
   

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU 
Muotoilun koulutusohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivi Karela 
 
COUTURESTA PRÊT-À-PORTERIIN  
– ELITISTISEN MUODIN TUONTI KAUPALLISELLE TASOLLE – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Huhtikuu 2012 



   

 

 

 
OPINNÄYTETYÖ 
Huhtikuu 2012 
Muotoilun koulutusohjelma  
 
Sirkkalantie 12 A 
80100 JOENSUU 
p. (013) 260 6906 

Tekijä 
Päivi Karela 
 
 
Nimeke 
 
Couturesta Prêt-à-porteriin – Elitistisen muodin tuonti kaupalliselle tasolle 
 

Tiivistelmä 

Opinnäytetyössä tarkastellaan Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöitä. Työ pyrkii selventämään, 
mitä todellisuudessa ilmiöiden taakse kätkeytyy. Tulkittavana on, mitkä tekijät erottavat ja 
yhdistävät nämä kaksi muotimaailmassa eriarvoista, mallistolinjaa muotitaloissa. Tavoitteena on 
myös tekijän ammattitaidon kehittäminen ja suunnittelijakuvan luominen tulevaisuutta varten. 
 
Aiheeseen taustaa on koottu alan kirjallisuuden ja internetsivujen kuvamateriaalista.  
Kirjallisessa osiossa paneudutaan Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöihin katsauksella 
historiaan ja kehitykseen. Työssä käsitellään niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä sekä 
tarkastellaan ilmiöiden asemaa nykypäivän muotitaloissa. 
 
Opinnäytetyön toiminnalliseksi osaksi on toteutettu kaksi mallistoa, joista kumpikin edustaa yhtä 
tutkittavista ilmiöistä. Mallistot tulkitsevat suunnittelijan näkemyksiä ilmiöiden luonteesta ja 
omaa suunnittelijaidentiteettiä. Työssä tarkastellaan Haute Couturen ja Prêt-à-porterin 
korrelaatiota muotitaloissa ja suunnittelijan omissa mallistoissa.  
  
Lopputuloksena on ymmärrys siitä, että mallistojen yhteneväisyys ja kiertokulku ovat 
muotitalokohtaisia. Toisissa muotitaloissa Haute Couture -malliston viitteet ovat nähtävissä 
saman kauden Prêt-à-porter -mallistoissa, mutta yleisemmin ne välittyvät mallistosta toiseen 
muotimaailmassa yhden kauden viiveellä.   
 
 
 Kieli 
suomi 

Sivuja 79 
Liitteet 1 
Liitesivumäärä 13 

Asiasanat 
Haute Couture, Prêt-à-porter, mallistot, muotisuunnittelu 

 



   

 

 
THESIS 
April 2012 
Degree Programme in Design 
Sirkkalantie 12 A 
FIN 80100 JOENSUU 
FINLAND 
Tel. 358-13-260 6906 

Author 
Päivi Karela 
 
 
Title 
 
From couture to prêt-à-porter – Bringing the elitist fashion to more commercial level  

Abstract 
 
This thesis studies the phenomena Haute Couture and Prêt-à-porter.  It  aims to clarify what lies 
behind these phenomena and interpret which elements separate and unify these two, differently 
valued collection lines in fashion houses. Another goal is to develop the author’s professional 
skills and to help her in forming a designer image for the future.  
 
Background information for the topic has been collected from literature and photographic 
material on the Internet. The written part focuses on the phenomena of Haute Couture and Prêt-à-
porter by reviewing their history and progress. It also deals with the rules and regulations of the 
phenomena and analyses their positions in today’s fashion houses. 
 
Two collections have been executed for the practical part of the thesis, each one representing one 
of the studied phenomena. These collections interpret the designer’s view on the nature of the 
phenomena, and the designer’s own design identity. In the thesis, correlation between Haute 
Couture and Prêt-à-porter in fashion houses and in the designer’s own collections is examined. 
 
The outcome of the thesis is an understanding of the fact that the correlation between collections 
and their cycle are dependent on the fashion house in question. In some fashion houses, the 
reference of Haute Couture collections can be seen in the Prêt-à-porter collections of the same 
season, though more generally a delay of one season can be observed with this correlation in 
fashion world.  
  
 
 Language 
Finnish 
 

Pages 79 
Appendices 1 
Pages of Appendices 13 

Keywords 
 
Haute Couture, Prêt-à-porter, collections, fashion design 
 
 



   

Sisältö 
 
 
1 Johdanto .................................................................................................................. 5 
2 Lähtökohdat ............................................................................................................ 6 

2.1 Viitekehys .................................................................................................... 6 
2.2 Toiminta-asetelma ........................................................................................ 7 

3 Haute Couture ......................................................................................................... 8 
3.1 Couturen askelissa ........................................................................................ 8 
3.2 Chambre syndicale de la Haute Couture ..................................................... 14 
3.3 Couture nykypäivänä .................................................................................. 15 

4 Prêt-à-porter .......................................................................................................... 18 
4.1 Prêt-à-porterin jäljillä ................................................................................. 18 
4.2 Chambre Syndicale de la Prêt-à-porter ........................................................ 23 
4.3 Prêt-à-porter nykypäivänä ........................................................................... 24 

5 Horarium- ja Incipiens-mallistot ............................................................................ 25 
5.1 Ensiaskeleet ................................................................................................ 25 
5.1.1 Couturen kurvit .......................................................................................... 28 
5.1.2 Selkeälinjainen Prêt-à-porter....................................................................... 36 
5.2 Matka kohti maalia ..................................................................................... 43 
5.3 Valmista tuli ............................................................................................... 44 
5.3.1 Couture-mallisto kuvina ............................................................................. 45 
5.3.2 Prêt-à-porter –mallisto kuvina .................................................................... 51 

6 Ilmiöiden yhteyden tulkinta ................................................................................... 56 
7 Pohdinta ................................................................................................................ 63 
Lähteet ........................................................................................................................ 66 
 
Liite 1  Horarium ja Incipiens -mallistoiden studiokuvat



  5 

1 Johdanto 
 

 

Muotimaailma on iso kokonaisuus, jonka tuntemus on suunnittelijalle tärkeää. Muodin 

kentällä tuotetaan pääsääntöisesti kolmea eritasoista vaatemallistotyyppiä; Haute 

Couturea, Prêt-à-porteria ja massamuotia. 

 

Opinnäytetyössäni raotan Haute Couturea ja Prêt-à-porteria ympäröivää verhoa. Työ 

pyrkii selventämään, mitä termien taakse todellisuudessa kätkeytyy sekä tulkitsemaan, 

mitkä tekijät erottavat ja yhdistävät nämä kaksi eriarvoista mallistolinjaa muotitaloissa. 

Itse suunnittelijana olen aina ollut melko teatraalisten vaatteiden tekijä, joten Couturen 

kaltainen mahtipontinen ja suureellinen muoti on lähellä sydäntäni. Tiedän kuitenkin, 

että nykypäivänä tällaisten vaatteiden käyttö on melko harvassa, siksi minua alkoi 

kiinnostaa se, miten muotitalot tuovat Couture vaatteensa kaupallisempaan, 

ostettavampaan muotoon, eli Prêt-à-porterin (valmisvaatteen) tasolle. Halusin samalla 

haastaa itseni ja ammattitaitoni äärimmilleen luomalla jotain erittäin huoliteltua ja siistiä 

sekä toisessa päässä jotain kaupallisempaa ja käytännöllistä. Opinnäytetyö tuo esiin 

osaamistani ja selkeyttää samalla tulevaisuuden kuviani antamalla työkaluja 

tulevaisuuteen. Aihe on mielenkiintoinen myös siksi, ettei Suomessa esiinny Couture 

ilmiötä muuten kuin linnanjuhlien aikaan. On siis mahdollista, että voisin tarjota 

mallistollani jotain uniikkia markkinoille. 

 

Aiheeseen tutustun kirjallisuuden, Internetistä löytyvän kuvamateriaalin sekä käytännön 

tuotosten eli itsenäisesti toteutettujen vaatemallistojen kautta. Opinnäytetyössä 

paneudun Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöihin katsauksella niiden historiaan ja 

kehitykseen. Käsittelen niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä sekä paneudun 

nykypäivän tilanteeseen esittelemällä niiden ilmenemisen molempia mallistoja 

tuottavassa muotitalossa. Opinnäytetyön tueksi toteutin kaksi mallistoa, joista kumpikin 

edustaa yhtä tutkittavista ilmiöistä. Mallistot tulkitsevat näkemystäni ilmiöiden 

luonteesta ja omaa suunnittelijaidentiteettiäni. Arvioin ilmiöiden suhdetta ja eroa 

toisiinsa muotitalojen maailmassa sekä omien tuotosteni kautta. Lopuksi pohdin 

tutkimuksen ja toteutuksen kannattavuutta ja merkitystä. 
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2 Lähtökohdat 
 

 

2.1 Viitekehys 

 

Opinnäytetyöni käsittelee muodin kentän kahta osa-aluetta; korkeatasoista Haute 

Couturea ja siitä johdettua kaupallisempaa Prêt-à-porteria. Ilmiöitä tarkastellaan 

molempia mallistoja tuottavien muotitalojen kautta, jotta saavutettaisiin ymmärrys 

näiden ilmiöiden korrelaatiosta ja eroista. Käsittelyssä on myös 

suunnittelijaidentiteettini yhdistettynä ymmärrykseen siitä, mitä tapahtuu, kun elitistinen 

muoti tuodaan kaupallisemmalle tasolle. Lopputuloksena syntyi kaksi tulkitsevaa 

mallistoa.  

 

Viitekehyksessä pohjalla on muotimaailma, jonka sisällä muotitalot toimivat (kuva 1). 

Nämä talot tuottavat Haute Couture ja Prêt-à-porter -mallistoja, joiden välinen yhteys 

on selvityskohteenani. Muodin kentälle sijoitun myös minä suunnittelijana ja 

näkemykseni yhdistettynä ilmiöiden ymmärrykseen tuottaa mallistot tulkitsemaan niitä. 

Peilaan myös tuotettuja mallistoja tulevaisuudennäkymiin suunnittelijana. 

 
Kuva 1. Viitekehys. 
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2.2 Toiminta-asetelma 

 

Opinnäytetyö eteni visuaalisen toiminta-asetelman mukaisesti (kuva 2). Alussa minulla 

oli idea, joka lähti kehittymään. Aiheen lopullisen muodon selvittyä lähdin kokoamaan 

lähdeaineistoa ja muodostamaan esiymmärryksen Haute Couture ja Prêt-à-porter -

ilmiöistä. Pääpaino alkututkimuksessa oli muotitalojen mallistojen tarkkailu kuvien 

kautta ja mallistoille asetettujen vaatimusten selvittäminen. Koska tutkimukseni 

kohdistui kahteen erilaiseen ilmiöön, päätin lähteä liikkeelle intervallisesti, jolloin 

pääsin keskittymään yhteen aiheeseen kerrallaan. Opinnäytetyö eteni 

vuorovaikutuksessa projektiopintojen ja työharjoittelun kanssa. Toiminta eteni 

selvitysten kautta toteutukseen, josta se taas palasi selvitykseen ja päättyi toteutukseen.  

Näin tietoa seurasi konkreettinen suunnittelu- ja valmistustyö kahdessa osassa. 

Lähdeaineistoon ja kuvamateriaaliin paneuduin tarkemmin jälkimmäisen 

mallistoprosessin jälkeen. Lähdemateriaalin ja konkreettisten tuotosten avulla pyrin 

käsittelemään ilmiötä, niiden yhteyttä ja omaa suunnittelijaidentiteettiä sekä 

tulevaisuuttani suunnittelijana.  

 
  Kuva 2. Visuaalinen toiminta-asetelma 
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Seuraavissa luvuissa esittelen aluksi Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöiden 

luonnetta. Peilaan hieman historiaan sekä tarkastelen ilmiöiden asemaa nykypäivän 

muotitaloissa. Tämän jälkeen esittelen oman mallistoni tulkintana aiheista, josta etenen 

viimeisiin kappaleisiin käsittelemään mallistojen yhteyttä ja analysoimaan lopputulosta. 

 

 

3 Haute Couture 
 

 

3.1 Couturen askelissa 

 

Haute Couture -termillä tarkoitetaan korkeaa vaatesuunnittelua ja -valmistusta. Se 

käsittää mittatilauksena tuotettavat, käsityövaltaisesti valmistettavat asut, jotka tuotetaan 

pääsääntöisesti Ranskassa, Pariisissa. (Lindfors ja Paimela 2004, 62.) Couturen juuret 

juontavat jo aikaan, jolloin vaatteita alettiin ommella ja valmistaa, mutta laadullisesti ja 

hienostuneisuudeltaan se saavutti korkean asemansa hoviompelijoiden myötä vasta 

1700-luvun lopulla. Nimi Haute Couture sen nykyisessä merkityksessä sai alkunsa 

kuitenkin vasta 1800-luvun puolivälissä, kun Charles Frederick Worth perusti 

ensimmäisen Haute Couture -talon. (Waddell 2009, x-xi.) 

 

Haute Couture on lähes taiteeseen verrattava korkean ompelu- ja suunnittelutaidon 

taidonnäyte, jonka luovuus on tienviittana koko teollisuudelle.  Couture eroaa muista 

vaatealan valmistusmenetelmistä vaatteen valintamenettelyn puolesta; vaatetta ei pääse 

etukäteen sovittamaan värin, muodon ja koon puolesta kuten vähittäiskaupassa. Sen 

sijaan vaatteet valitaan kaksi kertaa vuodessa, kevät/kesä- ja syksy/talvi -kausilla, 

muotitalon sisällä tai sille varatuissa arvovaltaisissa tapahtumapaikoissa pidettävissä 

muotinäytöksissä. Niissä mallistojen prototyypit esitellään lehdistölle ja asiakkaille 

mallien yllä. Mallistot sisältävät laajan valikoiman vaatteita: ”takkeja, pukuja, päivä- ja 

iltapäivämekkoja, iltapukuja, sekä illallis- ja tanssiaismekkoja”, joista asiakkaat 

valitsevat mieleisensä. Toinen poikkeava tekijä on valmistuksen laatu, jonka pääpaino 

Couturessa on käsinompelussa (kuva 3). Vain suurimmat saumat ommellaan koneella, 

kaikki muut saumat, yhdistämiset ja huolittelut tehdään todellisella ammattitaidolla 

käsin. (Waddell 2009, 1.) 
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Kuva 3. Couture työläisen työvälineitä (Shaeffer 2001, 23. Kuvaaja Susan Kahn). 

 

Haute Couture, jonka juuret juontavat 1800-luvulle, edustaa huolella ja arvostaen käsin 

valmistettavien vaatteiden vanhaa perinnettä. Prosessi on tänä päivänä lähestulkoon 

sama kuin aikanaan. Jokainen vaate tehdään edelleen yksilökohtaisesti sopivaksi 

leikkuuta ja sovitusta myöten. Suunnittelijan luonnoksesta valmiiksi vaatteeksi 

taidokkaiden assistenttien, sovittajien ja ompelijoiden käsissä henkiin heräävän 

luomuksen prosessiin sisältyy monta vaihetta. Yksityiskohtiin paneutumisen ja käsityön 

määrä vaatetta kohden on niin runsas, että yhteen päivämekkoon voi työhuoneen 4-8 

työntekijältä mennä 70–90 tuntia, kun taas runsas, koristeltu iltamekko vaatii satoja 

tunteja työtä. Couturelle tunnusomainen moitteeton ammattitaito onkin peräisin jokaisen 

vaiheen huomioimisesta ja työstämisestä samalla kunnioituksella, oli kyse kauluksesta 

tai piiloon jäävästä kankaan huolittelupistoista. Nämä tekijät osaltaan ilmaisevat mistä 

Couture vaatteiden päätähuimaavat hinnat johtuvat. (Shaeffer 2001, 7,10.) 

 

Couture-suunnittelijat ovat ajan hengen tulkitsijoita, joiden vahvoista omaperäisistä 

luonnoksista mallistot alkavat kehittyä. Näiden talon tyyliä vastaavien mallien taustalla, 

oli se sitten klassinen tai liioiteltu, on aina mittasuhteen, tasapainon, värin ja tunnun 

peruslähtökohdat. Vain satoihin tai jopa tuhansiin dollareihin metrihinnoiltaan kohoavat 

laadukkaimmat kankaat kelpaavat tehostamaan malleja. Metalli-, muovi- ja tekokuituja 

käytetään paikoin tehostuskeinona, mutta pääpaino on luonnon materiaaleissa. Osa 

kankaista syntyy suunnittelijan tai kangassuunnittelijan designin pohjalta, jolloin 

saadaan mallin tai kuvion osalta yksilöllinen kangas. Toisinaan kankaat luodaan jopa 

leikkaamalla ne osiin ja ompelemalla uudelleen yhteen halutussa järjestyksessä. Myös 
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monen koristukset ja sulkimet, kuten napit ovat erikoisvalmistettuja muun muassa talon 

logolla varustettuna. ( Shaeffer 2001, 9.) 

 

Couture-talon maineesta ja menestyksestä päävastuun kantavan suunnittelijan ainoa 

vastuu ei ole suunnitella mallistoja. Hän määrittää myös talon tunnelman, tarkistaa 

malleista tehdyt musliinikankaiset toile-versiot (kuva 4) ja valvoa sovituksia. Lisäksi 

hänen vastuullaan ovat käytännön järjestelyt koskien muotinäytöksiä, kuten mallien 

valinta, esityksen järjestäminen ja lehdistölle puhuminen. Suunnittelija myös hoitaa 

yhteydet tukijoihin. Prémier de l’atelier eli niin sanottu ensisovittaja on suunnittelijasta 

seuraava ja hän myös avustaa suunnittelijaa valitsemaan mallit, joista kokeilut 

valmistetaan. Hän on työhuoneen pää, joka mittaa asiakkaat ja valmistaa ensimmäiset 

kaavat ja sovitusversiot malleista, valmistelee, leikkaa ja sovittaa vaatteet ja valvoo 

ompelijoita, heidän valmistaessaan ne. Seuraavan linjastossa on prémierin toinen käsi, 

seconde de l’atelier ja ompelupuolesta vastaavat mains, eli kädet. Couture-talossa on 

kahden tyyppisiä työhuoneita; räätälöintityöhuone, jossa valmistetaan 

rakenteellisemmat, usein vuoritetut mekot, takit ja hameet, sekä mekkotyöhuone niin 

kutsuttu atelier de flou, joka puolestaan on vastuussa kevyemmistä ja laskeutuvimmista 

vaatteista, kuten vinoon langansuuntaan leikatuista mekoista. Tämän osaston 

ompelijoita kutsutaan atelierseiksi. (Waddell 2009, 3.) 

 

 
Kuva 4. Toile eli musliinikankainen versio vaatteen valmistukseen (Shaeffer 2001,13). 
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Kaupan puolella toimii yksi talon tärkeimmistä henkilöistä, vendeuse, joka hoitaa 

yhteyden asiakkaisiin. Tämä kovanluokan myyjätär on asiakkaan mukana aina vaatteen 

valinnasta valmiin vaatteen toimittamiseen saakka. Hänen ammattitaitonsa mahdollistaa 

tietyntyyppisten vaatteiden suosittelemisen asiakkaille ja hän pitää myös huolen, 

etteivät asiakkaat esiinny samassa tapahtumassa pukeutuneena samaan vaatteeseen. 

Ensimmäisenä myyjätär järjestää mittojen oton, ellei kyseessä ole pitkäaikainen asiakas, 

jolle on jo omistettu mittojenmukainen mallinukke, muuten katsellaan malleja, joista 

valikoidut etenevät valmistukseen. Sovituskertoja vaatteelle tulee yleensä kolme, joista 

ensimmäisessä sovitetaan valitusta kankaasta tehty sovitusmalli, joka harsintapistoja 

lukuun ottamatta näyttää valmiilta mallilta. Seuraavassa vaiheessa ensimmäisen 

sovituksen muutokset on tehty vaatteeseen ja se on koottu uudelleen. Jos ja kun kaikki 

on kohdallaan voi pysyvä ompelu alkaa. Suurimpia ja eniten tukea tarvitsevia saumoja 

lukuun ottamatta kaikki työstö tehdään käsin, myös koristeet ja puuttuvat 

yksityiskohdat, kuten taskut lisätään tässä vaiheessa. Myyjättären järjestämässä 

viimeisessä sovituksessa vaate tarkistetaan pienten muutosten varalta ja sovitaan 

vaatteen toimituksesta. (Waddell 2009, 4.) 

 

Haute Couturen isänä yleisesti pidetään Charles Frederick Worthiä (1825 - 1895), joka 

englantilaisuudestaan huolimatta ansaitsi nimityksen perustaessaan ensimmäisen Haute 

Couture -muotitalon 1857/1858. Worth mullisti vaatevalmistusalaa olemalla 

ensimmäinen, joka itse suunnitteli ja työsti muutaman mallin sijaan kokonaisia 

mallistoja. Esitelläkseen vaatteet asiakkailleen hän käytti eläviä malleja siihen saakka 

käytettyjen miniatyyrinukkejen sijaan. Worthin menestyksen takana oli useita 

vaikutusvaltaisia länsimaisia naisia, joista tunnetuin oli Worthiä suosinut, ajan muodin 

suunnannäyttäjä Keisarinna Eugénie, Napoleon III:nnen vaimo. (Nudelman 2009, 3.) Ei 

ole sattumaa, että Couture muoti syntyi juuri Ranskassa, sillä se oli ylellisyyden ja 

täydellisyydentavoittelun keskus, jossa kyvykkäimmät ompelijat, hatuntekijät, 

koristeompelijat, vöidentekijät ja somisteiden tarjoajat olivat kädenulottuvilla. (Waddell 

2009, 5.) 

 

Worth kuoli 1895, mutta muotitalo säilytti ylivaltaisen asemansa kahden sukupolven 

(ikäluokan) ajan siirtyen ensin Worthin pojille. Tämän pisimpään eläneen muotitalon 

hallinto päättyi viimein muotitalon myyntiin 1952, jolloin johdossa oli neljäs sukupolvi 

Worthejä. (Waddell 2009, 118.) Ennen kuolemaansa Worth perusti edelleenkin 
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toimivan ranskalaisen muodin hallintoelimen nimeltään Chambre Syndicale de la 

Couture parisiennen 1868, muun muassa valvomaan Haute Couture -nimityksen käyttöä 

ja laatuvaatimusten täyttöä. Worth uudisti siluettia ja vaatteen rakentumista ennen 

kaikkea jättämällä kömpelöt vannehameet pois, jolloin malleista tuli vapautuneempia 

(kuva 5). Hän myös oivalsi kankaan ja mallin välisen suhteen, jota hän käytti hyväkseen 

leikatessaan vaatteen osia langansuuntaisesti ja ottaessaan käyttöön vaihdettavat 

modulaariset osat. Näin hän sai aikaan myös vaihtuvuutta malleihin. (Shaeffer 2001, 

17.)  

 
Kuva 5. Worthin muotitalon luomus vuodelta 1898 (Shaeffer 2001, 16. Metropolian 

museum of art). 

 

Ensimmäisen maailmansodan vaikutuksena hoviasiakkaiden määrä oli karsiutunut, 

mutta Couture onnistui silti kukoistamaan. Uusi epävirallinen, poikamainen look tuli 

suosioon 1920-luvulle tultaessa, ja ajan hallitsijoiksi nousivat Coco Chanel ja Jean 

Patou. Lisenssimyynti tuli ajankohtaiseksi Couturelle 1929 Wall Streetin 

pörssiromahduksen myötä, mikä nosti yksityiskohtaisesti koristeltujen Couture-

vaatteiden maahantuontia Amerikassa 90 prosenttiin. Hollywood-elokuvien 

vaikutuksesta 1930-luvulla muoti palasi naisellisempaan, miehustaa korostavaan tyyliin. 

Ajan taiturin, italialaissyntyisen Elsa Schiaparellin 1933 esittelemistä leveistä 
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olkalinjoista ja laatikkomaisesta silueteista tuli muodin hallitsevia elementtejä aina 

myöhäiselle 1940-luvulle saakka. Hän loi myös pitkän illallispuvun, runsaat housut ja 

otti käyttöön vetoketjun. Useat Couture-talot sulkivat ovensa tai muuttivat saksalaisten 

miehittäessä Ranskan toisen maailmansodan tiimellyksessä, mutta Näin 

tavarantoimittajien läheisyyteen jääneet talot jatkoivat edelleen pienten mallistojen 

esittelemistä. (Shaeffer 2001, 18.) 

 

Univormut ja yhtenäisyys hallitsivat maailmaa sodan jälkeen aina vuoteen 1947, jolloin 

Christian Dior esitteli  New Lookina tunnetun debyyttimallistonsa (kuva 6).  Ajoitus oli  

täydellinen; täyteläiset hameet, ampiaisvyötärö ja kapeat viistohartiat tekivät muodista 

jälleen mielenkiintoisen. Dior hallitsikin elvytettyä Couturea seuraavan 

vuosikymmenen. Couturen kulta-aika sijoittuu juuri näille vuosikymmenille useiden 

muotitalojen ollessa voimissaan. Cristobal Balenciagan toi kuitenkin muutoksia 

tullessaan 1950-luvulla, tuodessaan markkinoille ensin 1951 säkkimekon ja vuotta 

myöhemmin väljästi-istuvan puvun. Uusi siluetti yhdistettynä myöhempään muodin ja 

kankaanvalmistuksen kehitykseen ei kuitenkaan luvannut hyvää Couturelle. (Shaeffer 

2001, 18–19.) 

 

 
Kuva 6. Asu ja luonnos Christian Diorin The New Look -mallistosta (Pochna 1996, 20–

21). 
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Hippikulttuuri toi tullessaan löysät vaatteet 1960-luvulla. Couture-muoti alkoi olla myös 

helposti kopioitavissa rintaliivien ja istuvuuden puuttuessa. Couturen laskusuuntaus 

pakotti talot lanseeraamaan Prêt-à-porter - eli valmisvaatemallistoja, mikä ei osaltaan 

helpottanut Couturen asemaa. Jälleenmyyjille alkoi olla tarjolla malleja helposti 

saatavina, jolloin malleja tai vaatteita ei enää tarvinnut ostaa Couture-taloilta 

kopioitaviksi. (Shaeffer 2001, 19.) Monien suunnittelijoiden ennenaikainen kuolema ja 

usean talon heikentyminen ennusti haute Couturen kuolemaa sen tavanomaisessa 

merkityksessä. Lisäksi kouluttautuneiden, taitavien käsityöläisten saatavuus oli kiven 

alla, kun uudet osaajat hakeutuivat mieluummin paremmin palkatun Prêt-à-porterin 

pariin. Tämä tarkoitti tarvetta palkkojen nousuun ja sitä myötä Couturen todellisten 

kustannusten realisoitumista. Vaatteiden tähtitieteelliseltä tuntuvat hinnat rajasivat 

asiakaskuntaa entisestään ja näin edesauttoi Prêt-à-porterin ohiajoa Couturesta. 

(Waddell 2009, 15–16.)  

 

Couture oli menettänyt johtoasemansa, mutta sen uutta tulemista ei tarvinnut kauaa 

odottaa. Uusi kiinnostus Haute Coutureen syntyi 1980-luvulla nuorten asiakkaiden ja 

uuden rahan myötä. (Shaeffer 2001, 19.) Couturen elpymiseen vaikuttivat myös 1980-

luvulla työssäkäyvät naiset, he olivat oman itsensä herroja ja pystyivät käyttämään omia 

rahojaan vaatetuksen ostoon. Prêt-à-porter -merkkien kysynnän kasvu ja sitä myöten 

menestys nostivat hintoja hiljalleen ylöspäin ja pian huomattiin, että Haute Couture -

asujen ja kärkipään Prêt-à-porter -merkkien hinnat lähentelivät toisiaan. Tämä nosti 

Couture vaatteiden kysynnän kasvuun ja teki niistä jälleen kuumaa omaisuutta. 

(Waddell 2009, 16.) 

 

 

3.2 Chambre syndicale de la Haute Couture 

 

Charles Frederick Worthin 1868 perustaman, Raskalaisen Couture muotia valvovan 

järjestön, Chambre Syndicale de la Haute Couturen johdossa toimii nykyään Didier 

Grumbach. Syndicalen jäsenistöön kuuluvat ainoastaan Haute Couture -taloiksi nimetyt 

yritykset. Lailla suojattua ja tarkoin säännösteltyä Haute Couture -merkkiä saavat 

käyttää vain muotitalot, joille Ranskan teollisuusministeriö on sen myöntänyt. 

Käyttöoikeuden Haute Couture -nimitykseen omaavat yritykset tarkastetaan vuosittain. 

(Modeaparis 2012a.) 
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Nykyisin sekä Haute Couture- että Prêt-à-porter -yhdistykset yhdistävä pääjärjestö, La 

Fédération Française de la Couture de Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de 

mode, valvoo yleisesti yhdistysten toimintaa ja pitää huolen Ranskan säilymisestä 

muodin pääkaupunkina, avustaa nousevien tuotemerkkien kasvua, kehittää harjoittelu- 

ja koulutusohjelmaa, auttaa muun muassa lainopillisissa asioissa ja ennen kaikkea 

puolustaa tekijänoikeuksia (Modeaparis 2012a). 

 

Jotta muotitalo voi käyttää Haute Couture -merkkiä töissään, kutsua itseään Couture-

taloksi tai käyttää nimeä mainonnassa, tulee heidän täyttää tarkoin asetetut säännöt. 

Talolla on oltava ainakin yksi työhuone Pariisissa, joka työllistää täyspäiväisesti 20 

työntekijää. Tilauksesta tehtäviä päivä- ja ilta-asuja on esitettävä 50 kappaletta kaksi 

kertaa vuodessa, kevät/kesä-syksy/talvi -kausilla, pidettävissä muotinäytöksissä 

lehdistölle ja potentiaalisille asiakkaille Couture-talolle määritellyissä tiloissa. (Waddell 

2009, 4.) 

 

Nykyiset Haute Couture jäsenet ovat modeaparis-sivuston mukaan: 

Adeline Andre, Anne Valérie Hash, Atelier Gustavolis, Chanel, Christian Dior, 

Christophe Josse, Frank Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, 

Maurizio Galante ja Stèphane Rolland. Lisäksi sivusto listaa 4 vaihtojäsentä: Elie Saab, 

Giorgio Armani, Valentino ja mukaan palaava Versace. (Modeaparis 2012b.) 

 

 

3.3 Couture nykypäivänä 

 

Jokainen teollisuuden muoto, mukaan lukien vaateteollisuus, kaipaa suunnittelijoiden 

luomia uusia ideoita selviytyäkseen ja kukoistaakseen. On jatkuvasti pystyttävä 

uudistumaan ja näin pitämään markkinoiden kiinnostusta yllä. Nykypäivän Haute 

Couture toimiikin eräänlaisena leikkikenttänä innovatiivisuudelle ja omaperäisten 

ideoiden kokeilulle, joista seuraavat tasot asteittain ammentavat ideansa ja luovat 

hillitymmät versionsa. (Waddell 2004, xii). Shaeffer (2001, 7) mainitsee Couture-

catwalkien eniten suosiota ja kiinnostusta herättävien mallien olevan vaikuttajina 

seuraavan kauden trendeille, sekä vaikuttavat tyyleihin, väreihin ja asusteisiin. 
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Ranska on edelleen Couture-muodin kehto, jossa suunnittelijat esittelevät mallistonsa 

kahdesti vuodessa. Lähes teatraalisiksi paisuneisiin esityksiin ja näyttäviin asuihin 

käytetään miljoonia. Esitykset herättävät huomiota niin lehdistössä, kuin televisiossakin, 

mikä auttaa muotitaloja selviytymään. (Nudelman 2009, 9.) Couturen asema 

nykypäivän muotitaloissa ei ole aivan perinteinen. Osa taloista toimii perinteiseen 

tyyliin, vaikkakin tarjoavat myös Prêt-à-porter -linjaa myynnin edistämiseksi. Mutta 

suurimmille mahdeille Couture on merkin tunnettavuuden teko väline. Diorin kaltaisissa 

taloissa Couturea luodaan pääasiassa edistämään muiden tuotteiden, kuten farkkujen, 

parfyymien ja asusteiden myyntiä. Asujen käyttö Oscar-gaalan kaltaisissa tapahtumissa 

ei todennäköisesti kasvata Couturen myyntiä, mutta muiden talon design tuotteiden, 

kuten farkkujen ja ehkä jopa Prêt-à-porter -mallien, myyntiä varmastikin. (Waddell 

2009, 21.) Waddell (2009,19) epäilee, ettei Couturella ole kovinkaan suurta vaikutusta 

Prêt-à-porter -suunnittelijoiden mallistoihin heidän itse ollessaan tyylin luojia. Toisin on 

kuluttajamuodin eli niin sanotun massamuodin kanssa, jonka lyhentyneet tuotantoajat 

mahdollistavat uuden tuotteen tuonnin markkinoille parissa viikossa. Näihin Couturella 

on varmasti osuutensa. 

 

 
Kuva 7. Lagerfeldin piirros ja potretti Coco Chanelista (Baudot 1996, 72-73). 
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Gabrielle “Coco” Chanel (1883–1971) aloitti uransa hatuntekijänä, mutta siirtyi pian 

myös vaatteiden pariin. Hän muutti naisten pukeutumista tuomalla markkinoille 

villapaidat, cardiganit, verkkarit ja pukukorut. Chanel käytti jokapäiväisiä kankaita, 

kuten puuvillaneulosta ja kilpikangasta, sekä uusia huoletonta istuvuutta korostavia 

valmistustekniikoita. Chanel-tyylin myyntiä helpotti suunnittelijan oma vauhdikas 

elämäntyyli. Chanel teki uuden tulemisen 1955 kun hän uudisti tyylinsä ja löi todella 

läpi Chanel-puvun, uusien rohkeiden kangaskokeilujen myötä. Coco Chanelin kuoltua 

1971 muotitalo eli taantuma-aikaa syytäen ulos Chanel pukuja ei niin muodikkaille, 

rikkaille naisille. Karl Lagerfeld nousi Chanelin pääsuunnittelijaksi 1983 ja hän uudisti 

niin muotitalon tyylin, kuin omaisuudenkin. (Waddell 2009, 121–122.) Lagerfeld 

käytännössä keksi uudelleen Chanelin käyttäen hyväkseen tyyliä, inspiraatiota ja osia jo 

valmista lookista (kuva 7). ”Vuoriton takki, debytantin lyhyt röyhelöinen iltamekko, 

kisumirri rusetti, eteenpäin kallistuva hattu, Chanel-laukku, kultainen ketju, 

remmisandaalit ja ylimittainen pukukoru” muodostivat nykyaikaisen Chanel lookin, 

joka oli hyvin myyntikelpoinen ja yllättävän omaperäinen. (Waddell 2009, 134.) Tänä 

päivän Lagerfeld on edelleen Chanelin pääsuunnittelija ja tuottaa talon henkeä edustavia 

Couture mallistoja tämän päivän hengessä kaksi kertaa vuodessa.  

 

Christian Dior (1905–1957) löi itsensä heti läpi New Lookina nykyisin tunnetun 

ensimallistonsa myötä keväällä 1947. Mallisto tarjosi täyskäännöksen vallalla olleille 

muodoille. Pröystäilevyydessään ja romanttisessa naisellisuudessaan se välitti uutta 

sodanjälkeisen aikakauden henkeä. Vaikka mallisto valloitti muotimaailman, herät6ti se 

myös paheksuntaa tuhlailevalla materiaalin käytöllään. Jopa 50 metrin kulutus asua 

kohden koettiin kohtuuttomana ja sodan jälkeisen talouden vastaisena, mutta siitäkin 

huolimatta se vaikutti suuresti muodin kehitykseen. Diorista tuli jos ei maailman, niin 

ainakin Pariisin menestyksekkäin suunnittelija seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Hän 

jatkoi yleisön puhuttamista perättäisinä kausina esitellessään H, A ja Y linjat. Dior kuoli 

äkillisesti vain 52 vuoden iässä vuonna 1957, jolloin talon johtoon siirtyi hänen 

suojattinsa Yves Saint Laurent. John Gallianon (1960-) nimitettiin pääsuunnittelijan 

virkaan, 1996. ( Waddell 2009, 124–125.)  

 

Nuoren nerokkaan Gallianon siirtäminen muotitalo Givenchyn johdosta Diorille koettiin 

järkevänä, kun huomattiin hänen naisellisten ja romanttisten malliensa tuovan jatkumon 

perustajan luomuksille. (Mendes ja de la Haye 2005, 265.) Gallianon historian 
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inspiroimissa malleissa on nykyajan tuntua sekä tekstuurin ja värien huumaa 

välimerellisellä tuoksulla. Nämä värikkäät ja huomiota herättävät asut oli sitten 

kyseessä rakenteellinen räätälöity puku tai täysvinoon langansuuntaan leikattu 

laskeutuva leninki ovat teknisesti mestariluokkaa. (Nudelman 2009, 338.) Galliano 

onnistui herättää ihmisten kiinnostuksen Dioriin luomustensa lisäksi kiistanalaisilla 

muotinäytöksillä. Yksi tunnetuimmista on paperipusseihin ja sanomalehtiin 

pukeutuneiden mallien esitys Homeless näytöksessä. (Wikipedia. 2012b.) Gallianon 

kiitellyt ja huomiota herättävät Couture-mallistot palvelevat nykyisin muotitaloa lähinnä 

mainontakeinona.  

 

Jean-Paul Gaultier (1952-), muodin pahana poikana tunnettu suunnittelija, alkoi 1997 

toteuttaa Couture-mallistoja. Gaultierin asenne ja työ ovat saaneet vaikutteita Lontoon 

katumuodista, johon hän oli yhteydessä freelance aikanaan. Kauden odotetuimpia 

mallistoja tuottava Gaultier käyttää höysteenä häijyn seksikästä huumoria. Sokeeraavien 

ideoiden tulkinta huippumuotina on Gaultierin vahvuus. (Waddell 2009, 136.) Näihin 

kiisteltyihin asuihin lukeutuvat muun muassa hameet miehille sekä laulaja Madonnan 

tavaramerkikseen 1990-luvulla ottamat suippokärkiset liivit ja rintaliivit naisille 

(Nudelman 2009, 200). Gaultier PARIS nimellä kulkevat leikkisät ja epätavalliset 

Couture-mallistot ovat edelleen voimissaan. 

 

 

4 Prêt-à-porter 
 

 

4.1 Prêt-à-porterin jäljillä 

 

Prêt-à-porter tai ready-to-wear -nimikkeellä tarkoitetaan muotitalojen tuottamaa 

käyttövaate- eli niin kutsuttua boutique-mallistoa. Niiden tuotantosarjat ovat pienemmät 

kuin massamyynnin, mutta suuremmat ja yksinkertaisemmat kuin Haute Couturen. 

Myös hintataso asettuu näiden kahden välille. Prêt-à-porter -malliston valmistukseen 

käytettävät Couturea edullisemmat materiaalit, yksinkertaistetut työtavat ja mallit 

mahdollistavat niiden myyntiin tulon muotitalojen katutason boutique-myymälöihin 

nopeasti. Toisin kuin Haute Couture -mallit, joihin uhrautuu satoja tunteja. Prêt-à-porter 

-mallistoille myönnetään muotitalojen toimesta lisenssejä, jotka mahdollistavat niiden 
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valmistuksen ympäri maailmaa. (Lindfors, Paimela 2004, 140.) Prêt-à-porter sai 

varsinaisen alkunsa teollistumisen myötä 1800-luvun lopulla, jolloin vaatteiden 

massatuotantotekniikat alkoivat kehittyä. Korkean muodin asemansa termi kuitenkin sai 

vasta 1970-luvulla Couturen aseman horjuessa ja muodin johtajiksi siirtyneiden Prêt-à-

porter -suunnittelijoiden myötä. (Waddell 2009, xi, 189) 

 

Massatuotantomenetelmiä käyttävän valmisvaatelinjan Prêt-à-porter -nimityksellä 

viitataan nimekkäiden suunnittelijoiden tuottamaan rajoitettuun mallistoon. Se poikkeaa 

Couturesta sekä valmistusmenetelmien että valintamenettelyn puolesta. Asiakas pääsee 

sovittamaa sovittamaan ja näkemään vaatteen päällään ennen ostopäätöstä ja näin 

pystyy hylkäämään sopimattomat, huonosti istuvat kappaleet. Tällainen menetelmä tuo 

tullessaan myös ongelmia, sillä vaatetta täytyy löytyä valikoimasta useaa kokoa, mikä 

edellyttää vähittäiskauppiailta laajojen tuotevalikoimavarastojen pitoa. Prêt-à-porter -

vaatteisiin sisältyy mutkikas kaavoitusjärjestelmä ja suurien kappalemäärien valmistus.  

Nykyisin se on Couturen lisäksi suurin alue, jolla huippunimet toimivat. (Waddell 2009, 

23.) 

 

Uudistava ja omaperäinen Prêt-à-porter edustaa vaateteollisuuden toista tasoa, joka 

tukeutuu usein Coutureen, pehmentäen sen avantgarde-luomukset markkinoitaviksi 

tuotteiksi (Waddell 2009, xii). Prêt-à-porterin sanotaan syntyneen ensimmäisessä 

maailmansodassa laadittujen uusien massatuotantomenetelmien myötä, joita käytettiin 

asepukuteollisuudessa, mutta todellisuudessa sille löytyy edeltäjiä jo paljon aiemmin. 

Vanhanvaatteen kauppiaat alkoivat varastoida räätäleiltä ja puvuntekijöiltä tulevia 

varastojen jäännöksinä ja hakemattomina tai maksamattomina tulleita vaatteita jo 1700-

luvun lopulla. Pian ilmiö alkoi muovautua uudenlaiseksi vaatebisnekseksi, kun räätälit 

ja puvuntekijät alkoivat tuottaa ja toimittaa vaatteita nimenomaan myytäväksi tällä 

tavalla. Myös modistit myivät tietyssä mielessä Prêt-à-porter -yhdistelmäasuja 

myydessään osia vaatteiden kokoamista varten, kuten alushameita ja koristeröyhelöitä. 

(Waddell 2009, 23–26.) 

 

Pariisin Couturen pitkänä hallinta-aikana Prêt-à-porter perustui sen tapahtumiin ja 

muutoksiin. Tätä jatkui aina créateurs-nimityksellä kutsuttujen, Couturen 

syrjäyttäneiden Prêt-à-porter -suunnittelijoiden nousuun 1970 luvun puolessavälissä. 

Tätä edeltäneenä aikana Prêt-à-porter käytti Couture-vaatteita suunnittelun pohjana ja 
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laiton kopiointi oli hyvin yleistä. Ompelukoneen keksiminen 1800-luvulla koneisti Prêt-

à-porter -tuotannon, mutta muiden massatuotantomenetelmien, ”tuotantolinjan, useiden 

kopioiden ja massatuotannon” kehittyminen alalla veivät muita pidempään (kuva 8). 

Tähän vaikutti erityisesti vaatteen istuvuuden tuomat ongelmat mitoituksen osalta, mikä 

vaikuttaa leikkuuseen, tuotantoon ja kokoamiseen. Useat teollisuudet muuttivat 

suunnittelumenetelmiä massatuotantoon sopivammiksi, mutta vaateteollisuus matki 

edelleen Couturea. Mitoittamisen tuomat ongelmat ja monimutkainen prosessi ideasta 

valmiiksi vaatteeksi pidättelivät korkean massatuotannon kehittymistä. Vaatteen 

valmistus lähtee liikkeelle kaavasta, joka sitten merkitään kankaalle ennen leikkuuta. 

Leikatut osat niputetaan ja niihin liitetään selventävä läheteluettelo ompelua varten. 

Ompelua seuraa viimeistys, jonka Couture talossa hoitaa yksi henkilö. 

Massatuotannossa vaiheet eritellään huolittelun, vuorituksen, koristelun ja nappien 

kiinnityksen osalta eri operoijille, joka keskittyy yhteen osaan, mikä monimutkaistaa 

tuotantoa. (Waddell 2009, 26–27.)  

 

 
Kuva 8. Ompelukoneen käyttöä Prêt-à-porter työhuoneella (Waddell 2009, 57). 

 

Euroopassa Prêt-à-porterin kehitys lähti liikkeelle asusteiden, huivien, korujen ja 

tuoksujen myyntinä Couture -talojen putiikeissa, joista ne pian laajenivat suoraan tiskin 

yli myytäviin vaatteisiin. Nykyisen valta-asemansa muodissa Prêt-à-porter saavutti 

vasta muodin vallankumouksen alkaessa Lontoossa 1960-luvulla. Se tarjosi täyden 

vastakohdan tarkoin säädellylle Chambre Syndicalelle ajatusmaailman, tyylin ja 

käyttäytymisen murroksen myötä. Nuoret ottivat aseman muodin asettajina, rikkailta ja 

sivistyneiltä ”vanhemmilta” naisilta. Kadulla tapahtuva liike, ”musiikki, teatteri ja 

seksuaalinen vapautuminen” olivat ajan liikuttavia voimia.  Nuoret suunnittelijat eivät 
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halunneet itseään yhdistettävän vanhahtavaan Coutureen, vaan suuntasivat katseensa 

raikkaaseen välittömään massamuotiin. Pariisin créateursien taustat olivat poikkeavat 

Lontoon kollegoihinsa verrattuina, sillä suurin osa oli kouluttautunut Chambre 

syndicalen koulussa ja suorittanut Couture-talossa harjoittelun tai toiminut assistenttina. 

70-luku toi uusia suunnittelijoita myös Pariisiin, joista erityisesti Jean-Paul Gaultier 

ammensi vaikutteita 1960-luvun Lontoosta. (Waddell 2009, 14, 27–32.) 

 

Siinä kun Couturen pääpaino on käsityössä, Prêt-à-porterilla se on koneellisessa 

valmistuksessa. Massatuotannon valmistusmenetelmiä pääasiassa hyödyntävän Prêt-à-

porter -malliston suunnittelu alkaa paljon itse markkinoille tulo kautta aiemmin. 

Malliston suunnittelu lähtee liikkeelle suunnittelijan tai suunnittelutiimin toimesta 

teeman tai inspiraation etsimisellä ja valinnalla. Tässä vaiheessa on tärkeää miettiä 

siluettia, värejä, pintarakennetta, leikkauksia sekä kangasta. Näistä ideoista suunnittelija 

tekee luonnoksia, joka yksityiskohtaisina luonnoksina tai käsitteellisinä piirroksin, joita 

tarkennetaan myöhemmin kaavanleikkaajaa varten. Suunnittelun aikana suunnitelmista 

keskustellaan ja niistä valitaan parhaat, joita uudelleen työstetään. Valitut suunnitelmat 

viimeistellään ja piirrokset selkiytetään. Prêt-à-porter -vaatteita suunnitellessa tulee 

miettiä valikoiman rakentamista ostonäkökulmasta, mikä tarkoittaa valikoiman 

vaatteiden yhteensopivuutta. Yleensä vähintään kolmen valikoissa esiintyvän vaatteen 

tulee olla yhdisteltävissä keskenään; usean ylä- ja alaosan on oltava yhteensopivia. 

Valikoiman osissa yleensä on vaihtelevan pituisia hihoja, helmoja, kaulusmalleja ja 

lahkeen pituuksia sekä malleja. Toinen suunnittelijan huomioita seikka on kankaiden 

valinta suunnittelun alkupäässä, mikä tehdään yleensä kansainvälisillä kangasmessuilla 

Pariisissa tai Milanossa helmi-maaliskuussa ja syyskuussa seuraavan vuoden kevät/kesä 

ja syksy/talvi mallistoja varten. (Waddell 2009, 40.) 

 

Prêt-à-porter -työhuone muistuttaa Couturen vastaavaa ja siellä suunnittelija, 

mallileikkaaja sekä mallikoneenkäyttäjä työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Nämä 

alansa ammattilaiset panostavat teknisten ongelmien ratkaisuihin, joita valituissa 

malleissa ilmenee. Koska työhuoneet voivat olla melko pieniä ne voivat ja niiden 

täytyykin sijaita lähellä kaupungin keskustaa tehokkuuden takaamiseksi. Yleensä 

työhuoneiden yhteydessä sijaitsee myös showroom eli esittelytila, jossa Couturen 

tavoin, mutta vähemmän mahtipontisesti, mallistot esitellään lehdistölle, ostajille ja 

alihankintayrityksille. Esittelyyn tulevan mallikappalemalliston valmistaminen 
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hankittujen kankaiden mallimitasta kestää noin kuusi viikkoa vaatteiden määrästä 

riippuen. Näistä malleista arviolta kaksikymmentä prosenttia menee hukkaan teknisen 

toimimattomuuden, muodikkuuden vanhentuneisuuden tai yleiseen teemaan 

sopimattomuuden vuoksi. Eniten kiinnostusta herättäneet mallit pääsevät lopulta 

tuotantoon. (Waddell 2009, 40–41.) 

 

Vaikka Prêt-à-porter -mallistojen tuotanto on massamuodin tavoin koneistettua, sen 

tuotannossa vaaditaan korkeampaa laatu ja kiinnitetään enemmän huomiota 

yksityiskohtiin. Tämä pienentää vaatteiden tuotantomäärää, mikä aiheuttaa ongelmia 

valmistuksessa. Massatuotantoa huomattavasti pienemmät tuotantomäärät pakottavat 

Prêt-à-porterin tuotantoon pienissä, vähemmällä ja vanhemmalla varustuksella olevissa 

alihankintayrityksissä, sillä uusinta teknologiaa omaavat yritykset pyrkivät suuriin 

tilausmääriin, kustannusten kattamiseksi. (Waddell 2009, 40.) 

 

Valmistus lähtee käyntiin kaavoittamisesta, jonka pitää mallien oikean ulkonäön 

takaamisen lisäksi sisältää ohjeistuksen mallien kokoamiseksi. Näihin lukeutuvat 

saumavarat, saumojen sijainnit sekä muotolaskokset ja taskujen paikat. Valmiit kaavat 

siirretään sarjontaan, joka tapahtuu enimmäkseen tietokoneavusteisesti. Tässä 

matemaattisiin laskelmiin perustuvassa toimessa pääkaavasta muokataan vastaavat 

kaavat kattamaan siitä pienemmät ja suuremmat koot. Tätä seuraa leikkuusuunnitelman 

teko, joka mahdollistaa kankaiden tehokkaan käytön (kuva 9). (Waddell 2009, 49.) 

 

 
Kuva 9. Kuva tietokoneistetusta sarjonnasta ja leikkuusuunnitelmasta (Waddell 2009, 

53). 
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Huomioon otettavia seikkoja kaavojen asettelussa kankaalle on muun muassa 

langansuunta ja kankaan kuvioinnit. Tämän jälkeen kaavat leikataan päällekkäin 

pinotuista kankaista manuaalisesti tai automatisoidusti. Manuaaliseen leikkuuseen 

käytetään pyöröteräistä leikkuria tai suoraa veistä. Leikatut osat niputetaan ja 

lähdeluetteloidaan ompelua varten. Vaatteen kasaus tapahtuu eri työntekijöille jaetuissa 

osissa, jossa yksityiskohdat: kaulus, taskut, hihat ja rannekkeet kootaan erikseen ja 

yhdistetään myös erikseen koottavaan vaatteen ”runkoon”. Lopuksi vaatteet 

viimeistellään nykyisin koneellisella piilohuolittelijalla ja lopuksi vaatteet prässätään ja 

mahdollisesti puhalletaan kuumalla ilmalla, niiden oikenemiseksi: Ennen pakkausta 

laadun varmistaja vielä tarkistaa vaatteet ja vapauttaa ne sitten jakeluun. (Waddell 2009, 

49–52.) 

 

 

4.2 Chambre Syndicale de la Prêt-à-porter 

 

Prêt-à-porterin suosion lähdettyä kasvuun vaatteiden laadun takaamiseksi perustettiin 

1973 oma yhditys ; Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs 

de Mode. Yhdistystä johtaa ranskalaiselle Hermès muotitalolle työskentelevä Guillaume 

de Seynes ja sen jäsenistö koostuu Prêt-à-porteria tuottavista Haute Couture -taloista ja 

muotisuunnittelijoista.  (Modeaparis 2012.) Syndicalen tehtävänä on Couturen 

vastaavan tavoin valvoa standardien noudattamista. Yhdistys toimii Fédération 

Française de la Couture du Prêt-à-porter des Couturiers et des Créauteurs de Mode 

tukemana Ranskassa. (Waddell 2009, 41.) 

 

Yhdistyksen tehtäviin Prêt-à-porteria koskien kuuluu erityisesti toiminta muotiviikkoja 

koskien. Muotiviikoille luodaan oma kalenteri, joka auttaa kaikkia kutsuttuja 

valokuvaajista ostajiin saamaan kaiken mahdollisen irti tiiviistä aikataulusta. Lisäksi 

muotiviikolle kutsutuista edustajista laaditaan muotitaloja varten listat, joita ne 

käyttävät pohjana kutsuja laadittaessa. Järjestö tarjoaa muotiviikon aikana lehdistölle ja 

ostajille käyttöön tiedotuskeskuksen tiedonvälitystä ja artikkelien luontia silmälläpitäen. 

(Modeaparis 2012a.) 
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4.3 Prêt-à-porter nykypäivänä 

 

Prêt-à-porter vaatteiden valtaannoususta 1960–1970 lähtien, sen kannattavuus on 

muotitaloille vain parantunut. Monet suuret Haute Couture -talot, kuten Chanel, Dior ja 

Jean Paul Gaultier tuottavat Haute Couture mallistojen lisäksi myös tuottoisampia Prêt-

à-porter -mallistoja. Mallistot esitellään kansainvälisillä muotiviikoilla muodin 

pääkaupungeissa Lontoossa, New Yorkissa, Milanossa ja Pariisissa kahdesti vuodessa, 

joiden lisäksi jotkut esittelevät myös myyntiä lisääviä niin sanottuja risteily- tai 

esikausimallistoja. 

 

Chanelin muotitalo julkisti ensimmäisen Prêt-à-porter -mallistonsa 1978. Karl Lagerfeld 

on suunnitellut Chanelin muotitalon perustaman Paraffection yrityksen osaamista 

hyväksi käyttävää Prêt-à-porter -mallistoa 2000-luvun alusta asti. Tämä koristuksiin ja 

asusteisiin erikoistunut yritys pitää sisällään seuraavat yritykset: Desrues -koristelu, 

Lemarié -sulat ja kameliat, Lesage -kirjonta, Massaro -suutarointi ja Michel -hatut. 

(Wikipedia 2012a.) 

 

Muotitalo Diorin Prêt-à-porter -ura alkoi jo 1948, mutta koska kyseessä on vain New 

Yorkissa toiminut yksikkö, lasketaan varsinaisen Prêt-à-porter -linjan lanseeraukseksi 

pääsuunnittelija Marc Bohanin assistentin Philippe Guibourgén Miss Dior -mallisto 

1967. Tästä eteenpäin Prêt-à-porter on ollut osa muotitaloa ja muun muassa siitä 

saatavilla tuotoilla mahdollistetaan Couture mallistojen tuottaminen. Bohan toimi myös 

Prêt-à-porter linjan pääsuunnittelijan 90-luvulla Gallianon suunnittelijaksi siirtymiseen 

saakka. Galliano kuitenkin otti Prêt-à-porterin hoitaakseen kevät/kesä kaudella 2000 

esittämällään mallistolla, jolloin hänen valtansa levisi myös asusteisiin, mainontaan ja 

viestintään. (Wikipedia 2012b.) 

 

Gaultierin ura on poikkeuksellinen muihin käsiteltyihin muotitaloihin verrattuna, sillä 

suunnittelija aloitti uransa 1976 nimenomaan Prêt-à-porter -mallistojen kautta ennen 

Couturea. Hänen nykyisin tunnettu epäkunnioittava tyyli mallistoissa on kuitenkin 

peräisin vasta vuodelta 1981. Gaultierin mallistot ammentavat inspiraationsa 

katumuodista ja popkulttuurista ja ovat Madonnan ja Marilyn Mansonin kaltaisten 

kuuluisuuksien suosiossa. (Wikipedia. 2012c.) Prêt-à-porter -linja kulkee nimellä Jean 
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Paul Gaultier, jonka rinnalla valmistuu myös denimiin keskittyvä JEAN’S Paul 

Gaultier.  

 

 

5 Horarium- ja Incipiens-mallistot 
 

 

5.1 Ensiaskeleet 

 

Opinnäytetyöni lähti halusta ymmärtää Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöiden taakse 

kätkeytyvät tosiseikat ja ymmärtää niiden merkitykset ja yhteydet muotitaloissa. Koska 

olen ollut aina enemmän käytännön työstäjä kuin teoreetikko oli minulle myös tärkeää 

tuottaa konkreettiset mallistot tukemaan opinnäytetyötä ja aiheiden ymmärrystä. Myös 

oman näkemyksen ja ilmaisuni tuonti osaksi mallistoa kuului olennaisesti mukaan. 

Mallistojen avulla pääsin testaamaan ammattitaitoni rajoja ja osaamistasoani 

haastamalla itseni laadullisesti ja määrällisesti. Aiempi tuotantoni on ollut melko 

näyttävää ja jokseenkin pukumaista, joten myös tällä tasolla halusin haastaa itseni 

viemään osaamistason laadullisesti aiempaa korkeammalle ja toisaalta rauhoittaa 

tekemistäni käytännöllisempään suuntaan.  

 

Jaoin tekemisen kahteen osaan; Couture ja Prêt-à-porter -mallistojen suunnitteluun ja 

valmistukseen erikseen. Lähtökohtana oli luoda Couture-henkinen mallisto, joka 

mahdollisuuksien mukaan noudattaa Haute Couture muodin säännöksiä, mutta samalla 

ilmaisee omaa suunnittelijaidentiteettiäni sekä Prêt-à-porter -mallisto, joka henkii 

Couture-malliston teemaa silottaen sen massatuotantoon sopivammaksi ja 

käytännölliseksi unohtamatta omaa ilmaisua. Minulle on myös tärkeää, että pidän itse 

suunnittelemistani vaatteista. Koen, että jos olen itse valmis käyttämään vaatteitani, 

myös muut samanhenkiset ihmiset voivat pitää niistä. 

 

Tavoitteenani oli saada mallistoista samanhenkiset olematta kuitenkaan toistensa kopiot. 

Myös mallistojen käytettävyys ja pitkäikäisyys olivat huomioitavia seikkoja. Halusin 

myös, että prêt-à-porter -malliston vaatteet olisivat jakokehitettävissä, käytettävissä 

erikseen ja olisivat yhdisteltävissä keskenään, jolloin niiden käyttömahdollisuudet 
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lisääntyvät. Halusin myös tuoda mallistojen myötä jotain uutta ja persoonallista 

suomalaiseen vaateteollisuuteen. 

 

Alussa lähdin etsimään mieleisiäni teemoja, muotoja ja värejä, jotka toimisivat couture-

mallistoni pohjana. Tarkastelin minua miellyttävien muotitalojen malleja saadakseni 

viitteitä Couture-muodista ja inspiroituakseni. Aloin kasata kollaaseja, jotka ilmaisivat 

kiinnostuksenkohteitani. Kollaaseja tulikin kymmenkunta kappaletta (kuva 10) ja niissä 

tiimalasimaiset muodot, erikoiset leikkaukset ja erilaisten materiaalien yhdistäminen 

nousivat silmääni miellyttäviksi ominaisuuksiksi.  

 

 
Kuva 10. Inspiraatiokollaaseja. 
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Näistä kollaaseista koostin yhden kollaasin (kuva 11), joka sisälsi minua miellyttäviä 

värejä, muotoja, materiaalientuntua ja tunnelmaa. Pidin alusta asti mielessä, että 

Couture-malliston lisäksi olen tuottamassa myös Prêt-à-porter -malliston. Tästä syystä 

johdin vielä yhden yleiskollaasiin, jossa ilmenee kaikki mallistoihin vaikuttavat teemat; 

korostettu naisellisuus, seksikkyys, herkkyys, erikoisuus, vahva luonne ja tietynlainen 

synkkyys (kuva 12). Näiden kollaasien ja ajatusten pohjalta lähdin suunnittelemaan 

ensimmäistä mallistoani. 

 

 
Kuva 11. Värikollaasi

 

 
Kuva 12. Mallistojen teemakollaasi. 
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5.1.1 Couturen kurvit 

 

Couture-malliston suunnittelussa lähdin liikkeelle kollaasien myötä syntyneiden 

ajatusten pohjalta. Luonnostelu tuntui aluksi jähmeältä, joten lähdin lähestymään 

suunnittelua minulle uudesta, mutta Couture-maailmassa tutusta näkökulmasta.  Otin 

esiin mallinuken, jonka päälle aloin suunnitella malleja kuitu- ja lakanakankaasta 

löytääkseni minua miellyttäviä muotoja ja malleja (kuva 13). Tämä toimi hyvänä 

lähtökohta, josta syntyneet ideat olivat kuitenkin melko klassisia ja hieman jopa tylsiä 

minun tuotoksikseni. Niinpä jätin mallinuken sikseen ja palasin kynän ja luonnosvihkon 

ääreen. 

 

 
Kuva 13. Mallinuken päälle muotoilua. 
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Tällä kertaa luonnostelu alkoi luistaa ja yritin antaa ajatuksen lentää niin 

korkealentoiseksi kuin halusin. Tuotin erilaisia malleja ja jatkokehitin minua eniten 

miellyttäviä malleja kokeillen erilaisia vaihtoehtoja (kuva 14). Huomasin, että 

pikkuhiljaa minulle alkoi kehittyä suosikkeja, joihin palasin uudelleen ja joita kokeilin 

eri tavoin. Mielenkiintoisimmat pääsivät edelleen jatkokehittelyyn ja niistä kehittyi 

vielä uusia mukaelmia, kunnes olin löytänyt minua eniten miellyttävät mallit ja niihin 

sopivat väriyhdistelmät. Aiemmissa malleissani olen käyttänyt värejä melko niukasti, 

joten halusin tuoda paletille lisää vaihtelua. Päätin käyttää väreinä mustaa, violettia, 

punaista, petrolia ja beigeä.  

 

 
Kuva 14. Luonnoksia ja ajatuksia Couture-mallistoa varten. 
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Alusta asti olin päättänyt, että yksi mallisto tulee koostumaan kuudesta asusta, joihin 

jokaiseen halusin tuoda jotain väriä. Couturen kohdalla mietin, että olisin myös 

suunnitellut sopivat vaatteet eri kategorioihin, kuten päiväpuku, iltapuku ja 

tanssiaispuku, mutta lopulta annoin mallien muodostua niin, että mallistosta tulisi 

mahdollisimman yhtenäinen. Pääteemaksi muodostui vyötärön korostaminen ja lisäksi 

innostuin vöistä ja soljista, joita aloin lisätä malleihin. Kokeilin asettelua eri tavoin ja eri 

värein. Myös pitsi on materiaali, joka minua miellyttää, joten halusin tuoda sen 

elementtinä vaatteisiin. Lisäksi lisäsin koristeita tuomaan lisää ylellisyyden tuntua. Näin 

syntyi kuuden asun mallisto (kuva 15), jossa jokaisessa oli sulkia ja/tai vöitä sekä 

vyötäröä korostava muoto ja pitsikoristelu. Viimeiset versiot olivat mielestäni 

yhteneväiset ja ne näyttivät kuuluvan samaan mallistoon. 

 

 
Kuva 15. Couture-mallisto luonnoksina. 
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Mallistoon valituissa malleissa oli kaikissa sellaiset muodot, että ne tarvitsivat hyvin 

rakenteellisen kaavoituksen ja melko jämäkän kankaan muodon aikaansaamiseksi. 

Koska mallit sisälsivät erilaisia ja ehkä jopa erikoisia linjoja ja leikkauksia oli 

mielestäni viisainta suorittaa kaavoittaminen muotoilemalla lakana- ja kuitukangasta 

mallinuken päälle. Kaavoittamistaitoni olivat peruskaavaa lukuun ottamatta melko lailla 

kokeilun kautta syntyneet, joten uskon, että ratkaisuni oli järkevä ja lisäksi pystyin 

manipuloimaan kangasta haluamani ratkaisun aikaansaamiseksi.  Monissa kaavoissa 

jouduin tekemään ratkaisuja kankaan ehdoilla, mikä auttoi osaltaan myös mallien 

takaosien muotoutumisessa, sillä suurimman osan malleista olin luonnostellut vain 

edestä. Kaavoittaminen oli tästäkin huolimatta aikaa vievää hommaa, mutta koin sen 

tärkeäksi haluttujen mallien oikean muodon ja istuvuuden aikaansaamiseksi (kuvat 16 ja 

17). 

 

  
Kuva 16. Kaavoitusta mallistoa varten. Kuva 17. Nahkatakin kaavoitus. 

 

Materiaaleja olin miettinyt jo suunnittelun alussa, jolloin mielessäni olivat 

satiinikankaat. Tutustuttuani Couturen saloihin sain kuitenkin tietää korkealaatuisten 

luonnonmateriaalien olevan pääsääntöisesti Couture-asujen materiaali. Aloin siis 

miettimään sopivia ratkaisuja ja etsimään haluttuja värejä. Pian selvisi, että halusin 
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yhdistää kahta luonteeltaan erilaista materiaalia luomaan kontrasteja, joten päädyin 

etsimään silkkiä ja nahkaa käyttööni. Nahkaosien värintarve oli beige ja musta, joista 

jälkimmäinen löytyi melko helposti nahkatuotteita myyvältä yrittäjältä. Beigeä nahkaa 

jouduin metsästämään pidempää, mutta sekin löytyi sattumalta eräällä turkis- ja 

nahkavaatteita valmistavasta yrityksestä. Onneksi kyseisen värin tarve oli melko pieni, 

sillä löytynyt nahka oli pieni jäännöspala yhdestä asiakastyöstä. 

 

Silkki tuottikin sitten enemmän ongelmia. Se ei tunnetusti ole kovin halpa materiaali ja 

sen saatavuus Suomessa ei ole kovin suuri. Onnekseni löysin kuitenkin Silkki Sorri -

nimisen yrityksen, joka tuo maahan silkkiä. Tilasin heiltä näytekansioita joista yritin 

löytää budjetilleni sopivaa, mutta laadukasta silkkiä, jossa olisi oikeanlainen pinta sekä 

värivalikoima. Koska materiaalinäytteet olivat melko pieniä, päädyin käymään 

paikanpäällä valitsemassa materiaaleja. Suurin osa väreistä oli kuitenkin tilauksesta 

tulevia ja eivät vastanneet haluamaani sävyä, joten päädyin ostamaan lähes 50-metrin 

rullan valkoista Pogen 05 -silkkiä ja päätin itse värjätä halutut värit. Toki tämä teetti 

lisää työtä ja vaati lisää aikaa, mutta en ollut valmis tinkimään. Koska silkki vaatii 

ompeluun myös silkkilangat, jouduin ostamaan myös osan langoista valkoisina ja 

värjäämään ne kankaiden kanssa. Punainen, musta ja onnekseni beigen sävyt löytyivät 

suoraan värivalikoimasta, joten vain violetti ja petrolin sävyt oli värjättävä. 

Materiaaleihin lukeutui myös sifonki, jonka sävyistä harmaan ostin valmiina värinä, 

mutta punaisen ja sini-vihreän sävyn päätin itse värjätä.  

 

Värjäystä varten tein kokeiluja juuri tätä tarkoitusta varten olevalla Linitest-koneella, 

jossa näytteet voidaan jakaa kahdeksaan pieneen säiliöön ja tehdä useiden värien ja 

sävyvahvuuksien testausta yhtä aikaa. Silkkien värjäyksessä käytetään happovärejä, 

joissa on kolme pääväriä keltainen, sininen ja punainen ja näiden sekoitussuhteita 

vaihtelemalla luodaan haluttuja sävyjä. Lisäksi löytyy musta väri. Koulun 

värjäysstudiossa käytössä oli Supramin-merkkistä väriä, jota käytin työssäni. 

Värjäyskokeiluja tein useita ennen haluttujen sävyjen saavuttamista ja sittenkin tein 

vielä varmistuskokeilut ennen siirtymistä varsinaisten kankaiden värjäystä. Värjäystä 

varten arvioin kankaiden menekin kaavojen avulla jokaista väriä varten ja leikattuani 

oikeat mitat suoritin värjäyksen kattilassa. Beige väri tuotti kuitenkin ongelmia ja 

jouduin värjäämään kankaan kolme kertaa lopullisen sävyn aikaansaamiseksi. 
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Suunnittelemissani malleissa oli sulkia tietyissä väreissä ja tiettyinä sulkina. Helpoin oli 

löytää riikinkukonsulkia, jotka koristavat yhtä malleistani, mutta strutsinsulat ja muiden 

sopivaa sävyä olevien sulkien löytyminen teettikin enemmän työtä. Päädyin tilaamaan 

suurimman osan sulista australialaisesta yrityksestä, joka toimitti tuotteet viikossa. 

Yhteen asuista olin kuitenkin suunnitellut violetin värisiä strutsinsulkia, joita ei tuntunut 

löytyvän oikean sävyisinä. Näitä varten päädyin tilaamaan valkoisia strutsinsulkia 

suomalaiselta strutsitilalta ja värjäämään ne käyttäen silkkikankaissa käyttämääni 

villalle ja silkille sopivaa värjäysmenetelmää ja värejä. Nämä sulat kuitenkin jäivät pois 

lopullisesta mallista liian kesyttöminä (kuva 18). 

 

 
Kuva 18. Yksityiskohta käsinompelusta ja sulkien testaus. 

 

Myös muiden koristusten ja kiinnikkeiden etsiminen teetättivät työtä. Helmet, joita 

suunnittelin yhteen malleista, tilasin korutarvikkeita myyvästä nettikaupasta, mutta 

solkia varten jouduin lähtemään matkalle. Yritin löytää sopivia malleja Suomesta eri 

kaupungeista ja lähettämällä kyselyitä eri kauppoihin, mutta kaikki lähes neliömalliset 

soljet tuntuvat olevan kadonneet Suomesta. Niinpä kun eteeni tuli matka Viroon päätin 

etsiä sopivia kangaskauppoja Tallinnasta. Kävin kahdessa suurimmassa, jotka 

osoittautuivat aarreaitoiksi. Kangadzungel, koostui kahdesta osasta; kangasmyynti ja 

koristemyynti josta jälkimmäisestä löysin juuri oikean värisiä ja muotoisia solkia 
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mallistooni. Toinen paikka on nykyisin yksi kestosuosikeistani; Karnaluks OÜ niminen 

pientukku tarjoaa paljon tuotteita niin ompelijalle, neulojalle, tekstiilityöläiselle, kuin 

koruja valmistaville. Tästä paikasta löysin yhden mallin tarvitsemat pienet soljet, jotka 

lähentelivät sävyltään toisia ostamiani solkia, lisäksi löysin samasta paikasta 

kohtuuhintaista tukikangasta. Tukikankaan hankkiminen tuli pakolliseksi silkkikankaan 

valinnan jälkeen. Pogen 05 on melko ohut ja laskeutuva silkki ja siksi saadakseni siitä 

haluamani muodot oli minun tuettava kangas hyvin. Kävin teetättämässä osan soljista 

myös entisessä opinahjossani, Koulutuskeskus Tavastialla, jossa on hyvät välineet 

päällystettyjen solkien valmistukseen halutulla pintamateriaalilla. Siellä myös kiinnitin 

sirkkarenkaat asuihin, joihin tuli korsettimainen kiinnitys selkäpuolelle. 

 

Luonnokseni mallistosta sisälsivät myös pitsikangasta. Lähdin aluksi etsimään 

perinteisiä pitsejä, mutta kangaskaupan valikoimat eivät mielestäni tarjonneet 

haluamaani verkkomaisuutta, joten jouduin etsimään muita ratkaisuja. Muutama vuosi 

aiemmin olin erään oppilaan nähnyt tekevän huiveja lankahuovutuksella ja päätin 

kokeilla sen toimivuutta. Lähdin etsimään sopivaa lankaa, joka valikoitui pian 

mohairiksi. Se on sopivan ohutta ja karvamaista luodakseen haluamaani pintaa. 

Ensimmäisten kokeilujen jälkeen lähdin etsimään sopivia sävyjä, sillä mustan lisäksi 

tarvitsin vaaleanharmaata, haaleanlilaa, violettia ja beigeä sävyä. Päädyin käyttämään 

jokaisessa luomassani pitsissä pohjana mohairia, joka sisälsi myös polyamidia ja villaa 

sekä toisena Kids Mohairia, joka sisältää silkkiä. Näistä sain aikaan oikeat sävyt ja 

väriyhdistelmät ja silkki toi mukanaan myös hieman kiiltoa ja lisäsi näin ylellisyyden 

tuntua. Kankaat valmistin huovuttamalla pesukoneessa; langat asettelin puuvillaiselle 

lakanakankaalle, jonka käärin rullalle ja sidoin huolella lakanakankaan suikaleilla. 

Tämän jälkeen paketti meni pesukoneeseen saippuan kanssa, jossa kone hoiti homman 

loppuun. Koneessa kuuman veden ja saippuan yhdistelmä sekä pesukoneen liike 

avaavat langan suomut ja sulkevat ne jälleen, jolloin ne huopuvat yhteen muodostaen 

yhtenäisen kangasmaisen pinnan (kuva 19). 
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Kuva 19. Lankakankaita silkin päällä. 

 

Värjätyt kankaat leikkasin tekemiäni kangaskaavoja käyttäen ja tuin tukikankailla. 

Tekemieni pitsikankaiden kiinnitys mietitytti ensin, sillä käsin ompelu on aikaa vievää 

puuhaa, joten päädyin ompelemaan vain nahan ja osan tylliosien päälle tulevan pitsin 

osalta. Suurimman osan pitseistä kiinnitin kokeilun kautta hyväksi havaitsemani 

neulahuovuttamisen avulla. Prosessissa kangas asetetaan superlonin päälle ja 

lankakangas tämän päälle. Tarkoitukseen suunnitellulla huovutusneulalla, jonka 

loppupäässä on terävän kärjen lisäksi lovia, lankasuomut kulkeutuvat silkin läpi ja näin 

pitsiosa jää kiinni kankaan pintaan. Tällä tavalla sain aikaan siistin jäljen, joka myös on 

pitävä. Lisäksi, koska silkki oli tuettu tukikankaalla, silittäminen nurjalta edesauttoi 

vielä lisätuen muodostumisessa. Osan pitsin kiinnitin lisäksi saumakohtiin, jolloin ne 

jäivät vapaasti liikkumaan. 

 

Tämän jälkeen oli edessä ompeluvaihe, jonka pääpaino oli käsinompelussa suurimpia ja 

eniten kestoa vaativia saumoja lukuun ottamatta. Mallit muokkautuivat vielä 

valmistuksen yhteydessä lopullisten mallien valmistumiseen saakka. Osa ratkaisuista ei 
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toiminut, kuten alun perin suunnittelemani vannehamerakenteen luominen pohjaksi. 

Päädyin tekemään korsettirakenteen mekkojen sisälle tukemaan ja antamaan muotoa. 

Korvasin vanteet tyllillä, joka on liikkuvampi ja jota oli muutenkin tarkoitus tulla osaan 

vaatteista. Joidenkin vaatteiden koristuksia jouduin karsimaan, toisiin lisäsin jotain ja 

osaa malleista jouduin hieman muuttamaan. Suurimman ongelman matkan varrella toi 

osa mallinuken päälle istuvaksi suunnitelluista vaatteista, joita jouduin uudelleen 

muotoilemaan mallinuken vaihtuessa. Huomasin oman nukkeni mittasuhteiden ja 

muodon heittävän koululla olleisiin ammattinukkeihin verrattuna. Asut kuitenkin 

valmistuivat hitaasti mutta varmasti. 

 

 

5.1.2 Selkeälinjainen Prêt-à-porter 

 

Couture malliston valmistuksen aikana lähdin jo alustavasti suunnittelemaan Prêt-à-

porter -malleja (kuva 20), mutta varsinaisesti paneuduin hommaan vasta saatuani 

malliston valmiiksi. Ideoiden pohjalla oli jo alussa luomani kollaasi malliston ideoista, 

sekä Couture-mallisto, joka toisaalta helpotti liikkeelle lähtöä, mutta toisaalta myös 

osaltaan rajasi suunnittelua. Otin kuitenkin lähtökohdakseni poimia lähinnä 

muotokieltä, struktuuria ja teemoja toisesta mallistosta suorien lainausten sijaan. Melko 

nopeasti oli tiedossani, että mallisto tulee olemaan lähtökohtamallistonsa tavoin 

naisellisuutta korostava, jossa vyötärön ja lantion välistä suhdetta, niin sanottua 

ampiaismuotoa, lähdetään korostamaan. Toki tämä rajaa ilman tukirakennetta 

valmistettujen vaatteiden kohderyhmää tavallaan, mutta tämä on itselleni yksi keskeisiä 

aiheita jo edellisessä mallistossa, joten halusin pitää sen mukana.  
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Kuva 20. Prêt-à-porter -malliston luonnoksia. 

 

Prêt-à-porter -malliston pääväriksi halusin valita mustan, sillä se on ajaton ja klassinen 

väri, joka imartelee vartaloa. Samalla halusin tuoda mallistoon joitakin tehostevärejä, 

joilla on viitteitä myös toiseen mallistoon. Halusin myös säilyttää mukana oman 

gootahtavan suunnittelutyylini vaatteissa. Näiden lisäksi olin kehittänyt edelliseen 

mallistoon muotoja, joita halusin tuoda mukana tähän mallistoon, esimerkiksi 

kauluksiin ja hameen sekä mekon helmaratkaisuihin. Couture-malleissa hallitsevana 

elementtinä on itse tekemäni verkkopitsimäinen kangas, joka luo tietynlaista 

struktuurieroa kankaiden välille. Myös tämän elementin halusin lisätä osaksi mallistoa. 
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Luonnostelussa lähdin vapaasti kokeilemaan muotoja ja siluetteja. Aluksi lainaukset 

olivat liian suoria tai liian kaukana toisesta mallistosta ja jopa liian monimutkaisia. 

Tämän jälkeen lähdin raa’asti pelkistämään malleja ja otin myös Couture-mallistosta 

puuttuneet housut ja erillisvaatteet, joita ei couture-mallistossa ole, työn alle. Aloin 

hahmottaa, että vaatteiden täytyisi olla selkeälinjaisia, mutta niissä tulisi olla jokin 

”juju”, eivätkä ne saisi olla kuitenkaan liian yksikertaisia. Luonnostelun kautta aloin 

hahmottaa leikkauksia, joita halusin käyttää malleissa, alaosille omansa ja yläosille 

hieman tätä imitoiva prinsessa-leikkausta hyödyntävä malli. Näistä luonnoksista valitsin 

kuusi asukokonaisuutta (kuva 21). Ne koostuvat yhteensä yhdestätoista 

vaatekappaleesta; leveälahkeiset housut, kapealahkeiset housut, shortsit, hame, kaksi 

erilaista puolipitkää takkia, bolerotakki, toppi, paita sekä kaksi mekkoa.  

 

 
Kuva 21. Prêt-à-porter mallisto luonnoksina. 

 

Valittuihin malleihin lähdin kokeilemaan pitsikankaan sijoittamista. Lopulta päädyin 

siihen, että kaikkiin erillisiin alaosiin sijoitettujen taskujen kohdalle tulee pitsiä, 

poikkeuksena hame, joka saa kokonaan pitsipäällisen. Yläosissa puolestaan sijoitin 

pitsin pääasiassa sivusaumoihin, jotteivät ne peittäisi liikaa pääkangasta. Mekoissa 

puolestaan otin vapauden hieman leikkiä pitsillä, se sijoittuu epäsymmetrisesti luoden 

omanlaistaan ilmettä. Malliston väreiksi valitsin mustan lisäksi, violetin ja vanhan 

roosan. 
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Luonnostelun edetessä aloin kiertelemään kangaskauppoja nähdäkseni tarjolla olevia 

materiaaleja. Materiaalivalinnoissa keskityin pääasiassa ekologisiin tai luonnon 

materiaaleihin ja yritin pitää mielessäni materiaalien saannin jatkossa, silmälläpitäen 

malliston hyödyntämistä tulevaisuudessa. Löysinkin pian polyesterikankaan, jonka 

tuntuun ihastuin. Kyseessä oli polyesterisatiini-kangas, jolla on hieman mattamainen 

pinta. Kangas osoittautui oivaksi löydöksi; se on korkealuokkainen polyesteri-kangas, 

joka on valmistettu kierrättäen PET-pulloja (ei sisällä petrokemikaaleja). Kankaan nimi 

onkin RePET – satiini (kuva 22), jota tuottaa yritys nimeltä LIBOLON.  

 

 
Kuva 22. RePET® -kankaan tuotelappu (Libolon 2012). 

 

Yritys tuottaa kierrätettyä RePET® rpet lankaa ja kankaita, joiden tuotanto säästää 

luontoa ja luonnollisia ekosysteemejä. Langat ja kankaat tuotetaan kierrättämällä 

muovipulloja (kuva 23); suomen pullonpalautussysteemin kaltaista järjestelmää ei ole 

käytössä kovin monissa maissa. LIBOLONin kankaat ja langat ovat petrokemikaali 

vapaita ja siksi säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät ympäristön kuormitusta, 

tarjoten silti korkealaatuisen tekstiilivaihtoehdon. 
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Kuva 23. RePET® -kierrätysprosessin kuvaus (Libolon 2012). 

 

Satiinin kaveriksi valitsin puuvillasekoitekangasta toppia varten sekä mustaa ja beigeä 

pitsiä. Lisäksi valitsin yhden mustan kudotun villasekoitekankaan toiseen puolipitkistä 

takeista, joka poikkeaa muista kankaista, mutta ei kuitenkaan liiaksi ja tuo näin oman 

lisänsä mallistoon. Suunnitteluvaiheessa olin käyttänyt inspiraationa kyseisessä mallissa 

erästä palakangasta, jonka olin aiemmin ostanut. Mutta koska kyseistä kangasta ei 

löytynyt lisää ja minulla ollut pala oli ihan liian pieni, päädyin tähän vaihtoehtoon ja 

samalla näin mallin toimivuuden toisella materiaalilla. Vuorikankaat, jotka ovat 

polyesteriä, sekä vetoketjut hankin pääasiassa Virosta, Couture-mallistoonkin 

hankintoja tekemästäni Karnaluks OÜ:stä. Heidän valikoimakin on paljon laajempi mm. 

piilovetoketjujen värivalikoiman suhteen, kuin suomalaisissa kangaskaupoissa ja hinta – 

laatu-suhde on kohdallaan. Lisäksi kävin teettämässä koulutuskeskus Tavastialla 

päällystettyjä nappeja malliston yläosien yksityiskohtia varten. 

 

Prêt-à-porter -mallistoa varten tein perustavan päätöksen, että teen vaatteet kokoon 

neljäkymmentä, jolloin pystyn sovittamaan vaatteita itseni päällä ja näin voin varmistaa 

mallien toimivuuden. Kaavoittaminen oli näihin malleihin melko yksinkertaista, 

alaosissa oli kaikissa sama pohja, joten tehtyäni shortsien kaavan pystyin muokkaamaan 

muut kaksi housumallia lahkeita muuttamalla ja hameen niin ikään sain johtamalla tästä 

kaavasta. Myös yläosilla oli pitkälti samoja leikkauksia, joten niidenkin johtaminen 

yhdestä kaavasta kävi joutuisasti (kuva 24). Toisen mekoista sain tehtyä yhdistämällä ja 

muokkaamalla paidan ja hameen kaavat, toisen mekon kaavoittaminen puolestaan vaati 

hieman mallinuken päällä testailua ja kokonaan uuden muodon kaavoittamista. 

Jälkimmäisen mekon malli muokkautui vielä hieman kaavoitusvaiheessa, sillä koin sen 

tarvitsevan vielä hieman yksinkertaistusta. Jokaisesta kaavasta tein 
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lakanakangaskokeilut mahdollisten korjausten tekemiseksi ennen varsinaisen kankaan 

leikkuuta. Sitten laskin kankaan menekin ja ostin kankaat.  

 

 
Kuva 24. Shortsien kaava ja takin hihan kokeilu. 

 

Satiinin värisaatavuus oli kaupoissa musta ja valkoinen. Koska tarvitsin myös vanhan 

roosan ja violetin sävyjä, yritin ottaa sähköisesti yhteyttä yritykseen, josta en kuitenkaan 

saanut vastausta. Koska en anna helpolla periksi, ja oli päättänyt saada tämän kankaan 

käyttöni, lähdin tutkimaan polyesterin värjäämismahdollisuuksia. Löysinkin pian iDye 

poly – nimisen kangasvärin, joka on suunnattu nimenomaan polyesterin ja nailonin 

värjäämiseen kotona. Värivalikoimasta löytyy sininen, punainen, keltainen, oranssi, 

ruskea, violetti ja vihreä. Suomesta en löytänyt näitä myyvää tahoa, mutta löysi 

Internetistä muutamankin sivuston, joiden kautta niiden tilaaminen oli mahdollista. 

Päädyin tilaamaan kokeiluerän violettia sävyä virolaisesta Helmehadjas OÜ:stä. 

Kokeilu onnistui hyvin, väri tarttui kankaaseen erinomaisesti, joskin oli sävyltään 

hieman liian kirkas. Prosessin nopeuttamiseksi kävin paikanpäällä ostamassa värejä 

lisää ja tein omat sekoitukseni käyttäen hyväkseni silkin värjäyksessä käyttämiäni 

värien suhteita. Vanha roosa onnistui ilman ongelmia ensimmäisellä yrittämällä, vaikka 

pelkäsinkin sen epäonnistuvan, mutta violetista tuli jostain syystä todella haalean 

siniliila. 

 

Tilasin lisää kangasväriä värin vahvistamiseksi, mutta uusi yritys ei tuottanut mitään 

muutoksia kankaaseen vaikka aluksi näyttikin hyvältä. En tiedä onko tämä kangaslaatu 
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sellainen, että se ei ota väriä kuin kerran itseensä vai vaikuttiko tulokseen myös kylmä 

ilma, sillä jouduin värjäämään ulkona. Värjäyksen aikana väri näytti tarttuvan ja väri oli 

aivan loistava. Kun värjäys oli valmis ja suoritin ohjeiden mukaisen pesun, palautui väri 

edelliseen tulokseen, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia kankaalla, jotka olivat 

imeneet hieman väriä itseensä ja näin tehneet sen laikukkaaksi. Luulen, että värjäys 

epäonnistui olosuhteiden vuoksi. Jouduin suorittamaan värjäyksen pakkasessa ja liian 

pienellä keittolevyllä, joten tarvittava käymislämpötila jäi saavuttamatta. 

 

Tulevaisuutta varten, jos ei värejä suoraan löydy voisi suorittaa kyselyn 

morsiuspukuliikkeiltä värjäämöistä ja teetättää koevärjäykset heillä. Nyt otin kuitenkin 

vaihtoehtoisensuunnitelman käyttööni ja tein uudet palat kaapissani olleesta, 

oikeanvärisestä, joustosatiinista, joka tosin ei ole kierrätettyä, ja lisäksi se on joustavaa 

ja hieman painavampaa, kuin RePET® satiini (kuva 25). Värikokeilujen tuoksinassa olin 

ehtinyt leikkaamaan suurimman osan kankaista ja vain vuoripalat leikkasin työn 

edetessä. Ompelun aloitin mustista kankaista, jotka olivat valmiit ja siitä etenin 

värjäysten myötä edelleen muun värisiin malleihin, joista violetit mekot sattuneesta 

syystä jäivät viimeisiksi. 

 

 
Kuva 25. Alla joustosatiini, päällä värjätty RePET® -satiini, molemmat nurjapuoli 

ylöspäin. 
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5.2 Matka kohti maalia 

 

Mallistot toteutettiin intervallisena toiminta, jonka yhteydessä kulki koko ajan 

selvitysten tekeminen. Mitä pidemmälle mallistot etenivät, sitä suuremmaksi myös 

tietomäärä karttui. Prosessin aikana myös omat taidot alkoivat karttua ja kehittyä 

haasteiden tullessa eteen. Erityisesti kaavoitus toi paljon haasteita ja oppia 

matkanvarrella. Lähtiessäni suunnittelemaan mallistoja olin päättänyt jättää mallit 

vapaiksi. En rajoittanut missään vaiheessa suunnitteluani ja mallien valintaa 

osaamistasoni perusteella, sillä silloin mallistoista olisi hyvin todennäköisesti tullut 

melko pelkistettyjä ja minimalistisia. 

 

Olin asettanut itselleni tavoitteet ja päämäärät, jossa oli hyvin tarkka ja tiukka aikataulu 

Couture ja Prêt-à-porter -mallistojen suunnittelun ja valmistuksen osalta. Ensimmäiselle 

olin määritellyt ajaksi kolme kuukautta, kun taas jälkimmäiselle oli aikaa kaksi 

kuukautta. Prosessin edetessä kävi kuitenkin selväksi, että aikataulut tulisivat 

heittämään. Sitä kuinka paljon en kuitenkaan osannut arvioida. Myös alkuperäinen 

kustannusarvioni heitti jonkun verran ja rahoituksesta johtuneet vajeet hidastivat 

osaltaan tekemistä matkan varrella.   

 

Kaksivuotiseksi venynyt projekti kuitenkin opetti paljon ja arviointikykykin on varmasti 

karttunut. Couture-malliston suunnittelu ja kaavoitusvaihe veivät neljä kuukautta ja 

materiaalien hankinta jatkui aina malliston valmistumiseen saakka. 

Materiaalihankintojen myötä ilmeni lisää työtä värjäystenmuodossa. Tätä kuukauden 

lisätyötä en ollut alussa osannut huomioida laskelmiin. Kankaiden leikkuuseenkin kului 

yllättävän pitkät kolme kuukautta, sillä taatakseni kankaiden riittävyyden harsin 

pisimpiin kankaisiin kaikki kaavat ennen leikkuuta. Näin sain kankaan käytettyä 

mahdollisimman tehokkaasti ja pystyin välttämään kankaan kesken loppumisen ja sitä 

myötä lisävärjäykset. Opin myös arvostamaan Couture-malleja entisestään varsinaisen 

ompeluvaiheen myötä. Kun käyttää elämästään yli vuoden käsinompeluun - saumoihin, 

yksityiskohtien kiinnitykseen ja viimeistyksiin - oppii arvostamaan ompelukonetta ja 

vaatteita, joihin on uhrattu satoja tunteja sen kauneuden luomiseksi. 

 

Kun Prêt-à-porter -malliston suunnittelun pääsi käyntiin lähes kahden vuoden 

käsiompelu-urakan jälkeen, toi se toivottua vaihtelua ja innosti uudestaan. Olisin 
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monesti halunnut Couture urakan aikana lähteä liikkeelle alusta ja suunnitella uudet 

vaatteet, siksi oli mukava päästä jatkamaan työtä eteenpäin. Ideat ja ajatukset 

muodostuivat nopeasti ja lopulliset päätökset loksahtivat kohdilleen tällä kertaa paljon 

helpommin. Toisaalta se on ymmärrettävää, sillä olihan minulla aikaa haudutella 

ajatuksiani pari vuotta. Olin melko yllättynyt, että kykenin hillitympään suunnitteluun ja 

itseni karsimiseen, mutta ilmeisesti aika opettaa.  

 

Alkaessani kaavoituksen lähdin tällä kertaa hakemaan kaavoja, jotka olivat 

mahdollisimman lähellä suunnitelmiani ja niitä muokkaamalla sekä testaamalla sain 

kaavat valmiiksi vajaassa kuukaudessa eikä leikkuuseen mennyt kovin kauan aikaa. 

Materiaalihankinnatkin olivat tällä kertaa helpompia, sillä tiesin mistä etsiä. Jälleen 

kerran kuitenkin värjäykset aiheuttivat päänvaivaa ja teetättivät odottamatonta lisätyötä. 

Värjäystenkin kanssa valmistusvaihe vei aikaa vajaat kolme kuukautta, mikä oli tietysti 

odotettavissa, sillä koneistettu Prêt-à-porter yksinkertaisine malleineen ei voi viedä yhtä 

paljon aikaa kuin käsin ompeluun painottava Couture. 

 

Vuoden 2009 - 2010 vaihteessa käynnistynyt projekti tuli kunniakkaasti päätökseensä 

maaliskuussa 2012, jolloin molemmat mallistot olivat valmiina ja odottivat enää 

valokuvausta. Valokuvauksiin sain onnekseni malli Hanna-Marin mallitoimisto Crazelta 

Joensuusta, joka hoiti hommansa erinomaisesti ja herätti Couture-malliston henkiin. 

Koska Prêt-à-porter -malliston olin tehnyt itselleni sopivaksi, koin luontevaksi itse 

toimia sen mallina ja näin säästyin toisen mallin etsimiseltä. Valokuvaajana toiminut 

entinen opiskelijatoverini Anu Myllynen vangitsi täydellisesti haluamani tunnelman 

kuviin. Niistä välittyy kaikki mitä halusin mallistoillani viestiä. 

 

 

5.3 Valmista tuli 

 

Mallistojen (kuvat 26- 39 ja Liite 1) lähtökohdaksi nousi naisellisuus, mutta minulle 

ominaisella synkkyydellä ja vahvuudella. Couture-malliston vaatteissa tärkeää oli 

saavuttaa lisäksi ylellisyydentuntua ja näyttävyyttä. Prêt-à-porter -mallistossa tarkoitus 

oli hioa Couturen muodot ja tunnelma kaupallisempaan muotoon, jossa vaatteet olisivat 

käytännöllisiä. Molempien mallistojen tuli olla yhtenäisiä ja niiden välisen yhteyden 

selkeä, mutta ei liian suora. 
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Mallistoilla oli selkeä tarkoitus ilmaista omaa suunnitteluidentiteettiäni ja olla 

mahdollisesti jatkokehiteltävissä tai ainakin tarjota mahdollisuus jatkumolle. Olin myös 

määritellyt niille tarkoituksen olla välineitä esiintulolle ja mahdollisesti oman 

vaateyrityksen avaamiselle. Uskon, että erityisesti Prêt-à-porter -mallistollani olisi 

mahdollisuudet markkinoilla ja potentiaalia kehittyä edelleen. Couture-mallisto 

puolestaan toimisi varmasti hyvin näkyvyyden aikaansaamiseksi. 

 

 

5.3.1 Couture-mallisto kuvina 

 

Maailmalla huomiota herättävät Couture-mallistot saavat osakseen huomiota, mutta 

nykyisessä maailmantilassa niihin tuntuu menevän enemmän rahaa kuin mitä ne tuovat 

muotitaloille. Mainostuskeinona ne ovat vertaansa vailla. Suomen kaltaisessa pienessä 

maassa ei juuri järjestetä suuria ylellisiä tapahtumia, joten Couturea ei ainakaan kovin 

suuressa mittakaavassa tule saamaan kannatusta. Mielestäni Suomesta puuttuu myös 

tarvitunlainen käsityöläiskulttuuri, jossa yritykset olisivat keskittyneet tiettyjen 

koristusten tuottamiseen. 

 

 
Kuva 26. Horarium Couture-mallisto. Kuva: Anu Myllynen. 
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Malliston (kuvat 26–32) toteutuksessa vastaani tuli runsaasti haasteita 

materiaalihankintojen osalta. Suurimman osan yksityiskohdista jouduin tilaamaan 

ulkomailta tai tekemään itse, jotta sain ne halutunlaisina. Lisäksi haasteita tuotti 

osaamistasoni ja tarvittavien taitojen rajallisuus. Jouduin usein soveltamaan 

toteutustavoissa ja istuvuus ei aina saavuttanut haluttua 

lopputulosta.



  47 

 
Kuvat 27-28 Yllä Cancan ja alla Peacock. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Säädökset vaativat Haute Couture -mallistojen koostuvan päivä-, iltapäivä-, ilta- ja 

tanssiaispuvuista/-mekoista. Lisäksi mallistossa tulisi olla takkeja ja pukuja. Koska olin 

rajannut mallistoon tulevien pukujen määrän kuuteen, jouduin tinkimään näistä 
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säädöksistä. Lisäksi malliston yhteneväisyyden muodostuminen vaati tiettyjen 

ominaisuuksien näkymisen kaikissa vaatteissa. Näistä syistä päädyin suunnittelussa 

keskittymään enemmän ilta- ja tanssiaismekko tyyppisiin malleihin.  

 

 
Kuva 29. Spine. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Materiaalivalinnat olivat mielestäni onnistuneita ja toivat vaatteisiin lisää ylellisyyttä. 

Yksityiskohtien kiinnitystekniikoissa ja työstämisessä olisin kaivannut joitain niksejä ja 

ateljeeompelutapoja joita en omaa, joten niiden osalta toteutus ei ole aina priimalaatua. 

Lisäksi esimerkiksi takin kauluksen työstöön olisi tarvittu suurempaa osaamista ja 

lisäksi sen tukeminen olisi kaivannut paremman sisäisen tukirakenteen tekemistä. 

Lisäksi nahka ommeltavana materiaalina oli minulle vieras, joten sen ompeleminen ja 

käyttäytymisen arvioiminen oli melko haastavaa. 
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Kuvat 30-31 Yllä Courset ja ala Leather heaven. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Mallistoa tehdessä minulle heräsi pelko malliston välittämästä viestistä. Couturen ja 

kostyymimäisyyden raja on jotensakin häilyväinen ja vaatteet saattavat helposti 

keikahtaa väärälle puolelle. Osalla vaatteistani on ehkä tätä vikaa ja en ole aivan varma 



  50 

niiden välittävän Couturen tuntua. Olen kuitenkin huomannut saamani palautteen 

perusteella, että ihmiset näkevät vaatteisiin menneen työmäärän ja niistä välittyy 

tietynlainen huoliteltu ja luksusmainen viesti. Lisäksi näyttävyyttä vaatteista ei ainakaan 

puutu. Tämän malliston vaatteista Cancan , Profumo ja Peacock olivat mukana Wasket 

Catwalkilla –muotitapahtumassa Lieksassa syksyllä 2010 ja kaksi ensimmäistä olivat 

lisäksi esillä Teollisuusliitto Ornamon näyteikkunagalleriassa maalis-huhtikuussa 2011.  

 

  
Kuva 32. Profumo. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Kokonaisuudessaan mallisto on mielestäni itseni näköinen ja omaperäinen. Sen 

käyttäjän tulee olla rohkea ja ulospäin suuntautunut nainen, jonka itsetunto on 

kohdallaan. Mallisto huokuu naisellisuutta ja mielestäni myös tietynlaista herkkyyttä 

olematta kuitenkaan liian hempeä. Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen lopputulokseen 

ja uskon tehneeni oikean ratkaisun vaativan työn loppuunsaattamisessa. 
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5.3.2 Prêt-à-porter –mallisto kuvina 

 

Prêt-à-porter on muotimaailmaa liikuttava voima, joka mahdollistaa muotitalolle 

tuomilla voitoillaan myös Couture-mallistojen tuottamisen. Lisääntyvä kestävän 

kehityksen arvostus ja laatuun panostaminen lisäävät Prêt-à-porter -vaatteiden kysyntää 

ja menekkiä. Yhä useammin ostaja valitsee laadun ja kestävyyden halvan hinnan sijaan. 

 

 
Kuva 33. Incipiens Prêt-à-porter –mallisto. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Oman Prêt-à-porter -malliston (kuva 33–39) toteuttaminen tuntui helpolta ja antoisalta. 

Couture-malliston valmistus oli antanut hyvää harjoitusta kaavoittamisen ja 

materiaalihankintojen osalta, joten työhön oli helppo ryhtyä ja paketti tuntui pysyvän 

kasassa koko työn ajan. Koska mallisto pyrki kaupallisuuteen, pystyin luomaan 

mallistoon useita erillisvaatteita. Lisäksi ajan kuluminen opinnäytetyön aloittamisesta 

oli ehtinyt kypsyttää ajatuksiani. 
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Kuvat 34-35 Yllä paita ja hame. Alla puolipitkä kaulustakki ja kapealahkeiset housut. 

Kuva: Anu Myllynen. 

 

Suunnittelijaidentiteetin välittyminen tässäkin mallistossa oli naisellisuuden ja 

vahvuuden lisäksi päätavoitteitani. Halusin myös tuottaa malliston mahdollisimman 
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laadullisesti, jotta saisin aikaan valmiin ja kaupallisen oloisen malliston. Tässä 

mallistossa myös asujen yhdisteltävyys eri mallien välillä sekä oman vaatekaapin 

antimiin olivat pääosassa. Tämä on mielestäni mahdollista värivalintojen ja hillittyjen 

linjojen vuoksi. Lisäksi useiden yläosien: takkeja, paitoja, boleroita ja alaosien: kapeat 

ja leveät housut, shortsit, hame, sekä mekkojen valikoima antaa mahdollisuuden 

erilaisten yhdistelmien luomiseen ja niihin yhdistettävien uusien mallien luomisen. 

 

 
Kuva 36. Bolero, toppi ja shortsit. Kuva: Anu Myllynen. 
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Kuva 37. Minimekko. Kuva: Anu Myllynen. 

 

Materiaalivalinta mietitytti minua hieman, sillä tiesin satiinin olevan materiaali, joka 

paljastaa kaikki virheet ja ompelulliset kömmähdykset. Halusin kuitenkin käyttää 

kyseistä materiaalia sen ekologisuuden vuoksi ja mielestäni se toimii malleissa hyvin. 

Ainoa harmittava tekijä on värjäytyvyys, mutta senkin ongelman uskoisin olevan 

ratkaistavissa testien ja kokeilujen myötä. Istuvuuteen joissain malleissa täytyisi vielä 

kiinnittää huomiota. 
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Kuvat 38-39. Yllä takki ja leveälahkeiset housut. Alla epäsymmetrinen mekko. Kuva: 

Anu Myllynen. 

 

Laadullisesti mallisto mielestäni tavoittaa sille asettamani vaatimukset ja se on melko 

kaupallinen. Tosin joissain kaavoituksissa olisi hiottavaa ja selkiytettävää. Toisaalta 
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kyseessä on nimenomaan Prêt-à-porter -mallisto, joten aivan massatuotannon kaltaista 

pelkistystä ei tarvitsekaan esiintyä. Mallistossa on myös jotain uutta ja minunlaistani, 

jota en mielestäni ole muiden suunnittelijoiden töissä nähnyt.  

 

 

6 Ilmiöiden yhteyden tulkinta 
 

 

Couturen ja Prêt-à-porterin välistä kuilua ennen 1960-lukua on vaikea käsittää. Prêr-à-

porter –suunnittelijoita ei laskettu edes samaan kategoriaan. Olivatpa Prêt-à-porter -

vaatteet kuinka hyvin tuotettuja, olivat ne silti massatuotantoa ja korkeassa sosiaalisessa 

asemassa olevat naiset kääntyivät aina Couture-suunnittelijoiden puoleen moitteettoman 

käsinviimeistyksen saamiseksi. Heille lähin toimi hankkia Prêt-à-porter vaatteita oli 

ostaa boutique-myymälöiden valmisvaatteita muutettavaksi Couture-standardeja 

vastaaviksi. (Waddell 2009, 42–43). Nykyisin Haute Couturen ja Prêt-à-porterin välillä 

säilyy edelleen eriarvoisuus muotimaailmassa laadun ja asemansa puolesta, mutta sen 

ostovoimat ovat muuttuneet. Nykyisin Prêt-à-porter on muotisuunnittelijoiden 

mallistoista se, jonka puoleen käännytään vaateostoksia tehdessä ja se kilpailee 

asemastaan halvempia massamerkkejä vastaan. 

 

Olen aiemmissa kappaleissa esitellyt Haute Couturen ja Prêt-à-porterin ilmiöinä ja 

esitellyt niiden asemaa kolmessa suuressa muotitalossa. Kaikissa näissä kolmessa 

tuotetaan edelleen molempia mallistoja. Tässä osiossa haluan tuoda esiin Haute 

Couturen ja Prêt-à-porter -mallistojen välisen yhteyden talojen sisällä ja esittelen ilmiön 

myös omissa mallistoissani. Tämän osion pohjana toimii internetsivustojen 

kuvamateriaali, joita tutkimalla olen havainnot tehnyt. Yritin saada aiheesta myös 

kirjallista materiaalia, mutta ilmiön tutkiminen on ilmeisesti melko uusi asia. Lisäksi 

lähestyin Diorin, Chanelin ja Jean Paul Gaultierin muotitaloja kirjeitse, jotta olisin 

saanut tietooni heidän käsityksen mallistojen välisestä korrelaatiosta. Yhtään vastausta 

en saanut valitettavasti takaisin, joten tulkinnat pohjautuvat omiin havaintoihin. 

 

Tutkittaviksi mallistoiksi olen rajannut mallistot muotikausilla syksy/talvi 2009/2010 – 

syksy/talvi 2010/2011. Tämä aika pitää sisällään kolme muodin kautta, joiden aikana 

muotitalot ovat tuottaneet joka kaudelle yhden Haute Couture ja yhden Prêt-à-porter -
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malliston. En ottanut tarkkailuuni uudempia mallistoja, sillä lähtöajatukseni ja 

havaintoni oli tehty pohjautuen kahden ensimmäisen kauden mallistoihin. Lisäksi 

halusin rajata ajan niin, ettei se ole liian laaja, mutta kuitenkin niin, että mallistojen 

yhteys ehtii välittyä kahdesti. Näin havainnot ovat pitävämpiä. 

 

Ensimmäiseksi havaintokohteeksi valitsin Chanelin muotitalon. Ensimmäinen 

havaintoni oli, että toisinaan on ensi näkemältä vaikea arvioida onko kyseessä Haute 

Couture vai Prêt-á-porter -mallisto, sillä Lagerfeldin mallit ovat melko usein hyvin 

runsaita mallistotyypistä riippumatta. Melko nopeasti tuli myös ilmi, että Chanelin 

talossa mallistojen välinen yhteys näkyy yhden kauden viiveellä, kuten kuva 40 kertoo.  

 

 
Kuva 40. Chanelin muotitalon Haute Couture Syksy/talvi 09/10 (ylin) ja Prêt-à-porter 

kevät/kesä 2010 –asuja, kuvat Vogue (2011a-b). 
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Näiden mallistojen välillä voi selkeästi nähdä yhteyden. Haute Couture-mallistosta on 

selkeästi poimittu muoto ja väriyhdistelmiä. Lisäksi mallistojen välillä on samanlainen 

tunnelma. Varsinaisia suoria lainauksia mallistojen välillä ei kuitenkaan ole 

havaittavissa. Ilmeisesti yhteneväisyyttä on haluttu luoda myös mahdollisimman saman 

oloisilla materiaalivalinnoilla. 

 

 
Kuva 41. Chanelin kevät/kesä 2010 Haute Couture (ylin) ja syksy/talvi 10/11 Prêt-à-

porter, kuvat Vogue (2011c-d). 

 

Kuten kuva 41 kertoo, mallistojen yhteys välittyy Chanelin talossa aina samalla 

aikavälillä, yksi kausi. Ensin on Haute Couture-mallisto ja seuraavalla kaudella Prêt-à-

porter. Lainaukset ja yhtäläisyydet eivät kuitenkaan ole aina täysin samat. Toisinaan 
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lainaukset voivat olla hyvin suoria ja toisinaan melko viitteellisiä. Hyvin usein muoto ja 

leikkaukset ovat suosittuja lainauskohteita, kun taas toisinaan väri ja materiaalin tuntu 

ovat pääosassa. 

 

Diorin muotitalo noudattaa Chanelin kanssa samaa yhden kauden viiveellä välittyvän 

yhteyden kiertoa. Diorilla yhteyden voi kuitenkin havaita paljon voimakkaampana. 

Mallistojen värit vastaavat toisiaan ja hyvin kirjaimellisia tulkintoja on nähtävillä. 

Toisissa malleissa on havaittavissa myös melko suoria lainauksia (kuva 42). Diorin 

muotitalossa näyttäisi olevan käytössä traditionaalinen tapa hyödyntää Haute Couture 

mallistoa Prêt-à-porterin luontiin. Prêt-à-porter mallithan aluksi olivat Couture-

mallistojen laimennettuja, kaupallistettuja tulkitsijoita.  

 
Kuva 42. Dior Haute Couture syksy/talvi 09/10 (ylin) ja kevät/kesä 2010 Prêt-à-porter –

asuja (Vogue 2011e-f). 
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Diorin toiseksi tarkkailukuvaksi (kuva 43) kokoamassani koosteessa Lainaukset ovat 

hieman hillitymmät, kuin edellä esittelemäni. Yhteys on edelleen havaittavissa, mutta se 

on jokseenkin hienovaraisempi ja hillitympi. Siinä pääosassa ovat väriyhdistelmät ja 

materiaalien samankaltaisuus. Näissä mallistoissa kuosien ja siluettien käyttö nousevat 

hallitseviksi tekijöiksi. Riippuu siis suunnittelijasta millä tavoin mallistoiden välille 

luodaan yhteyttä. 

  

 
Kuva 43. Dior Haute Couture (ylin) kevät/kesä 2010 ja Christian Dior Prêt-à-porter 

syksy/talvi 10/11 (Vogue 2011g-h). 

 

Jean Paul Gaultier tekee sääntöihin poikkeuksen myös tässä tapauksessa. Hänen Haute 

Couture ja Prêt-à-porter -mallistonsa kulkevat käsi kädessä samaa kausikulkua. Tästä 
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syystä onkin vaikeaa sanoa, kumpi hänen muotitalossaan vaikuttaa kumpaan, Haute 

Couture Prêt-à-porteriin vai toisin päin. Arvausta ei myöskään helpota tieto siitä, että 

Gaultierin ura alkoi Prêt-à-porter mallistojen myötä (kuva 44).  

 

 
Kuva 44. Jean Paul Gaultierin Haute Couture (ylin) sekä Prêt-à-porter -asuja syksy/talvi 

09/10 (Vogue 2011i-j). 

 

Gaultierin tapa tulkita mallistoja on mielestäni melko erikoinen. Mallien väliltä löytyy 

yhteys, mutta ollessaan selkeä, se on myös epäselvä. Pääpaino näyttäisi olevan 

silueteissa ja linjoissa sekä värien käytössä tai niiden puutteessa. On outoa katsoa 

malleja ja ymmärtää niiden yhteys, mutta samalla olla tietoinen täydellisestä 

eroavaisuudesta. Toisessa mallistokoosteessa (kuva 45) eri kaudelta nämä tulkinnat ovat 

entistäkin poikkeavamman oloiset. Siinä yhteys saadaan aikaan ehkä suurimmaksi 
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osaksi värivalinnoilla ja jonkinasteisella siluetin tavoittelulla. Muuten Prêt-à-porter 

mallit poikkeavat huomattavasti Haute Couture –malliston asuista ja silti ne samalla 

välittävät yhtäläisyyttä ja samaa henkeä. 

 
Kuva 45. Gaultierin Haute Couture ja Prêt-à-porter -asuja kevät/kesä 2010 (Vogue 

2011k-l). 

 

Omien mallistojeni tulkinta on hieman erilainen. Tavallaan olen samassa asemassa kuin 

Chanel ja Dior, joilla yhden kauden päätyttyä aletaan suunnitella seuraavaa. Toisaalta 

mallistojeni valmistuminen oli hyvin samanaikaista, joka vastaa Gaultierin 

suunnittelustrategiaa. Näin omien mallistojeni (kuva 46) välillä on tietynlainen yhteys, 

mutta hyvin paljon myös eroja. Suurin yhteys on naisellisuuden korostamisessa, johon 

pyrin vyötäröä korostavalla siluetilla. Couture-mallistosta poimin myös yksityiskohtia 

Prêt-à-porterin käyttöön. Nahkatakin kaulusratkaisu toistuu hieman muunneltuna yhden 
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takin ja boleron kauluksissa, mekkojen etumukset jäljittelevät Couture-mekkojen 

epäsymmetrisyyttä ja vyöteema on tuotu esiin pitkähelmaisen takin takaosassa. Lisäksi 

Prêt-à-porter -malliston lyhyt violetti mekko ja hame ovat mukaelmia nahkatakin alla 

olevasta punaisesta sifonki-tyllimekosta. Myös molempien mallistojen pitkien 

mekkojen välillä on yhteys helman leikkauksen suhteen. Mallistojen värityksissä on 

myös yhtäläisyyksiä, mutta vasta kun laitoin kuvat riviin, tajusin miten vallitseva väri 

petroli on mallistossani. Mielestäni mallistojen välillä on havaittavissa tiettyjä 

yhtäläisyyksiä, mutta olisin voinut viedä suunnitelmat vieläkin pidemmälle.  

 

 
Kuva 46. Mallistot rivissä. Kuva: Anu Myllynen. 

 

7 Pohdinta 
 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä Haute Couture ja Prêt-à-porter -ilmiöt ja niiden 

merkitykset nykypäivän muotitaloille ja muotitaloille. Aihe oli mielenkiintoinen, mutta 

sen rajaaminen olennaisiin seikkoihin vaati jäsentelyä ja kertaamista. Varsinaista 

suoraan aiheeseen paneutuvaa kirjallisuutta en löytänyt, joten se asetti haasteita eteeni ja 

pakotti minut tukeutumaan myös Internet-lähteisiin kokonaisnäkemyksen 

aikaansaamiseksi. 

 

Muotimaailman eri tuotantotasoihin tutustuminen avasi uusia ulottuvuuksia ja 

käytännön tekeminen konkretisoi opitun asian. Haute Couture ei ole minulle enää yksi 

iso sana, vaan se pitää sisällään käsinompelua, huolellista työnjälkeä ja satoja 
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työtunteja. Prêt-à-porter taas kertoo minulle laadukkaasta ja huolella tehdystä 

valmisvaatteesta, jolle voi odottaa pitkää elinikää. Siksi siihen kannattaa panostaa.  

 

Olen oppinut myös, että Haute Couturen ja Prêt-à-porterin välillä todella on yhteys, 

mutta millä tavalla se ilmenee, kuinka nopeasti ja kuinka vaihtelevasti, on hyvin 

muotitalokohtaista. Etupäässä yhteydet liittyvät muotoihin, siluetteihin, väreihin ja 

materiaaleihin. Toisinaan yhteydet voivat ilmetä myös melko suorina lainauksina ja 

toisinaan niiden yhteyden aistii, mutta ei oikein osaa sanoa miten. Tutkimistani 

muotitaloista kaksi kolmesta välittää Couturen viestin Prêt-à-porter -mallistoihin yhden 

muotikauden viiveellä. Jäljelle jäänyt tuottaa mallistoja käsi kädessä, samalla 

muotikaudella, on se sitten kevät/kesä tai syksy/talvi. 

 

Opinnäytetyöprosessi muodostui minulle pidemmäksi kuin oli tarkoitus. Halusin 

haastaa itseni ja osaamiseni sen myötä ja mahdollistin samalla itselleni konkreettisen 

tuottamisen. Lisäksi koin mallistojen tekemisen olevan hyvää harjoitusta tulevaan, sekä 

palvelevan minua tulevaisuuden kuvien selvittelyssä. Työskentely lähti 

kiinnostuksestani korkeaa muotia ja ulkomaanmatkalla karttunutta käsinompelutaitoa 

kohtaan. Halusin ottaa käyttööni kaikki tähän asti kartuttamani taidot ja pistää ne testiin. 

 

Koko prosessin ajan päätin pitää positiivisen mielen ja voittaa tielle tulevat esteet. Olin 

selvillä taitojeni vahvuuksista ja heikkouksista, joten hieman aristelin prosessin alussa 

liikkeellelähtöä, mutta työskentelyn edetessä itsevarmuus kasvoi. Koettelemukselle 

joutui ammattitaitoni lisäksi suunnittelutyylini ja oman tyylin havainnointi. Opinkin 

prosessin aikana paljon itsestäni henkilönä ja ammattilaisena. Matkan varrella eteeni tuli 

enemmän haasteita, esteitä ja kiertoteitä, kuin olin edes osannut kuvitella. Puolen 

vuoden projektiksi tarkoitettu prosessi venyi lähes kolmenvuoden ammatilliseksi 

prässiksi, jossa sekä taitoja, että kestävyyttä testattiin useaan otteeseen. Tuloksena on 

mielestäni jotain kehityskelpoista ja omannäköistäni, josta on hyvä lähteä jatkamaan.   

 

Opinnäytetyön tutkimuksellisen osion kokoaminen oli haastavaa lähdeaineiston 

hajanaisuuden ja vähäisyyden vuoksi. Haute Couturesta löysin useita lähteitä, mutta 

Prêt-à-porterista tietoa oli harvoissa lähteissä ja niiden yhteyden käsittelystä vielä 

vähemmän. Lisäksi kaikki aiheiden käsittely tuntuu päättyneen vuosituhannen 

vaihteessa, vaikka viimeiset julkaisut ovatkin vuodelta 2009. Aiheen rajaaminen oikein 
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oli myös haastavaa ja jouduinkin useaan otteeseen punnitsemaan tietojen oleellisuutta 

aiheelle. 

 

Aiheeseen perehtyminen vain osin ennen malliston suunnittelua oli toisaalta hyvä, sillä 

silloin pystyin pitämään mieleni avoimena. Näin jälkikäteen mietittynä kuitenkin luulen, 

että jos olisin tutustunut aiheeseen hieman laajemmin, käynyt läpi kaikki tekniikat ja 

rajoitteet, olisi Haute Couture mallistosta voinut tulla vielä laadukkaampi. Olen myös 

havainnut, että järjestelmällisen loppuun asti suunnitellun työohjeistuksen laatiminen 

tulisi ottaa käyttöön. Se tehostaisi työtä ja pysyisin perässä työn vaiheista ja 

materiaalien hankintamääristä. 

 

Tulevaisuudessa osaan ottaa realistisemman katsontakannan miettiessäni projekteja tai 

mitä tahansa muuta työtä. Olen huomannut useaan otteeseen arviointikykyni pettävän ja 

havainnut heikkouteni arvioida realistisesti ajankäyttöä. Toisaalta tielleni on myös tullut 

lisätyötä ja esteitä, joita en millään muotoa olisi voinut tai osannut arvata etukäteen. 

Olen huomannut kuitenkin olevan hyvin sinnikäs ja peräänantamaton. Ja näiden 

ominaisuuksien ansiosta olen nyt tässä tilanteessa, että urakka on tullut päätökseen. 

 

Opinnäytetyöprosessi on kaikkiaan tarjonnut minulle mahdollisuuden kehittyä niin 

ihmisenä, kuin ammattilaisena. Myös valmistamani mallistot ovat osa tätä antia. 

Erityisesti valmisvaatemallistollani uskoisin olevan potentiaalia lyödä läpi markkinoilla, 

mutta ennen sitä olisi tuotteita vielä kehitettävä ja selvitettävä muun muassa 

materiaalien saanti ja kankaiden värjäysmahdollisuus. Koko opintojen ajan on mielessä 

pyörinyt ajatus yrittäjyydestä. Yrittäjyys on alkanutkin houkutella minua yhä enemmän 

mallistojen valmistuksen myötä. En sulje pois sitä mahdollisuutta ja hieman 

kartutettuani pääomaa sekä lisättyäni ammattitaitoani on se hyvin todennäköisesti 

edessä.  

 

Toivon, että opinnäytetyö antaa jotain uutta myös muille aiheesta kiinnostuneille ja 

tarjoaa heille mielenkiintoisen ja antoisan lukuelämyksen. Itselleni suurin anti on ollut 

oppi niin teoriassa, kuin konkreettisesti ja näin koen saaneeni kokonaisvaltaisen kuvan 

aiheesta. Voinkin hyvällä omallatunnolla olla ylpeä saavutuksestani. 
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