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Mitkä ovat syksyn 2022 muodin trendit? 
Millaisia virtauksia naisten, miesten ja 
lasten muodissa nähdään tällä 
kaudella? Miten pukeutuminen on 
muuttunut pandemian jälkeen? 

#STOCKMANNSTYLE-trendiraportissa 
tarkastellaan muodin trendejä 
globaalien megatrendien kautta. 
Trendiraporttimme perustuu paitsi 
globaaliin trendidataan, myös 
Stockmannin asiakas- ja myyntidataan, 
asiantuntijahaastatteluihin sekä 
tavarantoimittajiltamme saamaamme 
trendidataan. 
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Syksyn 2022 mallistot saapuvat Stockmannille 
parhaillaan, joten on mitä otollisin aika tehdä katsa-
us kauden muotiin ja sen tarkeimpiin trendeihin. 
Mallistoissa näkyy aiempien vuosien tapaan vastuul-
lisuus ja sen toteuttaminen lukuisin eri tavoin. Myös 
koronapandemian jälkivaikutukset ulottuvat edelleen 
muotiin ja kauden mallistoihin.  

Kiertotalous ja vastuullisuus jatkavat muodin mallis-
tojen fokuksessa tallakin kaudella. Kestävä ajattelu 
näkyy mallistoissa uusina innovaatioina: tapoina 
minimoida jätteen määrä sekä mahdollisuuksina 
korjata, muokata ja kierrättää vaate sen eliniän 
pidentämiseksi. Kuluttajat odottavat valmistajilta 
pitkäikäisiä, jälleenmyyntiarvonsa säilyttäviä tuottei-
ta, ja tämä vaatimus näkyy selvästi mallistoissa 
laadukkaina materiaaleina, kätevinä yksityiskohtina 
sekä panostamisena tuotteen kestävyyteen.  

Kestävämpää valmistusprosessia tukeakseen, monet 
valmistajat ovat ottaneet 3D-mallinnuksen osaksi 
tuotesuunnittelua. 3D-mallinnusta hyödyntämällä 
voidaan paitsi vähentää jätettä, myös keventää 
prosesseja ja täten nopeuttaa tuotantoketjuja. 
Vastuullisesti toimimalla valmistajat haluavat vastata 
kuluttajien alati kasvavaan vaatimukseen kestävästi 
valmistetuista tuotteista. Kuluttajat haluavat nauttia 
muodista, mutta varmistaa samalla, että vaatteiden 
ekologinen ja sosiaalinen jalanjälki on kestävällä 
tasolla.  

Pandemia-aika näkyy yhä syksyn 2022 mallistoissa, 
joissa nähdään paljon pehmeitä materiaaleja sekä 
joustovyötäröitä niin vapaa-ajalla kuin formaalim-
massakin pukeutumisessa. Mukava muoti on tullut 
jäädäkseen. Monet tuotteista on myös suunniteltu 
monikäyttöisiksi - sama vaate kelpaa niin kotioloihin 
kuin ihmisten ilmoillekin.  

#



S Y K S Y  S A A  T U L L A  
Syksyn muoti on nyt rentoa, mutta näyttävää. Unelmanpehmeät neuleet 
puetaan runsaskuosisten mekkojen kanssa ja yhdistetään paksupohjaisiin 
kenkiin sekä muhkeaan toppatakkiin. Housut ovat leveälahkeisia ja linjat solju-
via. Syksyisen tyylin voi päivittää pehmeillä asusteilla, kuten trendikkäällä 
neulehupulla, pirteällä huivilla tai pörröisellä pipolla. Monissa vaatteissa 
nähdään isoja huomion herättäviä taskuja.



V Ä R I E N  L O I S T O A  

Syksyn 2022 naisten mallistoissa nähdään syviä, hehkuvia värejä ja klassisia kuoseja. Syksyn 
mausteiset värit yhdistyvät helposti kirkkaisiin sävyihin, kuten hehkuvaan pinkkiin ja aiem-
milta kausilta jatkavaan viileään laventeliin. Näyttävät kirkkaanpinkit asusteet, kuten pehmeä 
muhkupipo tai trendikäs neulehuppu päivittävät tyylin helposti uuteen kauteen. 

Rohkeampi valitsee ylleen kokopinkin asun tai takin. Hillitympi pukeutuja voi valita ylleen 
klassisen kukkakuosin, jossa upea pinkki tuo kontrastia muuten tummaan asuun tai kauden 
juhlavaatteeseen. 

Kaunis punajuuren sävy tarjoaa maltillisemman vaihtoehdon räväkälle pinkille. Ajaton ja 
tyylikäs sävy on helppo yhdistää niin tummiin kuin vaaleisiinkin väreihin, mutta toimii myös 
yksivärisessä monochrome-asussa. Punajuuren sävy tuo myös mielenkiintoa klassiseen kuko-
naskelkuvioon. Värin eri sävyt leikittelevät kauniisti keskenään eläväpintaisissa kuoseissa. 



T A K I T  T I K I S S Ä  J A  
S N E A K E R I T  S A T E E S S A  

Ulkoiluvaatteiden suosio on kasvanut viime vuosina edelleen. Nyt 
panostetaan laatuun, mukavuuteen ja tyylikkyyteen. Untuva- ja 
toppatakit ovat muhkeita ja rentoja näyttävyydestä tinkimättä. 
Syksyn sneakereissa on paksut pohjat, joten jalat pysyvät kuivina 
sateesta huolimatta. Tikkikankaat ovat olleet pinnalla jo muuta-
man sesongin ajan, ja trendi ei edelleenkään ota laantuakseen. 
Moneen taipuva tikki toimii niin asusteissa kuin takeissa ja liiveis-
säkin. Kevyet tikkituotteet mukautuvat hyvin ajattomaan ja 
sesongeista riippumattomaan kerrospukeutumiseen. Nyt tikkiä 
yhdistetään myös rohkeammin muihin materiaaleihin. Pitkien 
takkien rinnalle ovat nyt nousseet lyhyemmät sekä käännettävät 
mallit . 



U U S I A  P E R I N T E I T Ä  
J A  U R B A A N E J A  
V A I K U T T E I T A  

Miesten syystyylin perusta syntyy hyvistä klassikkotuot-
teista. Ajattomat ja laadukkaat vaatteet ovat 
vastuullinen valinta ja säilyvät vaatekaapin kulmakivinä 
sesongista toiseen. Yhdistelemällä perusvaatteita 
uudella tavalla luot tyylin, jossa on paljon tuttua ja 
jotakin uutta. Panosta laadukkaisiin materiaaleihin, 
viimeisteltyihin yksityiskohtiin ja hyvään istuvuuteen. 
Kerrospukeutuminen on enemmän kuin sallittua! 
Paitatakki on edelleen täydellinen valinta sesongeista 
riippumattomaan pukeutumiseen sekä yhdistyy helposti 
lämpimään neuleeseen ja rentoon toppaliiviin. 

Klassista miesten muotia voi myös helposti maustaa 
katutyylin vaikutteilla, kuten toiminnallisilla työvaa-
te-elementeillä sekä rennolla ja väljällä muotokielellä. 
Puhtaan siniseen denimiin voi yhdistää syksyisiä sävyjä 
esimerkiksi asusteiden muodossa ja farkkutakissa voi 
nyt kulkea vaikka ympäri vuoden. 

Trendikkäät harmaan eri sävyt 
näkyvät nyt monissa syysmuodin 
tuoteryhmissä, materiaaleissa ja 
kuoseissa. Kokoharmaa asu on 
tyylikäs ja minimalistinen sellaise-
naan, mutta toimii myös hyvänä 
pohjana syksyn herkullisille 
väreille, kuten leijonankeltaiselle, 
lämpimälle oranssille ja tummalle 
vihreälle.  



S Y K S Y N  S Ä V E L E T  

Ajankohtainen lastenmuoti saa inspiraationsa maalais-
romantiikasta ja monikäyttöisyydestä. Cottagecore-tyyli 
näkyy etenkin syksyn väreissä, kuoseissa ja tyylissä. 
Haalareiden ja haalarimekkojen yksityiskohdat ja 
värimaailmat vievät myöhäiskesän kukkakedoille sekä 
menneen ajan maalaisidylliin ja nostalgiseen tunnel-
maan. Retrohenkiset ja vanhoista perinteistä 
ammentavat neuleet kuuluvat myös syksyyn. 
Maanläheiset ja geometriset kuviot viimeistelevät 
pienokaisten syksyn suosikkineuleen, jonka voi helposti 
yhdistää monikäyttöiseen liiviin. Paitatakit sopeutuvat 
myös helposti eri sesonkien vaatetukseen ja trendikkää-
seen kerrospukeutumiseen. Perinteisesti miesten 
muodissa nähtyä paitatakkia näkee nyt myös lasten 
vaatteissa, joissa erityisesti unisex-tyyli on nyt pinnalla. 
Paitatakeissa nähdään mielenkiintoisia ja kosketeltavia 
tekstuureja, jotka tekevät vaatteesta lapselle erityisen 
mieluisan. Asun viimeistelee perinteinen kypärämyssy, 
joka on helppo vetää pienokaisen päähän säässä kuin 
säässä, syksyn sateissa tai tuulen tuivertaessa. 


