Valitsin tutkimuksen kohteeksi yritykset KAINO, Vanja Sea, 
Kauneve, Tarttuva Design ja Alpa, jotka kaikki valmistavat 
pääsääntöisesti neuletuotteita. Päädyin näihin yrityksiin, 
sillä koin niillä olevan sekä yhteneväisyyksiä, että eroja 
Storytellerin kanssa, mikä auttaa päätelmien luomisessa. 
Lopputuloksena toivon saavani käsityksen nettisivujen ja 
somen merkityksestä merkin ja sen tuotteiden vastuulli-
suuden ja viestin levittämisessä.
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KAINO

Vuonna 2010 ovensa avannut 
KAINO on Säkylässä sijaitseva 
neulevaateyritys, jonka pääpaino 
on naistenvaatteissa, kuten me-
koissa, paidoissa, neuletakeissa 
ja tunikoissa. Valikoimaan sisältyy 
myös lastenvaatteita ja miesten 
neuleita-, sekä neuleasusteita ja 
vaihtuva valikoima muita tuottei-
ta. Perustaja Niina Sinisalo työllis-
tää yrityksessään nykyään neljää 
vakituista työntekijää. KAINO myy 
tuotteitaan verkkokaupassaan, 
tehtaanmyymälässään-, sekä ym-
päri Suomea sijaitsevien jälleen-
myyjien kautta. (Kaino 2019 a.)

Kaikki työ suunnittelusta viimeis-
teltyyn tuotteeseen asti tapahtuu 
Säkylässä KAINOn omalla neu-
letehtaalla. Suomessa tehty työ 
on KAINOlle tärkeä arvovalinta, 
kuten myös vastuullisuus. Koska 
tuotanto tapahtuu omalla teh-
taalla, on myös tuotteiden räätä-
löinti ja korjaaminen mahdollista. 
Neuleet valmistetaan pitkäkuitui-
sesta luomu-kampapuuvillasta ja 

Ekologisyys, eettisyys ja suomalai-
suus toimii eräänlaisena myynti-
valttina ja määrittää myös KAINOn 
kohderyhmää. Nettisivuilta löytyy 
kattavasti tietoa KAINOn histo-
riasta, arvomaailmasta, vastuulli-
suudesta ja antaa näin luotettavan 
ja laadukkaan kuvan myös tuot-
teista. Moni tuotteen käyttäjä var-
masti arvostaa sitä, että tuottees-
sa käytetystä materiaalista löytyy 
kattavasti taustatietoa. Esimerkiksi 
KAINOn nettisivuilla luetellaan 
kaikki käytettävän luomupuuvil-
lan ja merinovillan ominaisuu-
det ja sertifikaatit. (Kaino 2019 b.) 

Kuva 14. KAINO Lahja-taskutunika 192€.

Kuva 16. KAINO Saaristoraita-taskumekko, 172€. 

Kuva 15. KAINO Merinovillahaa-
lari 
78€.

Nettisivu                         
https://shop.kaino.fi
Instagram 
kainoneule 

merinovillasta. KAINOlle on 
myönnetty Avainlippu- ja De-
sign from Finland -tunnukset, 
jotka kertovat suomalaisesta 
työstä. Vastuullisuudesta kertoo 
muun muassa se, että tuotteita 
tai lankoja ei kyllästetä haitta-ai-
neilla ja tekstiilituotannosta ei jää 
yhtään jätettä. (Kaino 2019 b.)
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VANJA  SEA
Vuonna 2004 perustettu Vanja Sea 
on muotoilija Rosa Piirosen tekstii-
li-, vaate-, asuste-, neule-, lanka-, 
sisustus-, pientuote- ja paperitava-
ramerkki. Suunnittelu ja tuotanto 
tapahtuu Suomessa joko omatoi-
misesti tai yhteistyökumppaneiden 
kautta mahdollisimman ekologista ja 
eettistä linjaa noudattaen. 
 
Vanja Sean liike löytyy Fiskar-
sin Ruukista nimellä VANJA SEA & 
friends. Nimi viittaa siihen, että liik-
keestä löytyy myös runsaasti mui-
den merkkien tuotteita, kuten esi-
mekiksi Kauneve, Tarttuva, sekä 
Johanna K. Design. (Vanja Sea 2019.) 

Nettisivu 
www.vanjasea.com
Instagram 
vanjasea

Vanja Sea on aktiivinen messuil-
la ja myyjäisissä kävijä ja tuotteisiin 
kuuluu vaatteiden lisäksi rusaasti 
luomupuuvillaneuloksia, sekä me-
rinovillaneuloksia ja lankoja. Kuo-
sit ovat piirrosmaisia, leikitteleviä 
ja värikkäitä. Tuotteita  on  tarjol-
la sekä aikuisille-, että lapsille.  

Kuva 17. Vanja Sea neulepaita.

Kuva 18. Vanja Sea neuloksia.
18



KAUNEVE
Kauneven yrittäjänä toimii tekstiili-
suunnittelija Tiina Taivainen. Kauneven 
tuotteet ovat pääasiassa pientuotteita 
kuten pipoja, huiveja ja lapasia. Tarina 
yrityksen takana alkoi vuonna 2013 ja 
siinä yhdistyvät Taivaisen sanojen mu-
kaan  luovuus ja taiteet, vastuun kanto 
ympäristöstä ja ihmisistä, hyvän teke-
minen ja välittäminen – sekä villa. Kes-
tävä kulutus ja vastuullisuus on myös 
keskeisessä osassa Kauneven tuotan-
toa, ja ekologisuus on ollut mukana 
Taivaisen elämässä jo lapsesta asti.  
Tuotteet valmistetaan sertifioiduista 
luomumateriaaleista ja tuotanto ta-
pahtuu Suomessa. Laadukkailla ja kes-
tävillä tuotteilla on tarkoitus vähentää 
tekstiilijätettä, ja suomalainen tuotanto 
vähentää päästöjä. (Kauneve 2019 a.) 
Työhuone löytyy Helsingin Oulunky-
lästä Helsinki Fashion Housen tiloista, 
josta löytyy myös minimyymälä. Jäl-
leenmyyjiä Kaunevella on ympäri Suo-
men joista esimerkkeinä voin mainita 
Vanja Sea & friends sekä vastuulliseen 
kulutukseen pohjautuva Weecos (htt-
ps://www.weecos.com). 
(Kauneve 2019 b.)

Tuotteiden tarkoituksena on, sen lisäk-
si että ne ovat kauniita, myös tuottaa 
käyttäjälleen sekä henkistä, että fyy-
sistä hyvinvointia. Koska kotimaisten 
pienyritysten tuotteet ovat luonnolli-
sestikin hintavia, ovat Kauneven tuot-
teet hyvin markkinoitu laadukkaina ja 
pohjoismaisella minimalistisella tyylillä. 
Suomalaisen designin tuntua tuottei-
siin tuo luonnonläheinen ajattelu ja 
pohjolan tuntu, joka näkyy esimerkiksi 
tuotteiden nimissä; Ahma, Ilves, Naali 
ja Sopuli. Yrittäjän omien sanojen mu-
kaan Kaunevella ei tingitä mistään, ei 
laadusta, ulkonäöstä, saatikka vastuul-
lisuudesta. (Kauneve 2019 c.)

Nettisivu
www.kauneve.com
Instagram 
kauneve

Kuva 20. Kauneve Käpy-panta 32€.

Kuva 19. Kauneve Terho-pipo  39€.

Kuva 21. Kauneve pipot.19



TARTTUVA DESIGN

Kuva 22. Tarttuva Kuutio -paita 139€.

Kuva 23. Tarttuva Pesukarhu -paita 139€.

Nettisivu 
                   www.tarttuva.com

Instagram
tarttuvadesign

Helsingistä lähtöisin oleva Tarttuva Design on 
ekologisiin ja eettisiin tuotteisiin perustuva yri-
tys. Tarttuvan tunnistaa rohkeista ja värikkäistä 
kuoseista. Tuotteet valmistetaan luomupuuvil-
lasta ja luomumerinovillasta. Kankaat neulotaan 
Orneuleella Orivedellä ja villakankaat neulotaan 
tuotteiksi Kutomo Holopaisella Tuusulassa, kun 
taas luomupuuvillaiset tuotteet valmistetaan 
ompelijalla Helsingissä. Tarttuva on perustettu 
vuonna 2014 ja sen yrittäjänä toimii Tiina Inel, hel-
sinkiläinen tekstiilisuunnittelija. (Tarttuva 2014 a.) 
  
Tuotteisiin lukeutuu paidat, hameet, leggin-
sit ja huivit. Aikuisten vaatteiden ylijäämä-
kankaista Tarttuva Design on valmistanut 
lastenvaatteita välttääkseen tekstiilijätettä. 
(Tarttuva 2014 b.) Nettisivut ovat selkeät ja yk-
sinkertaiset. Kuvat ovat todella hyviä ja tuo-
vat tuotteet hyvin esille.  Nettimyynti tapah-
tuu täysin Weecosin kautta, ja jälleenmyyjiä 
myös löytyy. Tarttuva Design erottuu eniten roh-
keilla ja suurilla kuoseillaan, jotka ovat nuorekkai-
ta, mutta monipuolisia asiakaskunnan kannalta. 
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ALPA
Alpakanvillaan perustuva Alpa on 
suomalainen yritys, joka on perus-
tettu vuonna 2012. Villa toimitetaan 
alpakoiden alkuperämaasta Perusta 
ja neuleet valmistetaan Liettuassa 
arvostetussa neuletehtaassa. Pipot 
sen sijaan valmistetaan Suomes-
sa. Alpakan villa on materiaalina 
todella lämmin ja pehmeä, joten 
se toimii hyvänä päämateriaalina 
Alpan tuotteissa, joissa laadukkaa-
seen materiaaliin yhdistyy poh-
joismainen suunnittelu. (Alpa a.) 
Yleisin tuotteissa käytetty villalaa-
tu on kestävä Fine Special Alpaca.  
 

Muita laatuja ovat esimerkiksi hui-
veissa käytetty Baby Alpaca ja to-
della hieno ja harvinainen Premium 
Baby Alpaca. Aina kun mahdollista, 
Alpan neuleet neulotaan muotoon 
Stoll-neulekoneilla, vähentäen teks-
tiilihukkaa ja tehden tuotannosta 
astetta vastuullisempaa. (Alpa b.) 
Kuosien näkyminen tuotteissa ra-
joittuu hyvin ajattomiin element-
teihin (kuva 25) jolloin noutatetaan 
myös Alpan tarinaa ja tyyliä. Netti-
sivut antavat runsaasti tietoa Alpan 
alkuperästä ja arvoista, ja ne an-
tavat tuotteista vastuullisen kuvan.  
 
                          

Kuva 25. Alpa Blackbird -neule 229,90€.

Kuva 24. Alpa Baby Alpaca -huivi 
179.90€.

Kuva 26. Alpakat.

Nettisivu  
                              www.alpa.fi

Instagram 
alpaknitwear
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BENCHMARKING  
YHTEENVETO

Eri yrityksiä tarkasteltuani voin todeta useita yhte-
neväisyyksiä, joita näkyy suomalaisissa designissa. 
Usein tuotteissa yhdistyy minimalistinen suunnitte-
lu ja vaatteista yleensä löytyy väljyyttä ja rentout-
ta. Pohjoismaalaiseen designiin kuuluvat usein lä-
hes poikkeuksetta pipot ja huivit, jotka myös ovat 
myyviä tuotteita hintansa puolesta. On selvää, että 
ekologisuus ja eettisyys ovat trendi, joka edesaut-
taa myyntiä ja luo omanlaista luksusta tuotteen tun-
tuun. Vastuullisuuden mainostaminen on nykyään 
yhä yleisempää suomalaisten pienyritysten tuotan-
nossa ja markkinoinnissa. Luomupuuvilla ja luo-
mumerinovilla ovat yleisimmin käytetyt materiaalit 
neulevaatteissa, ja myös laadukkaita ja miellyttäviä 
minimalistisessa pohjoismaisessa suunnittelussa.  

Klassisia kuoseja neulevaatteissa ovat tunnetusti yk-
sinkertaiset toistuvat kuosit ja norjalaisen villapaidan 
tyyliset raitamaiset kirjoneulekuosit. Suomalaisessa 
designissa näkyvä kuosisuunnittelu voi olla kuiten-
kin usein rohkeaa, leikittelevää ja värikästä. Suuret 
rohkeat kuosit saattavatkin yhtälailla olla tuotteen 
myyntivaltti, kuin klassinen mukavuus ja yksinker-
taisuus. Kohderyhmäksi voi helposti määritellä 
työssäkäyvät, kotimaista tuotantoa ja suunnittelua 
arvostavat naiset. On myös huomattava, että las-
tenvaatteiden löytyminen tuotelistalta voi merkistä 
riippuen olla hyvä lisä kohderyhmän laajentamiseen. 

Mitä tulee nettisivuihin, voin todeta, että mitä 
enemmän löytyy tietoa arvoista ja taustoista, sitä 
laadukkaamman mielikuvan merkistä saa. Ottaen 
huomioon, että yllättävän useat kuluttajat eivät 
välttämättä ymmärrä mistä kotimaisen tuotteen 
hinta koostuu, on tärkeää että se on perusteltu. 
Esimerkiksi KAINOn ja Alpan nettisivuilta löytyvä 
tieto oli hyvin esillä ja antoi laadukkaan kuvan tuo-
tannostaan. Hinta-laatusuhde onkin paljon perus-
tellumman oloinen, kun tietoa on saatavilla. Koen 
että nettisivujen eteen nähty vaiva ei ole koskaan 
pahitteeksi, sillä selkeä layout ja laadukkaat ku-
vat vaikuttavat kuluttajan mielikuvaan tuotteesta. 

Benchmarkingin pohjalta voin vielä todeta että ko-
konaisuudessaan tärkeimmät sosiaalisen median 
alustat ovat tietysti Facebook ja Instagram, joista 
jälkimmäinen kuitenkin jää Facebookin jalkoihin, 
mitä tulee vähän vanhemman asiakaskunnan ta-
voittamiseen. 
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SUUNNITTELUPROSESSI

Kuva 27. Luonnoskirja.23



Suunnittelu lähti liikkeelle ideasta, joka oli ollut jo 
jonkin aikaa mielessäni kokeiltuani kirjoneuletek-
niikoita neulekoneella. Yleensä teen mieluummin 
esittävää kuvaa, mutta huomasin neulekankaan 
kohdalla, että olin enemmän kiinnostunut pinta-
maisista kuvioista ja väriyhdistelmistä. Halusin siis 
jatkaa tätä kiinnostusta opinnäytetyössäni. Aloitin 
suunnittelutyöni luomalla moodboardin erilaisista 
itseäni inspiroivista pinnoista. Yleisesti minua kiin-
nostavat erilaiset kivi- ja vesipinnat, sekä heijastuk-
set. Erityisesti tässä aiheessa minua kiinnosti hal-
kaistun kiven pinta, erilaiset kuluneet pinnat ja vesi. 

Luonnoksia teen yleensä musteella ja tusseil-
la, koen luonnostelun tärkeäksi kun pyrin teke-
mään epäesittäviä kuvia. Usein saattaa kestää että 
saan idean päästäni ulos, joten aloitan tekemällä 
ylipäätään jotain, kunnes lopulta saan aikaisek-
si kaipaamaani jälkeä. Koen epäesittävän kuosin 
kiinnostavana, sillä jokainen voi nähdä ja tulki-
ta sen omalla tavallaan, tehden myös luonnoste-
lusta mielekästä. Neulekuosin suunnittelussa on 
mielenkiintoista nähdä, miltä lopputulos näyttää 
neulottuna. Tekemäni luonnokset muutin Photos-
hop:n avulla yksivärisiksi käyttäen värivähennystä, 
jonka jälkeen jatkoin niiden työstämistä kuosiksi. 

Toimeksiannon myötä suunnitteluun tuli myös joita-
kin rajoituksia, joiden noudattaminen vaikutti myös 
luonnosteluun. Storytellerin kuviolliset neuleet teete-
tään Johanna K. Design –tehtaalla Taivassalossa, jos-
sa raportti näpytellään manuaalisesti pikseli kerral-
laan, ja tämä luonnollisesti vaikutti raportin kokoon. 
Muutenkin toiveena oli että kuosit olisivat selkeästi 
vaatteessa toistuvia, eikä senkään puolesta liian isoja. 
Päädyin suunnittelemaan kuoseja sillä ajatuksella, että 
niihin tulisi maksimissaan kolme väriä. Tähän vaikutti 
myös se, että kykenin toteuttamaan prototyypit vain 
niin sanotusti kolmella värillä kirjoneuletekniikalla.

Alunperin ajattelin, että suunnitelluista kuoseista va-
litsisin vain viisi, joista neuloisin tilkun neulekoneella. 
Prosessin myötä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että 
oli järkevämpää suunnitella muutama kuosi kerral-
laan ja neuloa niistä kokeilut, jotta pystyin näkemään 
niiden toimivuuden ja tehdä lisää. Alkuperäiset 
suunnitelmani muuttuivat siis jonkin verran suun-
nitteluosuuden aikana. Tekemäni kokeilut kuvasin ja 
lähetin kuvat toimeksiantajalleni kysyäkseni hänen 
mielipidettään. Kommenttien pohjalta päädyin te-
kemään vielä muutaman kokeilun kunnes olin tyy-
tyväinen.
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MOODBOARD

Moodboard koostuu kuvista, joita 
olen käyttänyt lähtökohtana luon-
noksissani. Aloitan aina työsken-
telyn luomalla moodboardin, jota 
käyttää referenssinä, sekä apuna 
havainnollistamaan ideaani. Tyy-
pillisesti etsin kuvia Pinterestin 
avulla, jonne luon oman kansion 
jokaiselle projektille.

Kuva 28. Moodboard.
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LUONNOSTELU

Moodboardin pohjalta lähdin kokeile-
maan musteella, tusseilla ja vesiväreil-
lä, miten saisin vastaavanlaista jälkeä 
aikaiseksi. Koen luonnostelun tär-
keäksi, kun pyrin tekemään epäesit-
täviä kuvia, sillä pidän viivan vapaasta  
ja  yllättävästä liikkeestä. Tehdessäni 
musteella koen että liiallinen suun-
nitelmallisuus ei usein luo haluttua 
lopputulosta samalla lailla kuin jokin 
hetken mielijohteen  luoma liike, tai 

tekniikka. Luonnostelu oli myös kui-
tenkin haastavaa, sillä mielessäni oli 
alusta lähtien runsaasti ideoita, mutta 
niiden toteutus mieleiselläni tavalla oli 
hankalaa, varsinkin kun tarkoitus oli 
saada aikaiseksi neulekankaalla toimi-
via elementtejä. 

26Kuva 29. Luonnoksia. Kuva 30. Luonnoskirjat



KUOSIKOKEILUT
Luonnosten muuttaminen kuosiksi oli aluksi hanka-
laa, sillä raportin kokoon liittyvät rajoitteet aiheut-
tivat alkuun päänvaivaa. Koska raportin tuli olla in-
himillisen kokoinen manuaalisesti näpyteltäväksi, 
yritin pitää koot pieninä. Tämä tietenkin vaikutti luon-
noksen siirtämiseen pikselimuotoon. Haastavaa oli 
myös yrittää luoda pientä raporttia, jonka raja ei oli-
si liian selkeä, varsinkin pintamaista kuosia luodessa.  
 
Kun olin ensimmäiset luonnokset saanut kuosiksi De-
signaKnit 8- ohjelmalla, oli aika siirtyä pitkästä aikaa 
neulekoneen kanssa työskentelyyn. Tämäkin aiheutti 
paljon ihmettelyä aluksi, mutta yllättävän nopeasti sain 
palautettua mieleeni perusasiat. Päätin tehdä kaikki 
kokeilut tummalla ja vaalealla langalla, lähinnä mustal-
la ja valkoisella, saadakseni kuosin parhaiten näkyviin. 
Mustavalkoinen väritys olikin paras vaihtoehto kont-
rastin kannalta. Päädyin käyttämään lankoina pää-
osin Schoellerin langoista sekä villaa, että puuvillaa.  

Koska käsiteollisuuden neulekoneella pystyy teke-
mään vain kirjoneuletta, ei kaikki kuosit sopineet 
kunnolla tälle tekniikalle lankajuoksujen vuoksi. Tällä 
ei kuitenkaan ole väliä, sillä kuosit onkin tarkoitettu 
toteutettavaksi jacquardneuleeseen. Lopulta pää-
dyin suunnittelemaan jopa 15 kuosia, joista neuloin 
koekappaleet. Käytin kuosien suunnittelussa periaat-
teessa kolmea eri suunnittelutapaa, jotka pohjautui-
vat tehtyihin luonnoksiin. Tussilla piirretyt luonnokset, 
siveltimen vedot, sekä aaltomaiset luonnokset. 

27
Kuva 31. Kuosikokeilut



Musteella ja tussilla tehdyt vii-
vamaiset luonnokset olivat 
omia suosikkejani kokeilemistani 
tyyleistä. Eniten aikaa kuitenkin 
käytin oikealla yläkulmassa ole-
vaan neliökuosiin, jonka päädyin 
kuitenkin karsimaan pois, sillä 
se ei lopulta vastoin odotuksia 
muokkautunut siihen suuntaan, 
johon sitä yritin viedä. 
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Kuva 32. Kuosit 1-6.
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Kuva 33. Kuosit 7-11. 

Linnunsilmäkuosit olivat siveltimen ve-
doilla tehdyistä luonnoksista taiteiltuja, 
sekä neulottaessa haastavimpia toteut-
taa. Jouduin kokeilemaan useita versi-
oita ennen toivottua lopputulosta, enkä 
silti ollut varma olinko tyytyväinen itse 
tähän tyyliin. Karsin näistä heti ensim-
mäiseksi pois alhaalla oikealla olevan 
yksilön, sillä se ei vastannut visiotani. 
Jätin pois myös ylhäällä vasemmal-
la olevan kuosin, sillä muokatessani 
sitä onnistuin kadottamaan haluama-
ni siveltimen jälljen lopputuloksesta.
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Kuva 34.  Kuosit 12-15.

Nämä neljä tilkkua neuloin viimeiseksi. 
Kun olin tehnyt ja kuvannut ensimmäi-
set kuosit, koin että nämä täytyi vielä 
saada systeemistä ulos. Luonnostel-
lessa käytin vähän kaikkia aiemmin 
kokeilemiani tekniikoita ja päädyin 
olemaan tyytyväinen alavasemmalla 
ja yläoikealla oleviin kuoseihin. Kaksi 
muuta karsin pois, sillä ne eivät toteu-
tuneet neulottuna samoin kuin luon-
noksena. Yläoikealla oleva tilkku on 
tehty vedenpintaa jäljitellen, ja alava-
semmalla oleva, havunneulasia muis-
tuttava kuvio, on tehty samalla teknii-
kalla kuin aiemmat linnunsilmäkuosit.



ASIAKASKYSELY

Toteutin sähköisesti asiakaskyselyn, jossa esittelin 
kymmenen valitsemaani kuosia esitettynä Story-
tellerin Sandra-neuleen tasokuvaan. Sen lisäksi 
kyselyyn kuului väriosio, jolla pyrin kartoittamaan 
minkälaisia väriyhdistelmiä ja sävyjä Storytellerin 
asiakkaat haluaisivat nähdä vaatteissa. Kysely 
meni jakoon Storytellerin Facebook-sivuille, sekä 
sähköisenä uutiskirjeenä. Kyselyn loppuun toi-
meksiantajani ehdotti arvontaa, joka houkuttelisi 
ihmisiä vastaamaan. Vastauksia tulikin 43 kap-
paletta, joista arvontaan osallistuneiden kesken 
oli mahdollisuus voittaa Storyteller Twist-huivi. 

Kyselyn tavoitteena oli saada vastauksien poh-
jalta asiakkaan mielipide kuosivaihtoehdoista, 
ja näin myös värikyselyn perusteella luoda kol-
mesta suosituimmasta kuosista kuosiehdotus. 
Tein kyselyn Google Forms –pohjaan, joka oli 
näppärä ja helppo tehdä tarpeideni mukaises-
ti. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata noin viikon 
ajan, mutta kuten arvelin, suurin osa vastauksista 
tuli jo heti samana päivänä kun kysely jaettiin.
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Otin tekemistäni kokeiluista kymmenen kuosia kyse-
lyyn. Valintani perustuivat siihen, miten kuosit onnis-
tuivat kokeiluja tehdessä, sekä ohjaajien ja toimeksian-
tajan mielipiteeseen. Kyselyssä oli mahdollisuus valita 
1-3 itselleen mieluisinta vaihtoehtoa. Kuosit asettelin 
tasokuvaan sen mukaan miltä ne suurin piirtein näyt-
täisivät neuleessa. 

Kuva 35. Asiakaskysely.
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Värikyselyyn käytin yhtä kuoseista yh-
distettynä tasokuvaan Storytellerin Gina 
–jakusta. Valitsin väreiksi klassisen mus-
tavalkoisen, sekä harmaan, jotka ovat 
yleensä suosittuja vaatetusvärejä. Lisäksi 
käytin kirkasta fuksiaa, joka löytyy myös 
Storytellerin värivalikoimasta, sekä yhden 
vaihtoehdon tein valkoiseksi tummansini-
sellä pohjalla. Tavoitteenani oli tutkia tu-
leeko kirkkaan ja tumman vaihtoehdon 
välille suurta eroa vastausten perusteella.

Tämän lisäksi yhdessä kysymyksessä an-
noin vapaudeksi valita 1-3 vaihtoehtoa 
kymmenestä. Vaihtoehdoilla selvitin vas-
taajien mieltymyksiä kuosien värimää-
riin, sävyjen kirkkauteen ja tummuuteen, 
sekä ovatko asiakkaan mieleen enemmän 
murretut vai puhtaat sävyt. Tässä osiossa 
oli myös mahdollista lisätä oma vastaus. 
 
Viimeisessä kysymyksessä kysyin millaisia 
väriyhdistelmiä kyselyyn vastaaja toivoisi 
näkevänsä Storytellerin vaatteissa. Tähän 
sai vastata vapaamuotoisesti ja näin tar-
koitukseni oli selvittää tuliko esille joitain 
yhteisiä suosikkeja vastaajien välillä.

Kuva 36. Värikysely.



KYSELYN TULOKSET

Kuosi 1. Ääniä 17  Kuosi 4. Ääniä 17 Kuosi 5. Ääniä 16

34

    0%
17.9%
23.1%
23.1%
23.1%
12.8%

Kartoitin kyselyssä myös vastaa-
jien ikää. Tulosten perusteella 
ikäjakauma vastaajien kesken 
on laaja, suurimmaksi osaksi 30-
60 –vuotiaat. Vastauksiin vaikut-
tava tekijä kuitenkin on se, että 
vanhemman ikäluokan ihmiset 
eivät välttämättä käytä Face-
bookia, tai ole siellä aktiivisia.

Kuosit 1, 4 ja 5 saivat selvästi eni-
ten ääniä. Kuosi 6 oli myös suo-
situimpien joukossa saatuaan 15 
ääntä. Kuosit 8 ja 9 saivat myös 
ääniä seitsemän ja yhdeksän 
kappaletta ja loput saivat 1-3 
ääntä. Lopputulos ei ollut yllät-
tävä, sillä koen että juuri suo-
situimmat kuosit ovatkin par-
haiten neuleeseen sopivia, ja 
monipuolisia. 

Kuva 37. Kyselyn tulokset.
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1. Monivärinen
 
2. Mustavalkoinen

3. Max. 2 väriä samassa kuosissa

4. Enemmän kuin 2 väriä samassa kuosissa

5. Neutraalit värit (beige, ruskea, harmaa)

6. Räikeä (kirkkaat värit, neonvärit)

7. Tummasävyinen

8. Vaaleasävyinen

9. Murretut sävyt

10. Puhtaat sävyt

”Minkä värisiin kuoseihin mieluiten pukeudut?” 
Kyselyssä pyysin valitsemaan 1-3 vaihtoehtoa seuraavista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vasemmalla olevista tuloksista nä-
kyy, että suosituimmat vastaukset 
ovat: maksimissaan kaksivärinen, 
mustavalkoinen ja tummasävyi-
nen. Hieman yllättävää on, että 
vaaleat sävyt saivat vain 4.9%. On 
myös huomattava, että moniväri-
nen sai 22%, ja sen voisikin pistää 
samaan kategoriaan kuin ”enem-
män kuin kaksi väriä samassa 
kuosissa”. Tämä on saattanut 
olla vastaajalle hämäävä kohta.

22%
36.6%

41.5%
2.4%

2.4%
19.5%

39%
4.9%

26.8%
26.8%

Taulukossa yläpuolella näkyy, että 
odotetusti mustavalkoinen vaih-
toehto keräsi eniten ääniä. Kui-
tenkin fuksia ja valkoinen keräsi 
toiseksi eniten, joka osoittaa että 
asiakkaita kiinnostaa myös vä-
rikkäät kuosit. Vähemmän ääniä 
keräsi harmaasävyinen- ja valko-
sininen vaihtoehto. Nämä kaksi 
ovatkin vähän tylsempiä.

Kuva 38. Värikyselyn tulokset.



 
 
Vapaamuotoiseen kysymykseen vastasi vain 24 ky-
selyyn vastanneista, eikä selkeitä yhteneväisyyksiä 
oikeastaan ollut. Vastausten perusteella toivottiin 
melko lailla samoja asioita kuin aiemmassa kysy-
myksessä: puhtaita sävyjä, murrettuja sävyjä, kirk-
kaita värejä, mustavalkoisia, maanläheisiä, kontras-
tisia ja ei liian kontrastisia. Lila ja sininen kuitenkin 
erottuivat, sillä ne mainittiin useammassa vastauk-
sessa. Loppujenlopuksi kysymys oli melko epäolen-
nainen kyselyn tulkinnan kannalta, mutta toisaalta 
siitä ei myöskään ollut haittaa ja pyrin kuitenkin ot-
tamaan sen tulokset huomioon kokonaisuudessa.  
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Vastaukset

2-3 värin yhdistelmiä 
Lila-musta, ei liian suurta kontrastia
Harmaa - valkoinen
Keltainen ja pinkki
Klassiset ja myös trendiväreissä
Maanläheisiä ja murrettuja värejä
Murrettuja sävyjä, boheemeja väriyhdistelmiä 
Musta-pinkki, harmaa-lila
Musta-valkoinen ja ripaus jotain kirkasta
Mustavalkoisia 
Oranssi-lila
Perusvaatteisiin, esim farkkuihin yhdistettäviä
Punamusta, oranssiharmaa
Raikkaita
Raikkaita ja puhtaita värejä
Ruskea
Selkeät värit
Sininen - harmaa
Sininen - musta
Taivaansininen, tomaatinpunainen ja valkoinen
Väripareja, mustaa tai muu neutraali väri
Musta - lila, musta - petrooli 
Raikkaita ja harmonisia

Kaiken kaikkiaan, mitä tulee kuosivalintoihin, sanoi-
sin, että kuosit joiden näkisin tulkinnasta riippuen 
olevan eniten esittäviä olivat suosituimpia. Selvästi 
suosiossa olivat viivamaiset selkeät kuosit. Eniten 
itseäni yllätti tummien sävyjen suosio verrattuna 
vaaleasävyisiin kuoseihin. Muuten tasapaino säi-
lyi melko hyvin ja toivottiin yhtälailla murrettuja ja 
puhtaita sävyjä, sekä maanläheisiä-, että raikkaita 
värejä.
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Tulosten pohjalta tein väriehdotukset kuoseille. 
Mustavalkoisuus tuli kyselyssä esille vahvasti, joten 
otin sen huomioon ylärivissä. Alarivissä otin huo-
mioon tummat sävyt, sinisen ja lilan, sekä puhtaat, 
että murretut värit. Toteutetut ehdotukset  toimivat 
myös lopputuloksena koko suunnitteluprosessille.

Kuva 39. Kuosiehdotukset.



YHTEENVETO
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Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella tekstuurimaisista 
pinnoista  inspiroituneita neulekuoseja Storyteller Knitwea-
rille. Onnistuin suunnittelemaan useita erilaisia kuoseja, 
joista pystyin toteutettua asiakaskyselyn, joka jaettiin Sto-
rytellerin Facebook –sivulla ja sähköisenä uutiskirjeenä. 
Kyselyn pohjalta sain onnistuneesti rajattua useasta kuo-
sista kaikkein suosituimmat ja lisäksi pystyin hieman kar-
toittamaan kyselyn perusteella toivottuja värimaailmoja 
Storyteller –neuleiden kuoseissa. Lopputuloksena oli kol-
men kuosin kokoelma, muutamalla eri värivaihtoehdolla. 

Benchmarkingin avulla vertasin muutamia kotimaisia 
neuleyrityksiä, ja pohdin miten suomalaiset pienyrityk-
set  tuovat nettisivuillaan esiin arvomaailmaansa. Ver-
tailua voisi jatkossa tehdä syvemminkin, jotta pystyisi 
luoda perusteellisemman analyysin. Lopputuloksena voi 
kuitenkin todeta, että suomessa pidetään arvossa koti-
maisuutta ja luonnonmateriaaleja, sekä eettisiä arvoja. 
Lopuksi voin todeta, että tyypillinen Storyteller -vaatteen 
käyttäjä on yli kolmekymmentävuotias mukavuutta ja aja-
tonta vaatetta arvostava nainen. Parhaiten asiakkaan tavoit-
taa Facebookin, sekä asiakasläheisen palvelun avulla (esim. 
messut), joka on tärkeä osa pienyritysten markkinointia.  
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Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi oli todella 
haastava johtuen aikatauluongelmista, joita kevään 
aikana kohtasin paljon. Kuitenkin itse suunnittelu-
prosessin koin mielekkääksi ja olen tyytyväinen asia-
kaskyselyn toteutumiseen ja lopputulokseen. Olen 
tyytyväinen että päädyin tekemään enemmän ku-
oseja kuin alun perin ajattelin tekeväni ja sain näin 
toteutettua paremmin päässäni pyöriviä ideoita. 
Haasteena kuitenkin oli raportin kokoon keskittymi-
nen, ja koen että jos olisin kokeneempi neulesuun-
nittelussa, olisin luultavasti ollut paljon tyytyväisempi 
lopputulokseen. Tämän sanottuani täytyy kuitenkin 
mainita, että opin opinnäytetyötä tehdessä paljon ja 
koin prosessin vaikeuksista huolimatta motivoivaksi. 
 
Sanoisin että itse kirjoitusprosessi oli kaikkein haas-
tavinta, ja tekstin luomisen vaikeus tuntui mones-
ti haittaavan aiheeseen paneutumista. Jos siis te-
kisin jotain toisin, keskittyisin enemmän tekstin 
luomiseen ja aloittaisin rohkeasti aikaisemmin kir-
joittamisen. Yksi itselleni merkittävä haaste oli tie-
donhankinta, sillä suurin osa lähdeaineistosta on 
englanniksi, ja koin välillä vaikeaksi löytää oikeita 
suomenkielisiä termejä ammattisanastolle. Opin-
näytetyön tekemistä helpotti avulias toimeksiantaja, 
joka vastasi aina nopeasti jokaiseen kysymykseeni.

Opin suunnitteluprosessin aikana paljon enem-
män neuleesta ja sen eri mahdollisuuksista lukies-
sani eri aineistoja, sekä opetellessani uudestaan 
neulekoneen ominaisuuksia. Pääsin opinnäytetyö-
tä tehdessäni kertaamaan neulekoneen toimintaa 
ja kuosiraporttien tekemistä neulekankaalle ja koen, 
että mieleeni jäi taas jotain uutta. Siitä tiedänkin op-
pineeni jotain, että jos nyt lähtisin tekemään työtä 
uudestaan, tietäisin paljon paremmin mitä tehdä ja 
miten. Olen todella iloinen, että pääsin suunnittele-
maan opinnäytetyökseni neulekuoseja Storytellerille.
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TOIMEKSIANTAJAN PALAUTE

Kiitos suuresti Jenni Laurilalle sii-
tä, että sain toteuttaa opinnäy-
tetyöni Storyteller Knitwearille!

”Yleisesti ottaen opinnäytetyö on selkeä 
ja jäsennelty kokonaisuus. Kieli on hyvää.
Muutamia lyöntivirheitä tms. oli, mutta 
ajatus on koko ajan selkeä.”
- Jenni Laurila

Lähetin työn Laurilalle, joka antoi 
omat kommenttinsa opinnäytetyös-
täni. Laurila pohti muun muassa 
Benchmarkingin kohdalla nettisivu-
jen merkitystä, kun asiakaskunta yk-
sinkertaisesti mieluummin ottaa yh-
teyttä puhelimitse, käy messuilla, tai 
vierailee tehtaalla. Hän kertoo ny-
kyisen asiakaskunnan olevan epä-
luuloista käyttämään nettikauppaa.  
 
Värikyselyn tulokset olivat osit-
tain huvittavat, sillä Laurila tote-
aa ihmisten usein toivovan värejä, 
mutta päätyvän lopulta mustaan, 
siniseen ja harmaaseen. Lila tuli  
toiveissa yllätyksenä, sillä se on ol-
lut tilauslistalla muutamaankin ot-
teeseen, mutta jäänyt lopulta pois. 
Laurila toteaa, että vaikka moni 
asiakas onkin kysellyt esimerkiksi 
vihreää väriä, hän uskoo tumman 
violetin myyvän tätä paremmin. 

Laurila mainitsee kohdanneensa yl-
lättävän monia ihmisiä, jotka ovat 
värianalyysin perusteella päättäneet 
mitkä sävyt eivät sovi heille. Laurila 
on sitä mieltä, että värianalyysit pitäisi 
kieltää, sillä niihin suhtaudutaan niin 
ahdistavasti. Hän toteaa, että jos jos-
tain väristä tykkää, niin päälle vaan. 

Kyselyn tulokset tietyllä tavalla vah-
vistivat Laurilan käsitystä siitä, että 
suunnittelijan tulee usein yksinker-
taisesti vain luottaa omaan visioon-
sa, sillä asiakkailla on niin vaihtelevia 
toivomuksia. ”Välillä voi mennä huti, 
mutta sellaista se on”, Laurila toteaa 
loppuun. 
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7. Storyteller TRIANGLE-jakku. <https://www.storyteller.fi/product-page/triangle-jakku-jacket> (katsottu 26.4.2019)
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13. Krizia Fall 2017. <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/krizia/slideshow/collection#10> (katsottu 11.5.2019)

14. KAINO Lahja-taskutunika 192€. <https://shop.kaino.fi/epages/kaino.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014110326/Products/19-002> 
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 (katsottu 26.4.2019)
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(katsottu 26.4.2019)

17. Vanja Sea neulepaita. <http://vanjasea.valmiskauppa.fi/> (katsottu 26.4.2019)

18. Vanja Sea neuloksia. <http://vanjasea.valmiskauppa.fi/luomupuuvillaneulokset-vanja-sea-galleria-c-16_21_38.html> (katsottu 26.4.2019)

19. Kauneve Terho-pipo 39€ <https://www.kauneve.com/product-page/terho-pipo-sininen> (katsottu 26.4.2019)

20. Kauneve Käpy-panta 32€. <https://www.kauneve.com/product-page/k%C3%A4py-panta-vaaleanpunainen> (katsottu 26.4.2019)

21. Kauneve pipot. <https://www.kauneve.com/> (katsottu 26.4.2019)

22. Tarttuva Kuutio- paita 139€. <http://www.tarttuva.com/2016> (katsottu 26.4.2019)

23. Tarttuva Pesukarhu- paita 139€. <http://www.tarttuva.com/2016> (katsottu 26.4.2019)

24. Alpa Baby Alpaca -huivi 179.90€. <https://alpa.fi/tuote/baby-alpaca-maksihuivi-yonsininen-130-x-180-cm/> (katsottu 26.4.2019)

25. Alpa Blackbird -neule 229,90€. <https://alpa.fi/tuote/blackbird-keltainen/> (katsottu 26.4.2019)

26. Alpakat. <https://alpa.fi/alpa-alpakka/> (katsottu 26.4.2019)

27. Luonnoskirja. Noora Haapala.

28. Moodboard 
      <https://pixel.nymag.com/imgs/fashion/slideshows/2013/08/one-word-one-shot/patrikervell.w450.h676.jpg>
      <https://society6.com/product/black-lines-ksz_print#1=45>
      <https://christineolmstead.com/product/new-beginnings-24x48/>
      <http://wwww.rowanmersh.com/#placuna-phoenix>
      <https://fi.pinterest.com/pin/688698967992216391/>
      <http://www.askart.com/artist/James_Nares/108009/James_Nares.aspx>
      <https://www.instagram.com/p/BK3vpVuDRiG/>

29. Luonnoksia. Noora Haapala.
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30. Luonnoskirjat. Noora Haapala.

31. Kuosikokeilut. Noora Haapala.

32. Kuosit 1-6. Noora Haapala.

33. Kuosit 7-11. Noora Haapala.

34. Kuosit 12-15. Noora Haapala.

35. Asiakaskysely. Kuosit Noora Haapala, tasokuvat Storyteller Sandra -jakku.

36. Värikysely. Kuosit Noora Haapala, tasokuvat Storyteller Gina -jakku.

37. Kyselyn tulokset. Kuosit Noora Haapala, tasokuvat Storyteller Sandra -jakku.

38. Värikyselyn tulokset. Kuosit Noora Haapala, tasokuvat Storyteller Gina -jakku, taulukko Google Forms.

39. Kuosiehdotukset. Kuosit Noora Haapala, tasokuvat Storyteller Sandra - ja Gina -jakku.
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LIITTEET
Liite 1. Sähköinen haastattelu: Jenni Laurila, Storyteller, 2019 

Miten päädyit Storyteller Knitwearin yrittäjäksi?
Mun äiti ja isoäiti ovat olleet ennestään Storyteller-faneja ja näin ilmoituksen edellisen yrittäjän lopettamisaikeista Facebookista ja sanoin siitä äidille, 
ettei enää saa Storyteller-neuleita. Olisikohan seuraavana päivänä äiti sanonut, että sehän voisi olla ihan sun juttu jatkaa sitä! Lähdin selvittämään 
alkuvuodesta 2017 mahdollisuuksia ja yllättäen pankki ja Finnvera puolsivat lainaa. Muutenkin yritysneuvontapalvelut olivat erittäin positiivisia.

Millainen on Storyteller Knitwearin asiakas?
Keskimäärin laatutietoinen, keski- tai hyvätuloinen 40-90-vuotias nainen. Arvostavat kotimaisia design-brändejä esim Marimekkoa käytetään usein 
myös.

Minkälainen arvotausta brändillä on?
Tuottaa mahdollisimman laadukkaita, ekologisia ja eettisiä vaatteita.

Mitkä ovat Storytellerin haasteet ja heikkoudet?
Ehdottomasti isoin haaste on olla yksinyrittäjä. Aika on valitettavan rajallista.

Entä vahvuudet?
Varsinkin paikallisesti hyvä tunnettavuus.

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia brändillä on? 
Kasvattaa kotimaista tunnettavuutta ja erityisesti verkkokauppaa sekä jälleenmyyntiverkostoa.

Miten asiakkaat tavoittaa parhaiten?
Olemassaolevan asiakaskunnan Facebookissa ja paikallisissa sanomalehdissä.

Miten Storyteller Knitwear –vaate palvelee asiakasta?
Mahdollisuus esimerkiksi neuleisiin omilla mitoilla. Hyvä istuvuus on tärkeää.

Miten näet menestymisen tällä alalla?
Tekstiiliala on todella kilpailtu, joten erottuminen muista ja toiminnan tehokkuus on tärkeää.

Miten kuvailisit neulealan yrittäjänä olemista?
Kilpailu on lisääntynyt yrityksen alkuvaiheesta 2000-luvun alusta. Toisaalta kuluttajat ovat aiempaa tiedostavampia ja tuotteiden taustat oikeasti kiin-
nostavat. Suomalainen design on tehnyt valtavan nousun kaupallisuudessa, kansainvälisyydessä ja suunnittelun kiinnostavuudessa. Aiemmat suoma-
laiset tunnetut suunnittelijat ovat pitkälti olleet aktiivisia 50-70-luvulla ja nyt eletään selvästi uutta kultakautta.
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  Liite 2. Asiakaskysely
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