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Syksyllä 2019 suoritin opinnäytetyöni käytännön osuuden suunnittelemalla luontoaiheisen kuosi-
malliston. Mallisto koostui kahdeksan kuosin kokonaisuudesta. Kuosisuunnittelu aiheena ei ollut 
entuudestaan tuttu, joten opiskelin aihetta itsenäisesti Skillshare-kurssien avulla. Koska opin niin 
paljon uutta, syntyi ajatus tutkielmasta, mihin koostaisin tehokkaimmat keinot kuosisuunnitteluun 
Adobe Illustrator -ohjelmaa käyttäville. Tutkin verkosta löytyvien opetusvideoiden ohjeita ja vink-
kejä, ja analysoin niitä oman työprosessini kannalta.  
 
Tässä tutkielmassa perehdytään kuosisuunnittelun tekniseen puoleen käyttäen Adobe Illustrator -
ohjelmaa. En käsittele suunnittelutyön luovaa prosessia tai sen työvaiheita. Syy tähän on se, että 
kuosisuunnittelun suunnitteluprosessista on tehty jo useampia tutkielmia ja muuta aihetta käsitte-
levää kirjallisuutta. Sen sijaan digitaalisesta kuosisuunnittelusta ei löydy paljon ohjeistusta suomen 
kielellä.  
 
Tutkielmassa tarkastelen kuosisuunnittelua tekstiilisuunnittelun näkökulmasta, sekä sen historiaa 
että nykypäivän tilannetta. Halusin avata, mitä kuosisuunnittelu tarkoittaa ammattina ja mitä työllis-
tymisen mahdollisuuksia digitalisointi on tuonut. Käsittelen myös painomenetelmien historiaa, ke-
hitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia lyhyesti tutkielmassani.  
 
Käyn läpi vaiheittain, mitä työkaluja ja komentoja Adobe Illustrator -ohjelma tarjoaa, kun suunnitel-
laan kuosiraporttia. Kuvakaappauksilla ja esimerkeillä on pyritty havainnollistamaan, mitkä työkalut 
toimivat parhaiten eri vaiheissa. Tuloksena on kattava ohjeistus siitä, mitä työkaluja ja komentoja 
grafiikkaohjelma tarjoaa. Valitut työkalut perustuvat omiin havaintoihin ja verkosta katsottujen oh-
jevideoiden kollektiiviseen loppupäätelmään. Toivon, että tutkielmaa lukiessa käy helposti selväksi, 
kuinka lukija itse voi alkaa suunnittelemaan kuoseja Illustratorilla.  
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I designed a pattern collection, as a part of my thesis work, in autumn of 2019. The collection was 
a set of eight nature themed surface patterns. Surface pattern design was a new subject for me, 
so I learned it independently online, with the help of Skillshare classes.  
Since I learned so much new information, it led to the idea to write my thesis about the best tools 
and functions for designing patterns in Adobe Illustrator. I watched and researched the different 
tutorials and videos that can be found online, that aim to teach you how to make and design surface 
patterns. By analysing these different sources and comparing them to my own work progress, I 
hope to find the best tips and trick for digital surface pattern design. 
 
In this thesis the focus is on the technical side of designing a pattern in Adobe Illustrator. It will not 
discuss the creative process that is involved in the design work. The reasoning behind this is, that 
there is already many written thesis and literature where the focus is on the creative process and 
its different steps. However, there are not many written guides in the Finnish language to be found 
when it comes to digital surface pattern design.  
I researched the history and evolution of textile design and printing methods in Finland. How digi-
talisation has changed the industry and what opportunities it has brought to surface designers. 
 
I go through the steps of designing a pattern block in Adobe Illustrator, what tools and commands 
fit best in the different steps. With the help of screenshots and examples, I hope to clarify the best 
tools to be used along the way of the design process. My hope is that the reader will learn and see 
how easily they themselves can create surface patterns with Adobe Illustrator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Pattern design, pattern block, Adobe Illustrator, vector graphics, textile design 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa tarkastelen, millä tavoin kuosiraportti luodaan Adobe Illustrator -ohjelmalla. 

Tekstiilialalla käsitteellä kuosiraportti tarkoitetaan kuvioyksikköä, jota toistamalla vierekkäin luo-

daan saumattomasti toistuvaa pintaa. Suoritin opinnäytetyön käytännön osuuden syksyllä 2019 

suunnittelemalla kuosimalliston, joka koostuu kahdeksasta luontoaiheisesta kuosista. Toteutin 

oman mallistoni Adobe Illustrator -ohjelmalla, minkä vuoksi se on grafiikkaohjelma, johon keskityn 

tässä tutkielmassa.  

 

Tarkastelin suunnittelemani kuosimalliston työprosessia, eli käytin projektin aikaisia muistiinpanoja 

ja havaintoja lähteenäni tutkimuksessa. Katsomalla verkosta löytyvien videokurssien ohjeita kuo-

siraportin suunnittelusta Adobe Illustrator -ohjelmalla pyrin löytämään hyödyllisimmät keinot tehok-

kaaseen kuosisuunnitteluun. Lopputuloksena on kattava katsaus Illustratorin tarjoamista työka-

luista ja komennoista, jotka tehostavat kuosisuunnittelun prosessia. Hyödyllisiä havaintoja, joista 

kokenutkin Illustratorin käyttäjä voi löytää uusia vinkkejä! 

 

Tutkielman alussa käyn hieman läpi kuosisuunnittelun ja painotekniikan historiaa: miten se on ke-

hittynyt, ja kuinka digitalisaatio on muuttanut alaa. Neljännessä luvussa käyn läpi, mitä työkaluja 

Adobe Illustrator tarjoaa eri suunnitteluvaiheille. Tutkielmassani en kuitenkaan keskity luovaan pro-

sessiin, vaan tekniseen puoleen suunnittelutyössä. Kuosisuunnittelun luovasta työprosessista on 

jo tehty monia tutkielmia ja aiheesta löytyy myös paljon kirjallisuutta. Sen sijaan digitaalisesta tek-

nisestä osaamisesta ei löydy paljon suomenkielistä tietoa tai ohjeistusta.  

 

Toivon tutkielmalla pystyväni selventämään lukijalle, kuinka hän itse voi helposti ja tehokkaasti 

aloittaa kuosisuunnittelun digitaalisesti Adobe Illustrator -ohjelmalla. Työvaiheita on havainnollis-

tettu kuvilla, jotka ovat yhdistelmiä kuvakaappauksista. Tutkielman lopussa mainitsen myös muita 

vaihtoehtoisia grafiikkaohjelmia, joita voi hyödyntää, mutta en syvenny niiden käyttöön tarkemmin. 
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2 AIHEEN RAJAUS JA AINEISTON KERUU 

Keskityn tutkielmassani kuosisuunnittelun tekniseen puoleen, eli siihen, kuinka kuosiraportin suun-

nittelu tapahtuu digitaalisesti Adobe Illustrator -ohjelmalla. Mielestäni tutkielmia kuosisuunnittelun 

luovasta prosessista on monia, ja myös kirjallisuutta aiheesta löytyy jo paljon, enkä koe pystyväni 

lisäämään mitään uutta näkökulmaa aiheeseen. En kuitenkaan löytänyt digitaalisesta kuosisuun-

nittelusta kovinkaan paljon kirjallisuutta, varsinkaan suomen kielellä, joten suurin osa lähteistäni 

ovat englanninkielisiä. Pyrin parhaani mukaan kääntämään käsitteet ja muun ammattisanaston 

suomeksi.  

2.1 Lähdemateriaali 

Painotekniikan ja kuosisuunnittelun Suomessa tapahtuneen kehityksen historian läpikäyntiin käy-

tän kirjallisia lähteitä. Verkkomateriaalina käytän eri videokursseja, kuten Elizabeth Olwenin ja Bon-

nie Christinen Skillshare-alustalla olevia kursseja kuosisuunnittelusta.  

 

Elizabeth Olwen on kanadalainen kuosisuunnittelija, joka asuun nykyisin Lissabonissa. Hän on siir-

tynyt opettamaan työpajoissa, eikä tee enää videoita Skillshare-sivustolle. Hän järjesti hiljattain 

verkossa ilmaisen parin tunnin työpajan, johon pääsin itse myös osallistumaan. Bonnie Christine 

on amerikkalainen kuosisuunnittelija ja hän toimii yhä aktiivisena Skillshare-opettajana. Hän julkai-

see uusia kursseja noin kuukauden tai parin välein. Hän järjestää myös omien nettisivujen kautta 

syventävän Immersive Master Class -kurssin, jossa hän käy läpi enemmän myös kuosisuunnittelun 

yritystoimintaa läpi. Itse osallistuin keväällä 2020 hänen minikurssiinsa, joka oli kompakti versio 

edellä mainitusta kurssista. 

 

Skillshare on videokursseille omistettu sivusto. Sivuston kurssikirjasto on laaja ja kasvaa jatkuvasti. 

Siellä voi opiskella graafista suunnittelua, valokuvausta, koodaamista ja paljon muuta. Opettajat 

ovat alansa ammattilaisia ja jakavat oppilailleen alansa salaisuudet ja tietonsa. Skillshare on mak-

sullinen oppimisympäristö, joten täytyy olla tilaaja voidakseen osallistua videokursseille. (Skillshare 

2020, viitattu 7.2.2020.) 
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2.2 Itse toteutettu materiaali 

Opinnäytetyöni käytännön osuutta tehdessä pidin päiväkirjaa ja tein muistiinpanoja työni etenemi-

sen aikana. Aion käyttää näitä muistiinpanoja ja tehtyjä havaintoja lähtökohtana, mutta pyrin saa-

maan niihin vahvistusta ja toista näkökulmaa verkosta löytyvästä tiedosta. Opettelin kuosisuunnit-

telua produktioitani varten itsenäisesti verkon kautta Skillshare-kurssien avulla. 

 

Suunnittelin kuosimalliston, joka koostuu kahdeksasta luontoaiheisesta kuosista (kuva 1). Vaikka 

Illustrator on ohjelmana hyvinkin tuttu, opin paljon uutta ohjelmasta ja sen sisällä olevista työka-

luista, joita en ollut aikaisemmin käyttänyt. Kuosisuunnittelu oli aiheena täysin tuntematon ennen 

opinnäytetyötä. 

 

 

KUVA 1. Luonnon voimaa -kuosimallisto (Björkgren 2019, viitattu 29.4.2020) 
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3 KUOSISUUNNITTELU 

Kuosisuunnittelussa suunnitellaan toistuva kuosi tuotteiden pintaan, kuten kankaisiin, tapetteihin, 

lahjapapereihin tai mihin vain tuotteisiin, joihin voi painaa tai tulostaa kuosi. Voidaan myös puhua 

pintasuunnittelusta, jonka käsite kattaa myös kuvitusten suunnittelu tuotteisiin, joihin ei välttämättä 

kaivata toistuvaa kuosia, mutta halutaan jonkinlainen kuvitus pintaan. (Christine 2020, viitattu 

13.2.2020.) 

 

Saumattoman kuosin saavuttamiseksi täytyy suunnitella kuosiraportti. Saumattomalla tarkoitetaan 

kuosia, joka toistuu vaaka- ja pystysuunnassa jatkuvana pintana. Tekstiilialalla raportilla tarkoite-

taan kuosin mallikertaa eli kuvioyksikköä, jota monistetusti toistamalla syntyy katkeamaton pinta. 

Raportin sisälle siis sommitellaan halutut muodot, ja raportteja vierekkäin toistamalla saadaan ai-

kaan kuosi. Tarve kuosiraportille on lähtökohtaisesti tullut painotekniikan kautta. Kuosiraportti on 

kaiverrettu esimerkiksi telapainokoneen kupariin, jonka koko on määritellyt, kuinka suuri kuosira-

portin alueen tulee olla. (Isoniemi 2019, 107.) 

3.1 Kuosisuunnittelu Suomessa 

1800-luvulla Suomeen alkoi nousta puuvilla- ja tekstiilitehtaita. Aikaisemmin maassamme oli vain 

pieniä painopajoja, mutta kiitos Englannissa tapahtuneen kehityksen mekaanisessa kankaantuo-

tannossa, pystyttiin myös Suomessa kehittelemään painokankaantuotantoa isommalla skaalalla. 

Edelläkävijänä toimi Forssan kangaspaino, joka perustettiin 1861. (Niinimäki 2008, 17–18.) 

 

Näissä tehtaissa ei kuitenkaan nähty tekstiilitaiteilijoita tai -suunnittelijoita kuin vasta myöhään 

1930-luvulla. Tätä ennen malleja kuoseihin ostettiin muualta maailmalta, lähinnä Saksasta ja Rans-

kasta. Mallit kaiverrettiin teloihin ja siinä samalla kaivertajat toimivat ikään kuin suunnittelijoina, 

koska malleja täytyi aina vähän muuttaa, etteivät ne olisi suoria kopioita. (Niinimäki 2008, 36.) 

 

Suomessa kankaiden painoa pystyi opiskelemaan Taideteollisuuskoulussa vapaaehtoisena ai-

neena jo vuodesta 1936 lähtien. Uusien koulutusmahdollisuuksien ja teknisen kehityksen myötä 

alkoi painokangassuunnittelu nousta esille enemmän ja enemmän.  Eva Taimi oli ensimmäinen 

palkattu painokangassuunnittelija Suomessa. Hänet palkattiin 1937 Helsingin Taidevärjäämö Oy:n 
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kautta. Pian hänen jälkeensä muitakin suunnittelijoita palkattiin ja suurimpiin puuvillatehtaisiin alet-

tiin perustaman ateljee-toimistoja. Tästä huolimatta mallistoja ostettiin vielä paljolti ulkomailta. 

Tekstiilitaitelijat maalasivat kuvituksia ja suunnittelivat niiden pohjalta tekstiilejä, mutta monet heistä 

eivät itse sommitelleet niistä toistuvia kuosiraportteja. Tätä työtä tekivät erikseen mallipiirtäjät. Hei-

dän työnsä oli tehdä taitelijoiden suunnittelemista kuosiaiheista painettavia ja toistuvia kuosiraport-

teja. (Niinimäki 2008, 47–48, 65.) 

 

Siitä huolimatta, että suurimpiin tehtaisiin perustettiin omat ateljeet, alkoivat monet suunnittelijat 

toimia freelance-taitelijoina. 1970-luvulla kuosimallit ostettiin paljolti freelancereilta. Suomalainen 

suunnittelu oli saavuttanut hyvän maineen, ja sen myötä pystyivät myös freelancerit helposti myy-

mään töitään kansainvälisesti. Suomalaiset freelance-suunnittelijat osallistuivat myös Euroopassa 

pidettäviin messuihin, kuten Saksan Heimtextile-messuun, joka on yhä yksi suurimmista tekstiili- ja 

muotoilualan messuista. (Niinimäki 2008, 134.) 

 

Nimekkäiden suunnittelijoiden arvo havaittiin ja heitä käytettiin osana markkinointia. Suomalainen 

muotoilu ja suunnittelu alkoi saavuttamaan mainetta myös Euroopan ulkopuolella. Esimerkiksi Ma-

rimekko sai maailmalla näkyvyyttä, kun vuonna 1960 Jacqueline Kennedy nähtiin Marimekossaan 

Sports Illustrated -lehden kannessa. Osittain tämän näkyvyyden ansiosta Marimekko onnistui niin 

hyvin laajentamaan myyntiään Amerikkaan. (Niinimäki 2008, 108, 168.)  

3.2 Kuosisuunnittelu ammattina tänä päivänä  

Suurin osa toimii kuosi- ja pintasuunnittelijoistafreelancereina tai pienyrittäjinä (Ammattinetti 2020, 

viitattu 9.3.2020). Nuorella vastavalmistuneella suunnittelijalla voi kuitenkin olla vaikeuksia löytää 

yhteistyökumppaneita tuotantoa varten, koska tuotanto on niin paljon siirtynyt ulkomaille. (Paju 

2017, 7). Yksi tapa työllistyä on hakeutua agentuuritoimiston pariin. Kuosisuunnitteluun erikoistu-

neita agentuuritoimistoja on Suomessa esimerkiksi 2015 perustettu Patterns from Finland Agency 

Oy. Toimisto edustaa yhdeksän suunnittelijan kollektiivia, joiden portfoliot löytyvät heidän sivustoil-

tansa. Nettisivuilta voi tilata valmiiksi tehtyä kuoseja tai pyytää räätälöidyn kuosin. Hinnat vaihtele-

vat käyttötarkoitusten ja omistuksen mukaan. (Patternsfrom 2020, viitattu 9.3.2020.) Agenttien työ 

on hankkia asiakkaat ja hoitaa niin sanottu bisnespuoli, jolloin suunnittelijat voivat keskittyä kuosien 

suunnitteluun.  
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Kuosisuunnittelijoilla on myös hyvät mahdollisuudet myydä ja lisensoida kuosiaan verkossa itse-

näisesti. Yksi tällainen sivusto, joka mahdollistaa omien suunnittelemien kuosien myynnin ver-

kossa, on Spoonflower. 2008 perustettu Spoonflower oli yksi ensimmäisiä verkossa toimivia yrityk-

siä, josta itsenäinen suunnittelija pystyi tilamaan omalla kuosillaan digitaalisesti tulostettua kan-

gasta. Tänä päivänä sivustolta pystyy tilamaan kankaan lisäksi tapettia, sekä tekstiili- ja sisustus-

tuotteita omalla tai muiden suunnittelemalla kuosilla. Suunnittelijat voivat siis ladata kuosinsa si-

vustolle saataville, muiden käyttäjien tilattavaksi erinäisissä tuotteissa. Suunnittelijat saavat 10–15 

%:n provision tuotteista, joita on ostettu heidän kuosillaan. He saavat myös itse -10% alennuksen 

tuotteista, jos tilaavat sen omalla itse suunnittelemallaan kuosilla. Sivusto on auttanut monta aloit-

tavaa suunnittelijaa siirtymään täyspäiväiseksi kuosisuunnittelijaksi. (Spoonflower 2020a, viitattu 

5.3.2020; Spoonflower 2020b, viitattu 5.3.2020.) 

 

Bonnie Christine (2020) painottaa minikurssissaan, kuinka tärkeä rooli sosiaalisella medialla on 

freelancerinä toimivien kuosi- ja pintasuunnittelijoiden työllistymisessä. Suurin osa hänen myymis-

tään lisenssisopimuksista yrityksille on lähtenyt siitä, että ostaja on löytänyt hänen kuosinsa sosi-

aalisen median profiilin kautta. Hän kehottaa myös alalle tulevia kehittämään omat portfolionsa 

esimerkiksi Instagramissa ja esittämään kuosiaan mock-up-kuvien avulla. Neuvoksi hän antaa 

muun muassa, että kannattaa julkaista kuvia usein ja pohtia kuville avainsanoja, joilla mahdolliset 

ostajat voisivat etsiä heille sopivia kuoseja. Avainsanoiksi sopivat esimerkiksi kuosin tyylilaji, ilme-

nevät värit ja tunnelma. (Viitattu 31.3.2020.) 

3.3 Painotekniikan kehitys 

Painamisella tarkoitetaan tässä kontekstissa tekniikkaa, jolla siirretään kulutusta kestävää tekstiili-

väriä kankaaseen, painokuvion muodossa. Kuoseja voi painattaa moniin eri materiaaleihin, mutta 

tässä luvussa keskitytään teolliseen kangaspainantaan.  

 

Kuvioita maalattiin pitkälti käsin ja siveltimien avulla, kunnes niitä aloitettiin kaivertamaan puulaat-

toihin. Tämä vanha painomenetelmätekniikka tunnetaan kohopainona, joka on kotoisin Aasiasta, 

ja se saapui Eurooppaan 1100-luvulla. Puulaatat kaiverretaan niin, että kuosiin tulevat muodot ovat 

koholla (kuva 2). Laatat maalataan ja painetaan kankaaseen käsin. (Åhlberg 1969, 10.) Tätä pe-

rinteistä tekniikkaa käytetään yhä esimerkiksi Intiassa ja sillä valmistetaan jopa metrikangasta pai-

kalliseen käyttöön. Teollisuustason tuotanto on kuitenkin paljolti koneellistettu. 
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KUVA 2. Kohopaino (Galundia 2017, viitattu 2.4.2020) 

 

Forssan kangaspainotehtaalle hankittiin vuonna 1861 ensiksi myös puulaatoilla toimiva Perrotine-

painokone, joka toimi samalla kohopainoperiaatteella. Kone osoittautui kuitenkin liian hitaaksi ja 

siitä hyvin nopeasti luovuttiin uudemman tekniikan saavuttua, joka perustui syväpainantatekniik-

kaan. Telapainokone, jossa kuvio kaiverrettiin kuparipintaiseen metallisylinteriin, hankittiin Forssan 

tehtaalle 1862. Metallisylentereihin kaiverretut kuviot muodostivat uria jotka täytettiin painovärillä. 

Painamalla sylenteriä kangasta vasten värit imeytyivät urista kankaaseen. Täällä painotekniikalla 

ei ollut kuitenkaan mahdollista painattaa suuria värialueita, jonka vuoksi kuosit koostuivat pienistä 

kuvioaiheista ja väripinnoista. Telapainokoneella tuotetut kuosikankaat ovat sen vuoksi tunnistet-

tavissa hiustenohuisista viivoista ja pienistä väripistepinnoista. (Pellonpää-Forss 2009, 19–20.) 

1830-luvulla tapahtunut värikemian kehityksen myötä syntyi hiljattain yhä enemmän uusia mine-

raalipohjaisia kemiallisia värejä. Forssan yhtiössä hankittiin kuuden värin telapainokone vuonna 

1898. (Niinimäki 2008, 17–18.)  

 

Teollisuus omaksui kaaviopainantatekniikan vuonna 1954, mutta menetelmää oli käytetty käsipai-

nannossa jo huomattavasti kauemmin. Uusi tekniikka oli nopeampi ja edullisempi aikaisempaan 

telapainokoneeseen verrattuna. Mullistavaa oli myös mahdollisuudet painattaa aikaisempia suu-

rempia värialueita. Kuosiraportteja ei enää kaiverrettu, vaan sen sijaan niistä luotiin kuviokaavioita, 

jotka valotettiin kemikaalien avulla painokaavioon. Painokaavioon tehtiin kuosin mallinen avoin 

alue, minkä kautta värit painettiin kankaaseen kaavioveitsellä. Veitsi vetää painovärin kaavion pin-

taa pitkin ja painaa värin aukoista kankaaseen. Jokaiselle värille täytyy tehdä oma kaavio, johon 



  
 

13 

on valotettu se osa kuosia, missä kyseinen väri esiintyy. Nykyisin painokaaviot toteutetaan vaha-

tulostuksella, missä itse painomalli on digitaalisessa muodossa ja vahatulostin piirtää vahalla pai-

nomallin kaavioon pikseleittäin. (Pellonpää-Forss 2009, 20–21, 25, 218.) 

 

Kuviokaavio voi muodostua yhdestä tai useammasta toistuvasta kuosiraportista. Nykyisin kaavio-

painanta pääsääntöisesti jaetaan kahteen eri tekniikkaan: laakapainantaan ja rotaatiopainantaan. 

Näissä kahdessa tekniikassa raportin kokovaatimukset vaihtelevat. Laakapainossa raportin kor-

keus voi vaihdella vapaammin, mutta rotaatiopainossa korkeus täytyy olla sama kuin pyörivän me-

tallilieriön ympärysmitta, joka on useimmiten 64 cm. Molemmissa tekniikoissa raportin leveys voi 

olla sama kuin painettavan kankaan leveys. (Pellonpää-Forss 2009, 20–21, 25, 218.) 

 

Laakapainossa painokaaviot lasketaan vaakasuunnassa kankaan päälle, kuten kuvassa 3. näkyy. 

Painettava kangas liimataan kevyesti viiraksi kutsuttavan hihnan päälle, joka siirtyy raportti kerral-

laan eteenpäin. Kuviokaaviot laskeutuvat kankaan päälle, ja kaavioveitsi vetää värin kankaan pin-

taan. Tähän menetelmään on nykyisin automatisoidut koneet, mutta samaa menetelmää tehtiin 

myös ennen käsin. Kuviokaaviota siirrettiin käsin kahden työntekijän voimin raportin verran eteen-

päin ja painoväri vedettiin pintaan kaavioveitsellä. (Pellonpää-Forss 2009, 218.) 

 

KUVA 3. Laakapaino (Keto-Tokoi 2018, viitattu 8.4.2020) 

 

Rotaatiopainanta on tuotantonopeudessaan lähes kaksinkertaisesti nopeampi kuin laakapaino. 

Tässä painotekniikassa käytetään rullaavia metallilieriöitä, joiden sisältä löytyy painoväri ja kaavio-

veitsi, joka samalla tavalla kuin laakapainossa siirtää värin kankaaseen kaavion aukoista (kuva 4.). 

Toisin kun laakapainossa, jossa kaavio täytyy nousta ja laskeutua kankaan päälle raportin verran 
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kerrallaan, niin rotaatiopainossa pyöreät metallilieriöt jatkuvasti rullaavat paikallaan. Tämän vuoksi 

jälki on helpommin saumatonta ja tuotanto nopeampaa. Myös tässä tekniikassa jokaiselle kuosiin 

painettavalle värille täytyy olla oma kaavionsa. (Pellonpää-Forss 2009, 220.) 

 

KUVA 4. Rotaatiopaino (Kohler & Cia 2018, viitattu 9.4.2020) 

 

Suunnittelijan tulee tämän vuoksi huomioida, missä tehtaassa kuosi painetaan. Painokoneissa on 

rajoitettu määrä kaavioita linjastolla, mikä määrittää sen, kuinka useaa väriä voi kankaaseen pai-

nattaa. Kuviokaavioiden määrä lisää myös kustannuksia. Tehtailta on myös hyvä pyytää niiden 

valmiita värimallejaan, joiden pohjalta suunnittelija voi valita kuosinsa värit. Pantone Textile Color 

-värikirja on myös yleisesti suunnittelijoiden käytettävissä oleva apuväline ja hyvä tapa kommuni-

koida tehtaille, minkälaista painettua väriä suunnittelija toivoo kuosiinsa. (Pellonpää-Forss 2009, 

108, 133.) 

 

Nykyisin suurin osa tuotannosta on siirtynyt ulkomaille, kuten monilla muillakin aloilla. Kankaiden 

tuottaminen, värjäys ja painanta tapahtuu paljolti ulkomailla. Suosituimpina kohteina ovat Liettu-

assa ja Turkissa sijaitsevat tehtaat. Syy on yksinkertainen: se on edullisempaa. Osittain myyntiin 

tulevat tuotteet valmistetaan Suomessa esimerkiksi ompelimoissa, mutta monet saapuvat valmiina 

tuotteina suoraan myymälävarastoihin. Jos tuotteet myydään verkossa, eivät ne tänne saavu vält-

tämättä lainkaan. (Paju 2017, 7.) 
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Marimekko painaa kankaansa vielä suurimmaksi osaksi Suomessa Helsingin Herttoniemessä. 

Tehtaassa painetaan sisustuskankaat, keittiötekstiilit ja osa kankaista, jotka käytetään vaatteisiin 

sekä laukkuihin. Tehtaassa kankaat painetaan rotaatio- ja laakapainokoneilla. Painettavat kankaat 

hankitaan muun muassa Saksasta. Kuvan 5 olevasta kartasta käy ilmi, mistä materiaalit tulevat ja 

missä tuotteet tuotetaan. (Marimekko 2020, viitattu 20.2.2020.) 

KUVA 5. 2019 Marimekon tuotteiden valmistusmaat (Marimekko 2020, viitattu 20.2.2020) 

3.4 Digitalisaatio 

Kun puhutaan digitalisaatiosta, niin ajatukset monesti keskittyvät tähän päivään ja uusimpiin tek-

nologioihin. Mutta kuten Niinimäki (2008) toteaa, 1980-luvulla yleistynyt värikopiokoneen tuoma 

helpotus työhön oli jo aikoinaan mullistavaa suunnittelijoille. 1994 Forssan tehtaan piirtämöön otet-

tiin käyttöön tietokoneet. Tämä tarkoitti sitä, että tekstiilitaitelijoiden maalauksia ei enää piirretty 

puhtaaksi käsin, vaan ne käsiteltiin tietokoneella, jossa niistä sommiteltiin kuosiraportteja. Tietoko-

neilla pystyi myös helposti ja nopeasti tekemään koeversiota värivaihtoehdoista tulostamalla ne 

paperille, joten tarve jatkuvien koevedosten tekoon itse käsin painopöydän äärellä väheni huomat-

tavasti. (174, 190.) 

 

Työnteko on siirtynyt tietokoneelle joko kokonaan tai osittain, riippuen suunnittelijasta. Kuosit voi 

nykyään tulostaa suoraan kankaalle tietokoneelta digitaalisella tekstiilitulostuksella, eli ei ole siis 
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tarvetta niin sanotuille välivaiheille, joissa kuosiraportti täytyy ensin kaivertaa laattoihin tai rulliin, 

jotka värjäävät kankaan väri kerrallaan.  

 

Monet suunnittelijat luonnostelevat ja maalavat kuvioaiheet vielä käsin, mutta siirtyvät koneelle piir-

tämään ne puhtaaksi ja viimeistelemään kuvioaiheita. Osalla käsin piirtäminen helpottaa luovuuden 

kulkua ja uusien ideoiden havaitsemista, kun taas toiset haluavat säilyttää esimerkiksi vesiväreillä 

maalattujen kuvioaiheiden jäljen kuoseissa eivätkä tee niihin lähes ollenkaan muutoksia tietoko-

neella. Grafiikkaohjelmat tänä päivänä pystyvät kuitenkin imitoimaan hyvinkin pitkälle perinteisen 

taiteen jälkeä, kuten eri siveltimiä. Jopa värit voivat käyttäytyä niin kuin oikeat vesivärit. Digitaalinen 

taide on kehittynyt paljon ja mahdollistaa niin sanotun käden jäljen näkymisen myös täysin digitaa-

lisesti toteutetussa kuosissa. (Tallon 2011, 6–8.) 

 

Digitaalinen tekstiilitulostus, joka on yksi merkittävämpiä kehityksiä tekstiilialalla, poistaa rajoitteet 

kuosien koosta tai eri värien määristä. Tulostimet voivat olla useampia metrejä leveitä, ja kuosira-

portin koko voi olla hyvinkin suuri, niin suuri kuin tietokoneen muisti jaksaa prosessoida. Tämä uusi 

tekniikka voi myös lisätä luovuutta kuosisuunnittelussa. Valokuvat voidaan suoraan tulostaa kan-

kaalle; esimerkiksi kuva kallion tekstuurista voi näyttää hyvin mielenkiintoiselta vaatteessa. Illuusio 

eri materiaaleista on helppo saavuttaa tällä keinolla. Valokuvia voi helposti muokata kuvankäsitte-

lyohjelmassa ja niistä voi luoda saumattomia pintoja. Valokuvan pieniä yksityiskohtia kankaaseen 

ei olisi yhtä helppo saavuttaa perinteisillä painomenetelmillä. (Isoniemi 2019, 173.)  

 

Tekstiilitulostuksen suurimpia haasteita on kuitenkin värihallinta, koska värit eivät välttämättä aina 

vastaa sitä, mitä suunnittelija on tietokoneella valinnut. Kehitystä tapahtuu kuitenkin jatkuvasti. Vah-

vuuksia tässä tekniikassa ovat sen ekologisuus ja mahdollisuus tilata pienempiä eriä kuosilla tulos-

tettua kangasta verrattuna perinteisempiin menetelmiin. Ekologisuus näkyy tarvittavan veden vä-

häisemmässä määrässä. Käytetyt värit digitulostuksessa ovat myös ekologisemmat, eikä niistä 

synny ylijäämää, toisin kuin muissa perinteisimmissä painomenetelmissä. (Paju 2017, 3–4, 7; Pel-

lonpää-Forssa 2009, 24.) 

 

Spoonflower, joka käyttää digitaalista tekstiilitulostusta, on nettisivullaan havainnollistanut hyvin, 

kuinka suuresta erosta on kyse veden käytössä painotekniikan välillä. Kuvassa 6 kysytään, kuinka 

monta kahden litran pulloa vettä tarvitaan 4,5 metrin painetun kankaan tuottamiseen?  
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Vastaus: 100 (200 litraa vettä). Digitaalisesti tulostettuun kankaaseen on tarvittu vain muutaman 

millilitran verran vettä saman kangasmäärän tuottamiseen. (Spoonflower 2020c, viitattu 

20.2.2020.) Vesimäärä, joka kuluu kankaan tekoon, ovat toisaalta lähtökohtaisesti samat. 

 

KUVA 6. Spoonflowerin infografiikka veden käytöstä (Spoonflower 2020c, viitattu 20.2.2020). 

 

Painotekniikassa digitalisaatio näkyy siinä, kuinka paljon tehtaissa työ on siirtynyt koneiden hoidet-

tavaksi. Painotekniikan koneet on ohjelmoitu ja automatisoitu, ja yleensä niitä on vain pari työnte-

kijää valvomassa. Myös työvaiheet, kuten värien sekoitus, ovat siirtynyt robottien tehtäväksi. Tie-

toisuus painoväreissä olevien kemikaalien haitallisista vaikutuksista on lisääntynyt, minkä vuoksi 

niitä on parin vuosikymmenen ajan kehitetty käyttäjä- ja ympäristöystävällisemmiksi. (Pellonpää-

Forss 2009, 93, 222, 226.) 
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4 KUOSIRAPORTIN SUUNNITTELU ADOBE ILLUSTRATOR -OHJELMALLA 

Opinnäytetyöni käytännön osuudessa suunnittelin kuosimalliston. Malliston aiheena oli luonto ja 

inspiraatio kuoseihin tuli itse ottamistani luontovalokuvista. Valokuvat toimivat tunnelman ja väri-

maailman lähtökohtina. Kuoseja syntyi kahdeksan kappaletta ja ne ovat toteutettu Adobe Illustrator 

-ohjelmalla alusta loppuun. Malliston luomisen lisäksi tuotantoon kuului niin sanottu Lookbook-leh-

tiö, jonka avulla mallistoon voi tutustua paremmin mock-up-kuvien avulla. Lehtiön voi lukea ver-

kossa issuu.com-sivustolta, johon se on julkaistu (lähdeluettelossa linkki). 

 

Opettelin kuosisuunnittelua opetusvideoiden avulla. Löysin videot Skillshare -sivustolta, joka on 

omistettu videokursseille. Katsomani videot oli tehnyt Elizabeth Olwen, kanadalainen kuosisuun-

nittelija. Hänellä on kolmen videokurssin kokonaisuus, jossa käydään läpi, kuinka suunnitella ja 

luoda kuosiraportti ja kuosimallisto ja miten tuoda ne eloon mock-up-kuvien avulla. Suosittelen vi-

deoita kaikille, joita mahdollisesti kuosisuunnittelu kiinnostaa. 

 

KUVA 7.  Opinnäytetyö (Kuva: Nina Björkgren 2019) 

 

Analysoimalla omaa työtäni ja vertaillen verkosta löytyvien videokurssien eri ohjeita kuosisuunnit-

telusta pyrin löytämään tehokkaimmat tavat kuosiraportin luomiseen. Keskityn Adobe Illustrator  

-ohjelmaan ja sen sisällä oleviin työkaluihin, koska käytin sitä oman kuosimalliston tekemisessä.  
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4.1 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator on grafiikkaohjelma, jolla tuotetaan vektorigrafikkaa. Vektorigrafiikkaobjekti koos-

tuu poluista ja pisteistä. Piirretty vektoriobjekti luo matemaattisen kaavan ohjelman sisällä. Kaa-

vassa määritellään muun muassa objektin sijainti, koko ja väri. Objektia muuttamalla, esimerkiksi 

suurentamalla, päivittyy myös vektoriobjektin matemaattinen kaava sen mukaisesti, minkä ansiosta 

objektin laatu ei heikkene muokkausten myötä. (Mattila 2018, viitattu 20.1.2020.)  

 

Toisin on Adobe Photoshop -ohjelmassa, jossa piirretyt kuvat koostuvat pikseleistä. Pikseleistä 

koostuvaa kuvaa skaalattaessa myös pikselit suurentuvat ja jossain vaiheessa kuva alkaa näyttä-

mään niin sanotusti rakeiselta. Tämän vuoksi vektorigrafiikka on ideaalisempi grafiikkamuoto, kun 

tehdään isompia graafisia tuotantoja, kuten esimerkiksi isoja mainostauluja. (Smith 2019, viitattu 

20.1.2020.) Itse näkisin, että vektorigrafiikka on myös parempi vaihtoehto kuosiraporttia suunnitel-

lessa, koska raportin kokoa voi helposti muokata isommaksi tai pienemmäksi sen mukaan, mihin 

tuotteeseen se tullaan painamaan.  

 

Adobe Illustrator -ohjelman työkaluille ja komennoille on myös lähes kaikille omat pikanäp-

päimensä. Kerron, mitä eri pikanäppäinkomentoja voi hyödyntää eri työvaiheissa. Listaus näistä on 

liitetty mukaan tutkielmaan (liite 1). Näppäinkomentojen oppiminen nopeuttaa omaa työskentelyä 

tietokoneella. Ne toimivat myös monesti useamassa eri ohjelmassa. Työhön tulee enemmän suju-

vuutta ja on myös ergonomisempaa, kun hiirikäsi saa välillä levätä. (Veikkolainen 2016, viitattu 

23.1.2020.)  

4.2 Skannattujen kuvien muuntaminen vektorigrafiikaksi 

Suunnittelutyön voi tehdä monilla eri tavoilla. Kuvioaiheita voi piirtää käsin paperille ja tuoda ne 

tietokoneelle skannaamalla. Piirrokset voi joko piirtää uudelleen puhtaaksi grafiikkaohjelmassa tai 

muuntaa ne vektorigrafiikaksi. (Olwen 2014, viitattu 22.1.2020.) Omassa opinnäytetyössäni luon-

nostelin kuosiin tulevat muodot suoraan Adobe Illustrator -ohjelmassa. 

 

Kun Illustratoriin tuo skannatun kuvan, tulee automaattisesti esiin ylävalikko, josta voi valita Image 

trace -komennon. Asetuksia voi kokeilla ja testata, millä kuva muuntautuu parhaiten vektoriksi.  
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Esimerkiksi jos piirros on viivatyötä, voi valita Image Trace -valikosta Sketched Art -asetuksen, joka 

samalla poistaa paperin valkoisen värin taustalta. Muuntoprosessi kestää hetken, riippuen kuinka 

suuresta ja monimutkaisesta työstä on kyse. Kun kuva on muuttunut vektorigrafiikaksi, täytyy vielä 

ylävalikosta painaa Expand-komento, joka viimeistelee prosessin (kuva 8). 

 

KUVA 8. Image trace -työkalu (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Monimutkaisempien kuvien, kuten monivärisen piirustuksen, muuntamiseen on hyvä käyttää tar-

kempia asetuksia. Kun avataan Image Trace -työkalu Windows-välilehdestä, tulee näkyviin työka-

lun ikkuna, missä asetuksia voi määritellä tarkemmin. Kyseessä on siis sama työkalu, mutta laa-

jempi näkymä sen asetuksista. Värien määrää voi tarkentaa ja taustavärin voi helposti poistaa Ig-

nore white -valinnasta. Esikatselusta näkee lopputuloksen, ja kun siihen on tyytyväinen, tulee 

muoto jälleen laajentaa Expand-painikkeesta (kuva 9). 
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KUVA 9. Image trace -työkalun laajemmat asetukset (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Väripaletin asetuksiin voi myös asettaa Full tone -valinnan, jolloin värit eivät karsiinnu ja kuva säilyy 

lähes samannäköisenä kuin alkuperäinen kuva. Tämä voi kuitenkin johtaa suuriin ja monimutkaisiin 

vektorimuotoihin, jolloin ohjelma voi kuormittua. Täytyy myös muistaa, että liian laaja väripaletti ei 

ole myöskään käytännöllinen silloin, kun kuosia painetaan tuotteisiin. 

 

Skannaus voi tuoda myös uusia mahdollisuuksia ja luovia näkökulmia kuosisuunnitteluun. Materi-

aaleina voi käyttää esimerkiksi luonnosta poimittuja ja kuivatettuja kasveja, joita skannaamalla saa 

realistisempia aihioita kuoseihin. Jos tällaisia erikoisempia materiaaleja skannataan, skannauslai-

teen lasi on hyvä muistaa suojata mahdollisilta naarmuilta, esimerkiksi asettamalla muovikalvo la-

sin päälle. (Isoniemi 2019, 153, 179.) 

 

Ohjelmassa muotojen piirtämiseen voi käyttää Pen- tai Brush-työkalua. Sivellintyökalu antaa enem-

män vapaan käden jälkeä, mutta luo aika paljon vektoripisteitä. Kynätyökalulla saa tarkempaa ja 

siistimpää jälkeä, koska jokainen vektoripiste luodaan itse. Työkaluvalinta riippuu loppupeleissä 

tekijän omasta tottumuksesta. Suositeltavaa on kuitenkin kynätyökalun käyttö, lähinnä vektoripis-

teiden määrän hallitsemisen vuoksi, sillä mitä enemmän pisteitä, sitä suurempi tiedostokoko koko-

naisuudesta syntyy.  

 

Muotoja on helppo kopioida ja sommitella kuosiraportin sisällä käyttämällä Select-työkalua. Valit-

semalla muodon aktiiviseksi, painamalla alt-näppäintä pohjaan ja vetäen muotoa hiirellä muodosta 
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luodaan kopio. Samalla työkalulla muotoja voi skaalata ja kiertää. Mittasuhteiden säilyttämiseksi 

skaalauksessa tulee Shift-näppäintä painaa pohjaan samanaikaisesti.  

 

KUVA 10. Kopiointi valintatyökalulla (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Direct selection -työkalua tarvitaan ankkuripisteiden muokkaamiseen. Kohdistavalla valintatyöka-

lulla saa myös helposti valittua yksittäisen muodon, joka on ryhmitettynä yhteen muiden muotojen 

kanssa.  

4.3 Muotojen täyttö värillä 

Skannattujen ja vektorigrafiikaksi muunnettujen muotojen täyttö väreillä voi olla haastavaa, mutta 

Live Paint -työkalulla se onnistuu melko helposti. Työkalun löytää Object-välilehdestä, mutta sen 

käyttöön löytyy myös pikanäppäinkomento. Haluttu muoto tulee valita aktiiviseksi ja pikanäppäin-

komennolla alt + ctrl + X työkalu saadaan käyttöön. Muotoa voi ryhtyä täyttämään väreillä Bucket-

työkalulla, jonka saa käyttöön pikanäppäimellä K. Kun Live Paint Bucket on aktiivisena, valitaan 

valmis väri Swatches-paneelista tai luodaan uusi väri, jolla täytetään muoto. Täytettävät alueet il-

mentyvät punaisilla ääriviivoilla. Jotta tyhjä alue voidaan täyttää, täytyy muodon ääriviivojen olla 

niin sanotusti suljettuina. Jos muodossa ääriviivat katkeavat, niin väri voi vuotaa alueeseen, johon 

sitä ei haluta, tai värillä täyttäminen ei onnistu lainkaan. Esimerkiksi kuvassa 11 oikeanpuolimmai-

sessa kukassa on muodon ääriviivoissa katkos, joka pitäisi ensin korjata, jotta muodon voisi täyttää 

värillä. 
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KUVA 11. Live Paint Bucket -työkalu (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Yksinkertaisen muodon voi helposti muuttaa kiinteäksi yksiväriseksi muodoksi käyttämällä Shape 

Builder -työkalua. Muoto tulee ensin valita aktiiviseksi ja pikanäppäin yhdistelmällä shift + M saa 

käyttöönsä Shape Builder -työkalun. Kun työkalu on aktiivisena, vedetään hiirellä muodon yli. 

Muodon voi vielä siistiä ylimääräisistä ankkuripisteistä käyttämällä Pathfinderista löytyvää Unite-

komentoa. 

 

KUVA 12. Shape Builder -työkalu, työn eteneminen vaiheittain (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Kuviosuunnittelussa on hyvä miettiä mahdollista värimaailmaa, mitä aikoo kuosissaan käyttää. Va-

lituista väreistä väriryhmän tekeminen Swatches-ikkunaan helpottaa myös, kun haluaa aloittaa 

muotojen täyttämiseen väreillä. Väriryhmän tekemistä varten täytyy ensin luoda neliömuodot, jotka 



  
 

24 

täytetään halutuilla väreillä. Omissa opinnäytetyöhän tehdyissä kuoseissa poimin värit valokuvista 

Eye Drop -työkalulla. Kun värineliöt on luotu, tulee ne kaikki valita aktiiviseksi ja Swatches-ikkunan 

kautta painaa kansion ikonia, jolloin värit ilmestyvät väriryhmänä ikkunaan. Ryhmästä on helppo 

valita värit muotoihin, ja ne pysyvät tallessa Illustratorin tiedostossa.  

 

KUVA 13. Värikansion luonti (Adobe Illustrator CC 2018 versio). 

 

Illustrator -ohjelmassa on myös työkaluja, jotka helpottavat eri väriyhdistelmien kokeilua. Kuosira-

portista on hyvä tehdä useampi kopio, joihin voi kokeilla eri sävyjä ja värejä. Tehokkain työkalu 

tähän on Recolor Artwork -työkalu, joka löytyy useimmiten oletuksena yläpalkista. Kuosiraportti ja 

sen sisältö tulee valita aktiiviseksi ja sen jälkeen siirtyä Recolor-työkaluun. Työkalun ikkunassa 

näkyvät värit jotka löytyvät muodoista. Valitsemalla värin vieressä olevan New-värineliön aktii-

viseksi voi vaihtaa uuden värin tilalle. Joko alla olevista säätimistä tai kaksoisklikkaamalla pientä 

värineliötä saa värin muutettua. Työkalun ikkunasta löytyy lisäksi vaihtoehto uuden rivin lisäykseen 

sekä värien järjestyksen, sävyjen tai saturaation muuttamisen satunnaisesti. Jos on luotuna väri-

kansio, löytyy se myös tästä ikkunasta oikealla olevasta Color Gropus -listauksesta (kuva 14). 

(Christine 2017, viitattu 10.4.2020.) 
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KUVA 14. Recolor Artwork -työkalu (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

4.4 Raporttirakenne 

Kun kuosiraporttia aletaan suunnittelemaan, tulee miettiä sen mahdollista rakennetta. Tällä tarkoi-

tetaan kuvioaiheiden toistojärjestystä. Valmiita rakenneohjeita on olemassa, ja ne voivat helpottaa 

aloittavan suunnittelijan työtä. (Pellonpää-Forss 2009, 154.) Illustrator -ohjelmassa olevan Pattern-

työkalun asetuksista voi myös valita näitä valmiina olevia raporttirakenteita. Pattern-työkalua käsi-

tellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Kun kuosia suunnitellaan, voi valita yhden muodon jatkuvaa toistoa, kuten esimerkiksi perintei-

sessä polkkapilkku -kuosissa, johon tarvitsee vain määritellä värit ja pilkkujen etäisyys toisistaan.  

Vaihtoehtona on myös niin sanottu pisteraporttimenetelmä, kun suunnitellaan yksinkertaista ja ha-

jarakenteista kuosia. Raporttineliö jaetaan tasaisiksi neliöiksi, esimerkiksi 3 x 3. Neliöiden sisälle 

sommitellaan kuvioaihiot ja sijoittelun mukaan ne tuottavat tietyn rytmin kuosiin. Valmiita pistera-

porttimalleja voi löytää verkosta. (Pellonpää-Forss 2009, 159.) 
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KUVA 15. Esimerkki pisteraportista, jonka avulla saa helposti luotua diagonaalisen suunnan 

 

Kun suunnitellaan kuosi, joka koostuu useasta eri kuvioaiheesta, on toivottua, että kuosi on niin 

sanotusti saumaton eikä kuosiraportin alkua ja loppua havaita kovin helposti. Saumattoman kuosin 

saa helpoiten luotua, kun muodot ylittyvät kuosiraportin ulkopuolelle ja jatkuvat uudelleen vastak-

kaisella puolella. (Olwen 2014, viitattu 28.1.2020.) 

 

Saumattoman jäljen saavuttamiseksi on tärkeää, että kuosiraportissa leikkaantuvat muodot toistu-

vat pikselin tarkkuudella raportin vastakkaisella puolella. Tähän ehdottomasti paras työkalu on siirrä 

ja kopioi -komento. Muoto, jonka tulee toistua raportin toisella puolella, tulee valita aktiiviseksi. Pi-

kanäppäinkomennolla Ctrl + Shift + M saa esille taulukon, johon syötetään, kuinka monta pikseliä 

muodon tulee siirtyä ja mihin suuntaan. 

 

Esimerkki 1. Kuosiraportti on 1000 x 1000 pikselin kokoinen. Vasemmalla reunalla oleva kukka 

tulee myös toistua vastakkaisella puolella raporttia. Silloin tulee syöttää horisontaaliseen suuntaan 

1000 px siirto ja vertikaaliseen suuntaan 0 px. Esikatselussa näkee, mihin muoto siirtyisi. Ikkunasta 

valitaan kopioi, jolloin muoto kopioituu halutulle kohdalle kuosiraporttia. (Kuva 16.) 
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KUVA 16. Kopioi ja siirrä -komentoikkuna (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

4.5 Pattern-työkalu 

Pattern-työkalu löytyy uusimmista Adobe Illustratorin versioista. Yksittäisestä muodosta voi luoda 

kuosin viemällä sen Swatches-ikkunaan hiirellä. Kuosin toistuvuutta ja rakennetta pääsee muok-

kaamaan, kun kaksoisklikkaa kuosia Swatches-ikkunassa. Tällöin avautuu Pattern-työkalun ko-

mentoikkuna. Ikkunasta voi määritellä, kuinka kuosin tulee toistua, esimerkiksi vierekkäin, puolipu-

dotuksella tai heksagonimuodossa. Voi myös asettaa haluttu etäisyyden elementtien välille. 

 

Esimerkki 2. Tässä kuosissa on vain yksittäinen kukka, joka on pudotettu Swatches-ikkunaan. Ase-

tuksien avulla määritellään, kuinka muoto toistuu kuosina. Vasemmalla näkyy Pattern-työkalun ik-

kuna. Asetuksista on valittu heksagonimuoto, joka määrittää miten kukat toistuvat vierekkäin. Size 

to tile -komento on valittu, että muotojen etäisyyttä toisistaan voi itse määritellä (kuva 17.) 
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KUVA 17. Pattern-työkalu (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Kuosiraportti, joka on täytetty useammalla muodolla, tulee ensiksi siistiä, ennen kuin sen voi viedä 

Swatches-ikkunaan. Raportin ulkopuolelle jäävät muodot täytyy rajata pois ja tehokkain tapa siihen 

on luoda Clipping Mask. Maski tehdään luomalla raportin kokoinen neliö ilman täyteväriä tai ääri-

viivaa ja asettamalla se päällimmäiseksi muodoksi. Kaikki muodot tulee valita aktiiviseksi ja hiiren 

oikealla näppäimellä avautuu valintaikkuna, mistä löytyy tarvittu komento Make Clipping Mask 

(Kuva 18.). Tällöin myös mahdollisuus muutoksiin säilyy. Raportin voi yksinkertaisesti vapauttaa 

maskista ja tehdä tarvittavia muutoksia, kuten muotojen siirtelyä. 

 

KUVA 18. Clipping mask -työkalu (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 
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Kuosiraportin toistuvuutta pääsee samalla tavalla muokkaamaan Pattern-työkalun asetusikku-

nasta. Asetukset tarjoavat eri raporttirakenteita, kuten puolipudotuksen, mutta työkalu ei kykene 

itse muuntamaan kuosiraporttia tähän rakenteeseen. Jos toiveena on luoda kuosi puolipudotusra-

kenteella, tulee itse osata muodostaa kuosiraportti niin, että se on mahdollista. Tähän tarvitaan 

vähän matematiikkaa ja aikaisempaa käsitystä kuosirakenteista. Puolipudotus on helppo saavut-

taa, koska siihen voi käyttää samaa aikaisempaa Move and Copy -komentoa, ja riittää, kun osaa 

laskea kuosiraportin koon puoliksi.  

 

Esimerkki 3. Kuosiraportin koko on 1000 x 1000 pikseliä. Tarkoitus on saavuttaa puolipudotusra-

kenne, jossa vertikaalinen linja säilyy, mutta horisontaalisessa linjassa tapahtuu niin sanottu pudo-

tus. Raportin vasemmalla puolella ylittyvien muotojen tulee toistua vastakkaisella puolella puolipu-

dotuksella. Pikanäppäimellä ctrl + shift + M saat Move-ikkunan esiin. Muotoa siirretään horisontaa-

lisesti 1000 pikseliä, joka on raportin leveys, ja vertikaalisesti 500 px, joka on puolet raportin kor-

keudesta. Vasemmalla alempana olevat muodot siirretään ja kopioidaan samalla tavalla, mutta 

vertikaaliseen linjaan tulee syöttää -500 px, jotta ne kopioituvat ylemmäksi raporttia. (Kuva 19.) 

 

KUVA 19.  Esimerkki 3 havainnollistettuna (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Eri kuosirakenteita ja niiden tekotapoja voi opetella verkosta löytyvien ohjevideoiden avulla. Esi-

merkiksi YouTube- tai Skillshare -sivustoilta löytyy helposti tutoriaaleja, esimerkiksi hakusanoilla 

Half drop repeat pattern. 
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4.6 Nopea esikatselu 

Kuosin sulavuuden ja toistuvuuden voi helposti esikatsella luomalla isomman neliömuodon, joka 

täytetään Swatches-paneeliin luodulla kuosilla. Kuosin skaalausta voi muuttaa Transform-valikon 

kautta löytyvällä Scale-komennolla. Valikko sijaitsee Object-välilehdellä, mutta nopeammin valikon 

saa esille hiiren oikeaa näppäintä klikkaamalla ja valitsemalla Transform ja sen alta Scale. Skaa-

laus-ikkunasta voi määrittää kuosin koon prosentteina. Tärkeää on valita vain Transform Patterns, 

ettei skaalaus vaikuta itse neliön kokoon. (Kuva 20.) 

 

KUVA 20. Kuosin skaalaus (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Tämä on tärkeä vaihe, missä arvioidaan, onko muotojen asettelu kohdillaan, mutta vielä tärkeäm-

pänä, toistuuko kuosi saumattomasti. Ovatko kuosiraportin niin sanotut ääriviivat helposti havaitta-

vissa vai sulavatko ne massaan. Olwen (2014) painottaa tarkastelemaan kuosin niin sanottua ryt-

miä, kontrastia ja suuntaa. Jos toistuvuudessa ilmenee virhe, se monikertaistuu kuosissa, koska 

virhe toistuu uudelleen ja uudelleen. (Viitattu 2.4.2020.) 

 

Kuosin rytmiä voidaan hallita esimerkiksi kuosissa syntyvän positiivisen ja negatiivisen tilan välistä 

rakennetta tarkastelemalla. Tällä tarkoitetaan painettujen ja painamattomien alueiden vaihtelua ja 

vuorottelua. Kuosin tyhjä eli negatiivinen tila voi jo itsessään luoda taustakuviota, minkä vuoksi se 

on yhtä tärkeä huomioida kuin painettu alue kuosissa. (Isoniemi 2019, 103, 105.) 
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Kun kuosia on hiottu, on hyvä esikatsella sitä myös tuotteessa. Verkossa on monia sivuja, joista 

voi ladata itselleen mock-up-pohjan. Mock-up-kuvalla tarkoitetaan visuaalista prototyyppiä, tapaa 

katsoa miltä itse suunniteltu tuote voisi mahdollisesti näyttää. (Kuva 21.) Ilmaisia mock-up-pohjia 

löytyy koottuna esimerkiksi sivustolta mockupworld.com. Käyttöoikeudet vaihtelevat, mutta suurim-

maksi osaksi ne ovat vapaasti käytettävissä ja esimerkiksi kuvien jakaminen sosiaalisessa medi-

assa on sallittua. Mock-up-pohjat ovat suurrimaksi osaksi Photoshop -tiedostoja, jolloin niiden 

käyttö ei onnistu Illustratorissa. Kuosin voi kuitenkin kopioida Illustratorista ja liittää suoraan Pho-

toshop-tiedostoon. 

 

KUVA 21. Mock-up-kuva 

4.7 Tuotantoon menevän kuosiraportin viimeistely 

Valmis kuosiraportti on hyvä tallentaa uutena Illustrator-tiedostona, jonka voi helposti toimittaa pai-

notalolle, kun kuosi joskus päätyy tuotantoon. Raportin elementit tulee erotella omille tasoilleen, 

värien mukaisesti, sillä tietyt painotekniikat vaativat sen. Lisäksi päällekkäin menevät muodot on 

hyvä siistiä Pathfinder-työkalulla. (Olwen 2015, viitattu 14.2.2020.) 

 

Ennen muotojen erottelua omille tasoilleen täytyy kaikki kuosiraportin muodot valita aktiiviseksi ja 

valita Pathfinder-työkalusta Divide. Tämä leikkaa kaikki päällekkäin menevät muodot siitä, missä 

ne kohtaavat. Jos kuosiraportissa on taustaväri, on suositeltavaa valita se myös mukaan, jolloin 

muodot saa leikattua pois taustasta. Työkalu automaattisesti tekee kaikista muodoista ryhmän, 
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joka täytyy purkaa. Muodot saa väreittäin helposti valittua samanaikaisesti käyttämällä Select-väli-

lehdestä löytyvä Same-valintaa ja sen alta löytyvää Fill Color -valintaa. Näin saa valittua kaikki 

muodot, joilla on sama täyteväri. Pikanäppäin komennolla ctrl + X leikataan muodot työpöydältä ja 

pikanäppäimellä ctrl + shift + V saa muodot liitettyä omalle tasolleen samaan kohtaan, mistä ne 

leikattiin. Samalla tasolla olevat muodot yhdistetään kokonaisiksi Pathfinder-työkalun Unite-komen-

nolla, sillä muotojen osat ovat voineet leikkaantua useampaan osaan aiemmin Divide-komennon 

yhteydessä. (Tallon 2011, 168–169.) 

 

KUVA 22. Pathfinder-työkalu ja Divide -komento (Adobe Illustrator CC 2018 versio) 

 

Jos suunnittelija omistaa Pantone Textile -värikirjan tai saa painotalon käytössä olevan värikirjan 

tiedot, voi hän myös nimetä tasojen värit värikoodien mukaisesti. Tasot tulisi järjestää niin, että 

vaalein väri on viimeisenä ja tumma väri ensimmäisenä. Digitaalista painoa varten ei ole tarpeellista 

erotella muotoja värien vuoksi, mutta muodot ovat silti hyvä siistiä samalla tavalla Pathfinderilla. 

Painotalolta tulee kysyä missä muodossa he haluavat tiedoston ja mikä on vaadittava dpi-resoluu-

tio (Tallon 2011, 168-169.) Samaan asiakirjaan voi sisällyttää myös piilotetun tason, jossa on 

isompi täytetty muoto kuosilla esikatselua varten sekä tallennettu värikansio.  
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5 VAIHTOEHTOISET GRAFIIKKAOHJELMAT 

Vaikka Adobe Illustrator on yksi suosituimpia ohjelmia kuosisuunnittelijoiden käytössä, on kuitenkin 

olemassa vaihtoehtoisia ohjelmia, joilla digitaalinen kuosisuunnittelu on mahdollista. Näissä gra-

fiikkaohjelmissa ei kuitenkaan välttämättä ole kuosisuunnitteluun tarkoitettuja ohjelman sisäisiä työ-

kaluja. 

5.1 Adobe Photoshop ja Adobe Textile Designer -lisäosa 

Adobe Photoshop on toinen grafiikkaohjelma, jota monet kuosi- ja pintasuunnittelijat käyttävät. 

Photoshopissa on myös jonkinlainen kuviotyökalu, mutta se ei vedä vertoja niille työkaluille, joita 

Illustrator tarjoaa. Adoben tiimi on kuitenkin selvästi huomannut kysynnän suunnittelijoilta, jotka 

suosivat Photoshop -ohjelmaa työprosessissaan. Tämän vuoksi Adobe julkaisi vuonna 2019 beta  

-vaiheessa olevan lisäosan nimeltään Textile Designer, joka on liitettävissä Photoshop-ohjelmaan. 

Beta-vaiheella tarkoitetaan sitä, ettei ohjelma ole vielä valmis, mutta on jo kokeiltavissa ja avoin 

käyttäjien palautteelle. Lisäosa tuo uusia ja suorastaan mullistavia työkaluja suunnittelijoille. 

(Adobe 2020, viitattu 27.3.2020.) 

 

Mel Armstrong (2019) esittelee Skillshare-kurssissaan lisäosan ohjelman työkaluja ja toimintoja.  

Työkalut, jotka tulevat ohjelman mukana, sisältyvät kolmeen työikkunaan: Colorway, Preview ja 

Pattern. Colorway-työkalu mahdollistaa värivaihtoehtojen helpon kokeilun, värikirjan valitsemisen 

ja painoon tarvittavien tiedostojen ja tietojen tallentamisen omaan kansioon. Preview, kuten nimi jo 

kertoo, on esikatselua varten. Esikatseluikkuna päivittyy sen mukaisesti, kun muutoksia tehdään 

kuosiraporttiin. Pattern-työkalusta määritellään raportin rakenne (esimerkiksi vierekkäin toistuva, 

puolipudotuksella jne.), mutta ehkä hyödyllisin on Wrap this layer -komento. Ajatuksena on, että 

jokainen muoto on omalla tasollaan, ja kun kyseisen tason muoto halutaan toistuvan saumattomasti 

raportin toisella puolella, valitaan aktiiviseksi Wrap this layer -vaihtoehto. Tekijän ei siis tarvitse itse 

kopioida elementtejä vastakkaiselle puolelle, vaan ohjelma tekee sen. (Viitattu 27.3.2020.) 
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5.2 Avoimen lähdekoodin ohjelmat 

Avoimen lähdekoodin ohjelmalla tarkoitetaan ilmaista, kaikille avointa ohjelmaa, joka ei ole osa 

mitään suurempaa tai maksullista kokonaisuutta. Englanninkielinen käsite Open Source on monille 

tutumpi. (COSS 2020, viitattu 30.3.2020.) 

 

Inkscape -ohjelmalla voi luoda vektorigrafiikkaa, mutta se ei sisällä varsinaisesti työkaluja kuosi-

suunnittelua varten. Ohjelma on kuitenkin ilmainen, joten se on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät 

halua investoida Adoben ohjelmiin. Katsoin Skillshare-sivustolta videokurssin aiheesta, ja sen mu-

kaan ohjelmassa on Tiled Clones -työkalu, jolla saumattoman pinnan saa aikaiseksi, mutta prosessi 

vaikuttaa hyvin manuaaliselta ja aikaa vievältä. (Inkscape 2020, Damry 2020, viitattu 30.3.2020.) 

 

Krita on suosittu grafiikkaohjelma digitaalisen taiteen luomiseen. Ohjelmassa voi luoda perinteistä 

pikselipohjaista grafiikkaa, mutta se sisältää myös mahdollisuuden luoda vektorigrafikkaa. Ohjelma 

ei myöskään varsinaisesti sisällä työkaluja kuosisuunnittelua varten, mutta ohjelmassa olevaa 

Wrap Around -työkalua voi käyttää saumattoman pinnan luomiseen. Ohjelmaa käyttävät pelisuun-

nittelijat luovat tällä työkalulla esimerkiksi pelien taustoja. (Krita 2020, viitattu 30.3.2020.) 

 

Gimp on yksi ensimmäisiä kehitettyjä avoimen lähdekoodin grafiikkaohjelmia. Nykyisin Krita on 

kuitenkin suosiollaan ohittanut Gimpin. Ohjelmaa voi käyttää kuvankäsittelyyn ja digitaalisen tai-

teen luomiseen. (Gimp 2020, viitattu 30.3.2020.)  

 

Mainittua kolmea ohjelmaa yhdistää se, ettei niissä ole varsinaisia työkaluja kuosisuunnitteluun, 

mutta niissä on mahdollisuus tehdä kuvituksista niin sanottu kuviotiili, jolla voi täyttää muotoja luo-

dulla kuviolla. Jos käyttäjällä on aikaisempaa kokemusta kuosiraportin teosta, voi hän käyttää näitä 

ohjelmia digitaaliseen kuosisuunnitteluun.  
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6 POHDINTA 

Tutkielmakysymykseni on, kuinka luoda kuosiraportti tehokkaasti Adobe Illustrator -ohjelmalla. 

Olen mielestäni saavuttanut vastauksen tähän kysymykseen, ja tuloksena on kattava ohjeistus 

siitä, mitä työkaluja ja komentoja grafiikkaohjelma tarjoaa. Valitut työkalut perustuvat omiin havain-

toihin ja verkosta katsottujen ohjevideoiden kollektiiviseen loppupäätelmään, mitkä työkalut toimi-

vat kaikista tehokkaimmin kuosisuunnittelussa.  

 

Ohjeet ovat kenties kuitenkin kaikista hyödyllisimpiä aloittaville suunnittelijoille, jotka eivät tiedä, 

mistä aloittaa. Kun haluaa opetella uuden taidon, on parasta oppia ensin perusteet ja lähteä niistä 

etsimään ja kehittämään itselleen parhaita menetelmiä. Kaikille suunnittelijoille useimmiten kehit-

tyykin aina oma työtapa ja tyyli toteuttaa luovaa työtään. Tehokkuus on ehkä arvokkaampaa silloin, 

kun halutaan nopeasti ja helposti oppia uuden tekeminen. Olen myös itse vasta aloitteleva kuosi-

suunnittelija, ja kenties siksi minua kiinnosti oppia kaikki tavat, miten tehostaa omaa tekemistä.  

 

Kun katsoin Elizabeth Olwenin live -työpajaa, hän kertoi siinä, kuinka hän yrittää välttää grafiikka-

ohjelman tarjoamia apuvälineitä. Hän selitti asian niin, ettei hän halua tietokoneen määritellä, miltä 

hänen taiteensa näyttää, vaan hän haluaa itse työstää rauhassa kuosiaan. Tällä hän viittasi lähinnä 

Illustratorin Image Trace- ja Pattern -työkaluihin. Ehkä aloittelevan suunnittelijan päätavoite on kui-

tenkin ensin oppia kuosiraportin teko: rytmien löytäminen ja taidon kehittäminen. Mielestäni sitten, 

kun perusasiat on opittu, voi suunnittelija aloittaa oman luovan jäljen löytämisen.  Koen siis hyödyl-

liseksi oppia nämä apuvälineet, mitä grafiikkaohjelmat tarjoavat, jotta kuosien tekoa voi aloittaa 

helposti kokeilemaan. Bonnie Christine esimerkiksi kehottaa aloittelevia kuosisuunnittelijoita luo-

maan kuoseja toisensa jälkeen, harjoittelemaan vaikka päivittäin. Silloin kun kyse on vain harjoit-

telusta, ovat nopeat ja helpot menetelmät tervetulleita. Uskon kuitenkin tutkielmastani löytyvän mo-

nia pieniä työtä helpottavia tekijöitä, jotka voivat olla hyödyksi kokeneellekin suunnittelijalle. 

 

Se, mitä grafiikkaohjelmaa käyttää ja kuinka sitä käyttää, määrittää myös paljon, minkälaista tyyliä 

suunnittelija tavoittelee. Photoshop -ohjelma soveltuu kenties paremmin niille, jotka maalaavat kuo-

sinsa aihiot ja haluavat säilyttää niiden jäljen. He siis käyttävät vain ohjelmaa viimeistelyyn ja ra-

portin kokoamiseen. Ohjelmasta huolimatta on kuitenkin suunnittelijan luova ilmaisu ja visio läsnä 

myös digitaalisessa kuosisuunnittelussa.  
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Tutkielmassani keskipisteenä toimi Adobe Illustrator -ohjelma, joka on aina ollut omalle työskente-

lylle se mieluisin grafiikkaohjelma. Vaihtoehtoisien grafiikkaohjelmien tutkimisen yhteydessä löysin 

kuitenkin Photoshopin lisäosan Adobe Textile Designer, joka alkoi kiinnostamaan. En vielä tätä 

tutkielmaa varten tätä lisäosaa ladannut, mutta tarkoituksena on asentaa ja kokeilla sen toimivuutta 

jatkossa. En usko kuitenkaan siirtyväni käyttämään Photoshop -ohjelmaa, mutta toivon, että lisä-

osan ominaisuuksia voisi joskus tulevaisuudessa löytyä Illustrator -ohjelmasta. 

 

Opinnäytetyön ansiosta olen opetellut uuden taidon ja syventynyt aiheeseen todennäköisesti laa-

jemmin, kuin jos olisin opiskellut aihetta vain omaksi ilokseni. Opinnäytetyön käytännön osuuden 

projektia varten opettelin kuosiraporttien tekoa ja kuosimallistokokonaisuuden luomista Adobe Illu-

strator -ohjelmalla. Tutkielmaa varten syvennyin kuitenkin aiheeseen laajemmin ja huomasin, 

kuinka paljon opittavaa vielä on. Nyt minulla on parempi käsitys myös painon ja tuotannon proses-

sista ja siitä, miten kuosiraportin tarve on kytköksissä niihin. Painotekniikkaa tutkiessani keskityin 

tässä tutkielmassa lähinnä tekstiilialaan, joten seuraavaksi voisin tutkia, miten eri materiaalit ja 

tuotteet painetaan ja mitä eri asioita niiden myötä mahdollisesti täytyy ottaa huomioon suunnitte-

lussa.  

 

Koska aiheena kuosisuunnittelu on minulle melko uusi, toi se omia haasteita tutkielman kirjoittami-

seen. Oli paljon uutta tietoa, jota en ehkä aina osannut sisäistää itsekkään, joten asioiden sanoiksi 

pukeminen oli haastavaa. Onneksi esimerkiksi painotekniikasta pystyin katsomaan YouTube -vi-

deoita, jotka paremmin havainnollistivat eri painokoneiden tekniikan. Tutkielmaa varten lukemani 

kirjallisuus sisälsi myös paljon tietoa siitä, miten painaa kuosia käsin. Vaikka tarkoituksena on tilata 

Spoonflower -sivustolta kangasmallipaloja tekemistäni kuoseista, aion varmaankin kokeilla linole-

vyillä kuosien käsipainantaa. Oulu-opistolla on järjestetty kankaanpainantakursseja, joihin voisin 

itse osallistua, kun sellainen seuraavan kerran järjestetään.  

 

Tämän opinnäytetyön ansiosta koen minulle kehittyneen paremmat valmiudet kuosisuunnittelun 

opettelun jatkamiseen ja kenties voin saavuttaa sillä itselleni ammatin. Toivon mukaan pääsen nä-

kemään suunnittelemiani kuoseja valmiissa tuotteissa lähitulevaisuudessa. Aion tutkielmani ulko-

puolella jatkaa vielä aiheen opiskelua ja seuraavaksi ryhdynkin selvittämään, kuinka kuosisuunnit-

telijan uraa voi lähteä rakentamaan. Mahdollinen jatkoselvitys tälle tutkielmalle voisi olla, miten 

kuosien lisensointi tarkalleen tapahtuu. 
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LIITTEET 

ADOBE ILLUSTRATOR PIKANÄPÄIMET JA KOMMENOT (PC)   LIITE 1 

 

 

TYÖKALUT 

 

Selection  V 

Direct selection  A 

Pen   P 

Brush   B 

Rectangle  M 

Rotate   R 

Reflect   O 

Scale   S 

Eyedropper  I 

Bucket   K 

Shape Builder  shift + M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENNOT 

 

Kopioi   ctrl + C 

Leikkaa   ctrl + X 

Liitä paikalleen  ctrl + shitf + V 

Ryhmitä   ctrl + G 

Siirrä (ja kopioi)  ctrl + shift + M  

Tallennus   ctrl + S 

Valitse kaikki  ctrl + A 

Lukitse muoto  ctrl + 2 

Muoto Live Paint tilaan alt + ctrl + X 

Duplicate action  shift + D  


