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8 Tiivistelmä
AbSTrAcT

Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoilu-ja 
Taideinstituutin opinnäytetyö Masculin/Feminin tutkii 

miesten puvun historiaa ja siihen liitettyjä mielikuvia sekä 
sen välittämää viestiä. Tutkimuksessa paneudutaan myös 
siihen, miten naiset ovat alkaneet ottaa pukeutumiseensa 

vaikutteita miesten vaatteista, ja sitä kautta sivutaan myös 
cross-dressingiä. Miesten puku toimii myös suunnittelun 

visuaalisena teemana ja inspiraationlähteenä.

Opinnäytetyössä pureudutaan myös zero waste-
kaavoitustekniikoihin ja tutkitaan niiden 

sovellusmahdollisuuksia istuvan, minimalistisen 
naistenvaatteen suunnitteluun ja kaavoitukseen.

Opinnäytetyömallisto on kevät/kesämallisto naiselle 
vuodelle 2015. Kymmenen asukokonaisuuden 

ja yhteensä 20 tuotteen malliston runko koostuu 
miesten puvusta muotokielensä poimineista jakuista, 

kauluspaidoista ja mekoista. Mallisto tulkitsee visuaalisesti 
tutkimuksessa ilmi tulleita maskuliinisuuden ja 

feminiinisyyden vastakkainasettelua niin muotokielen, 
pinnanmuokkauksen kuin värimaailmankin kautta.

Masculin/Feminin, a bachelor degree graduation work 
for Lahti University of Applied Sciences, Insitute of Arts 
and Design Fashion Design Department, is a study on the 
history of the men’s traditional suit, the perceptions and 
opinions attached to it as well as the messages it conveys. 
The research also looks into when and why women 
started to take male influence into their clothes, while 
also looking into the motifs of transvestism. Men’s suit is 
also the visual theme and the source of inspiration to the 
design process.

The degree work is also a study on zero waste pattern 
cutting techniques and the possibilities of their adaptation 
to designing and cutting a tailored, minimalistic women’s 
garment.

The degree collection is a spring/summer 2015 collection 
for women. It consists of 10 outfits and 20 garments in 
total. The base of the collection are the jackets, shirts and 
dresses whose shapes and silhouettes are derived from the 
men’s suit.  The collection interprets visually the results 
of the research, the juxtaposition of masculinity and 
femininity via shapes, structures and colours. 

maskuliinisuus-feminiinisyys
puku

vaatteen viesti
Minimalismi

zero waste-kaavoitus

Masculinity-femininity
the suit

message of a garment
mnimalism

zero waste pattern cutting



10 JOHDANTO
TuTkiMuS

Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta tutkielmasta ja 
mallistosta, jossa pyrin ilmentämään tutkielman minussa 
herättämää visuaalista ideaa. Tutkielmassa perehdyn 
miesten vaatetuksen kulmakiveen, pukuun. Tutkin 
pukuun liitettyä symboliikkaa ja sen herättämiä mielikuvia 
niin käyttäjän kuin sivullistenkin näkökulmasta. 

Länsimaissa puku kaikkine variaatioineen on yksi 
perinteisimmistä ja yleisimmistä vaatetyypeistä. Aivan 
viime vuosikymmenille asti oli harvinaista, jos miehen 
vaatekaapista ei löytynyt ainakin yhtä pukua, yleensä eri 
tilaisuuksiin oli useampia vaihtoehtoja. Eri aikoina puvun 
symboliikka on vaihdellut paljonkin, samoin sen asema 
arki- ja juhlapukeutumisen välillä.

Puku on neutraali ja anonyymi, mutta samaan aikaan 
latautunut erilaisin merkityksin. Se viestii turvallisuutta, 
pysyvyyttä, vakavuutta, valtaa. Joillekin se voi toisaalta 
merkitä myös tylsyyttä, mielikuvituksettomuutta, 
jäykkyyttä ja konservatiivisuutta. Kaikkia näitä eri 
vivahteita ja niiden muutoksia aikojen saatossa aion 
opinnäytetyössäni tutkia ja avata.

Tutkin myös, milloin ja miksi naiset ovat omaksuneet 
miesten vaatetuksen elementtejä, erityisesti juuri puvun, 
omaan käyttöönsä.Varsinkin alkuaikoina naisen ylleen 
vetämä puku oli äärimmilleen latautunut erilaisin 
merkityksin, ja mielenkiintoinen sekoitus maskuliinisuutta 
ja feminiinisyyttä. 

Opinnäytetyöni lopputuotteena valmistan  7 
asukokonaisuuden malliston naisille sesonkiin kevät/kesä 
2015. Malliston visuaalisina lähtökohtina ja inspiraationa 
toimivat miesten puku ja sen sovellukset sekä muut 
miesten pukeutumisen klassikkoina pidetyt vaatteet.  Pyrin 
tulkitsemaan miesten puvun oman suunnittelufilosofiani 
kautta naisten vaatetukseen sopivasti, modernilla tavalla.

Muodissa aika ajoin voimakkaasti pinnalle nouseva 
minimalismi nojaa vahvasti miesten vaatetuksen 
klassikoihin. Vaatekappaleissa kuten puvussa, 
kauluspaidassa ja esimerkiksi farkuissa koristelu on 
karsittu pois ja yksityiskohdat vain ehdottoman 
tarpeellisiin. Kaikille yksityiskohdille on tai on aikanaan 
ollut funktionaalinen merkitys. Vaatekappaleen kauneus 
pohjaa näiden yksityiskohtien millintarkalle hiomiselle 
ja tarkkaan valituille hienoille materiaaeille. Nämä ovat 
myös minimalistisen muodin perusteita. Minimalismi ja 
puhdaslinjaisuus ovat aina suunnittelussani läsnä, niin 
myös opinnäytetyössäni. Käytännössä tämä tarkoittaa 
paitsi koristelun minimointia ja selkeitä leikkauksia, myös 
materiaalinmuokkauksen karsimista minimiin. Tärkeintä 
on vaatteen rakenne, jota korostan rajatulla värikartalla ja 
materiaalikontrasteilla.

Tärkein työskentelymetodi on kokeileva kaavoitus ja zero 
waste. Miesten klassisen puvun ja esimerkiksi kauluspaidan 
kaavoitus on lähtökohdiltaan lähes päinvastainen zero 
wasten ja kokeilevan kaavoituksen periaatteisiin nähden. 
Kaavoitustavat ovat olleet samanlaisia vuosisatoja, ja 
erityisesti räätäleillä on tarkat säännöt ja työvaiheet pukua 
tehdessä. Haluan opinnäytetyössäni haastaa perinteiset 
kaavoitusmenetelmät, tutkia onko istuvaa vatekappaletta 
mahdollista tehdä tällä tavalla ja toisaalta myös onko se 
kannattavaa. 

Pyrin opinnäytetyölläni osoittamaan oman teknisen 
osaamiseni sekä innovatiivisuuteni vaatteen muotoilussa. 
Toivon prosessin aikana, kokeiltuani vaihtoehtoisia 
työskentelytapoja, löytäväni minulle itselleni luonnollisen 
suunnittelumenetelmän, jota voin hyödyntää 
tulevaisuudessa ammatissa.
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i

-kuinka yhdistää kaavoituksen tutkimus, zero waste ja malliston teemalliset 
inspiraationlähteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi?

ii

-kuinka tasapainotan oman suunnitteluestetiikkani ja vaatteen ulkonäköön vaikuttavan 
teknisen työtavan?

iii

-Onko zero waste-kaavoitusmenetelmä varteenotettava työskentelytapa myös klassisen, 
toimivan ja istuvan vaatekappaleen valmistuksessa?

Tutkimus
kySyMykSeT

04



14 15

OSA 2
Puku



16 Puku
MÄÄriTeLMÄ

Länsimaissa puku kaikkine variaatioineen on yksi 
maskuliinisen pukeutumisen  perinteisimmistä 
vaatetyypeistä. Usein puhuttaessa klassisesta miesten 
puvusta tarkoitetaan 2-osaista pukua, joka koostuu 
samasta kankaasta valmistetuista takista ja housuista 
sekä mahdollisesti liivistä. Pukuun olennaisena osana 
kuuluu kauluspaita sekä kravatti tai solmuke.  Aivan 
viime vuosikymmenille asti oli harvinaista, jos miehen 
vaatekaapista ei löytynyt ainakin yhtä pukua, yleensä eri 
tilaisuuksiin oli useampia vaihtoehtoja.  

Yleisin pukutyyppi on arkipuku, tai suomeksi 
yksinkertaisesti tumma puku, joka nimensä mukaisesti 
toimii arkisena asukokonaisuutena liike-elämässä sekä 
nykyään myös epävirallisissa tilaisuuksissa. Väreinä käytetään 
perinteisimmin tummia värejä, kuten tummanharmaata, 
laivastonsinistä tai mustaa. Kuviolliset kankaat (liituraita, 
glencheck ja muut perinteiset ruutukuosit) ovat myös 
arkipuvussa käytettyjä, trendeistä riippuen. (Keikari.com 
2014)

Muodin ja estetiikan vaihtelut vaikuttavat juuri arkipuvun 
ulkonäköön eniten: niin kauluskäänteiden leveys, kauluksen 
loven tyyli ja syvyys, taskujen tyyli, halkioiden määrä ja 

moni muu pieni yksityiskohta vaihtelee ajan sekä käyttäjän 
omien mieltymusten mukaan.
Puvun tärkein ominaisuus, luodakseen kantajastaan 
mahdollisimman imartelevan ja sopusuhtaisen kuvan, on 
tasapaino. Sen luomiseksi ja säilyttämiseksi on ajan saatossa 
kehittynyt erilaisia sääntöjä, joita ainakin perinteiset räätälit 
noudattavat uskollisesti. (Musgrave 2009, 39)

Puvun painopiste, paikka mistä puku laskeutuu, on harteilla. 
Niinpä on erittäin tärkeää, että kaikki yksityiskohdat 
kauluksesta ja taskuista kiinnityksiin ja vyötärön 
leikkaussaumoihin toimivat harmoniassa keskenään eivätkä 
häiritse kankaan luonnollista laskeutumista. (Musgrave 
2009, 39)

Puku on monipuolinen. Sitä  voi käyttää halutessaan 
sulautua massaan ja näyttää anonymilta. Toisaalta, jos 
mies haluaa erottua edukseen oman tai vastakkaisen 
sukupuolen silmissä, vaikuttaa vakavasti otettavalta, 
kunnialliselta, hän todennäköisesti valitsee puvun. Puku on 
myös naamiointikeino: siihen liitetyt monet ominaisuudet 
siirtyvät kantajalleen, joten hetken ajan kuka tahansa voi 
huijata olevansa herrasmies. Erityisesti mittatilauksena tehty 
puku on edelleen statussymboli. (Musgrave 2009, 39)

PUKU
=miehen tai naisen yhtenäinen samasta kankaasta valmistettu asukokonaisuus, joka tyypillisesti 

koostuu takista, liivistä ja housuista tai hameesta.
-Oxford English dictionary 
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yhteiskunnalliset muutokset estetiikan määrittelijöinä

Nykyään klassisena miesten räätälöintinä pidetty tyyli ja sen 
yksinkertaisen eleganssin ihanteet alkoivat muotoutua 1700-
ja 1800-lukujen vaihteessa. Ranskan suuri vallankumous 
vuonna 1789 heijastui myös englantilaisen yläluokan 
pukeutumiseen: he eivät halunneet jakaa ranskalaisten 
prameasti pukeutuneiden kollegoidensa kohtaloa, joten 
miesten pukeutuminen alkoi yksinkertaistua. Koreilusta ja 
vaatteilla pröystäilystä tuli naurettavaa, vanhanaikaista ja 
naisellista. Englantilainen yläluokka vaihtoi tyylinsä nopeasti 
pukeutumiseen joka ilmaisi suoraselkäisyyttä, vastuuntuntoa 
ja kovaa työtä joutenolon ja rikkauden sijaan. (Malossi 
1999, 44)

Psykologi J.C.Flügel käyttää tästä miesten pukeutumisessa 
tapahtuneesta suunnanmuutoksesta nimeä Great Masculine 
Renunciation, joka liittyi yleisen pragmattisuuden, 
käytännöllisyyden ja sivistyneisyyden korostukseen ja 
jolla hän tarkoittaa miesten luopuneen vaatimuksista olla 
kaunis. Miehisestä räätälöinnistä tuli karuin ja askeettisin 
taiteenmuoto:  tavoitteena oli tiukka käytänöllisyys, 
korrektius ja tehokkuus. (Malossi 1999, 44)

Maskuliinisen pukeutumisen muutoksiin vaikuttivat myös 
imperialismi, kolonialismi ja samoihin aikoihin päätään 
nostaneet uusklassismin ja valistuksen aatteet. 1780-ja 
1820-lukujen aikana ihannoitiin Kreikan ja Rooman 
perinteitä ja ruumiillisuutta, ja miesten puku sai vaikutteita 
tästä vaivattomasta kehon korostamisesta: tavoitteena oli 
tuoda esille ja korostaa miesvartalon luonnollista muotoa, 
kauneutta ja toiminnallisuutta peittämättä sitä koristeiden 
alle. Antiikin taiteen ihailu vaikutti myös puvuston 
monokromaattisuuteen: miesten vaatetuksen perustaksi 
vakiintui tumman takin ja vaalean paidan yhdistelmä. 
(Hollander 1994, 92)

Anatomian korostaminen uusi haaste räätäleille, 
sillä tähän asti puvut olivat olleet hyvinkin väljiä.  
Ammattiryhmästä tulikin nyt erittäin arvostettu, kun 

puvuntakin perimmäinen rakenne nousi  pinnan koristelua 
tärkeämmäksi. Näkymättömien tukien ja toppausten avulla 
kenelle tahansa saatiin luotua ihannetta vastaava vartalo, 
joka linjakkuudellaan viesti uusklassismille tyypillisistä 
järkähtämättömyydestä, jaloudesta, luonnollisuudesta ja 
hyveellisyydestä. Puvun oli tarkoitus olla osa kantajaansa, 
samaan tapaan kuin eläimen nahka: luonnollinen, liikkeitä 
mukaileva. (Hollander, 1994, 92) Vuosiadan loppua kohden 
räätälin taidon korkeinta huippua vakiintuivat edustamaan 
Savile Row -kadun lontoolaiset räätälit, jotka nykyäänkin 
tunnetaan ylivertaisina.

Teollinen vallankumous oli myös syynä puvun 
minimalisoitumiselle. Työpaikoilla tarvittiin yhtenäisiä, 
yksinkertaisia vaatteita, ja johtoportaan taas tuli erottua 
siisteillä puvuillaan raskaan työn tekijöistä. Menestys ja valta 
eivät olleet riippuvaisia fyysisestä kyvykkyydestä, vaan älystä 
ja ulkoisesta korrektiudesta. (Malossi 1999, 46) 

Uusklassismin ajalta lähtien miesten ja naisten muoti aloitti 
selkeän eriytymisensä: koristautuminen kuului naisille, 
miehen ylenpalttista koreilua pidettiin erittäin mauttomana. 
Tästä alkoi modernia vaatetusta leimaava sukupuolia 
erotteleva pukeutumisen konsepti joka vasta viime aikoina 
on alkanut tasoittua: miesten vaatteet ovat rehellisiä, 
mukavia ja käytännöllisiä; naisten taas vaikeita, hulluja ja 
pettäviä. (McDowell 1992, 52)

DANDyt

Nykyaikaisen miesten puvun kaltainen koruton, tumma, 
puku alkoi yleistyä 1800-luvun alkupuolella erityisesti 
Lontoossa vaikuttaneen  dandy-liikkeen myötä. Vaikutteet 
pukeutumiseen otettiin urheilusta ja vapaa-ajalta, ja tärkeänä 
kriteerinä oli mukavuus ja vaivattomuus. (Wikipedia 2014)

Dandy-liike korosti paitsi tarkkoja pukeutumissääntöjä, 
myös itsestään huolehtimista, aristokraattista käytöstä ja 
yleistä hienostuneisuutta. Vaikka dandyjä myös pilkattiin 
ilmeisen pinnallisuuden vuoksi, osa heidän ajamistaan 

Puku
HiSTOriA

arvoista ja mielikuvista jäivät elämään miesten puvun 
välittämien arvojen ja mielikuvien kautta.(Wikipedia 2014)

George ”Beau” Brummell oli dandyn prototyyppi, 
kurinalainen ja hillitty, ja liikkeen tunnetuimpana edustajana 
asetti standardin selkeämieliselle hienovaraisuudelle niin 
vaatetuksessa kuin käytöksessäkin. Brummell korosti, 
että vaatteen arvo ja yksilön arvo kumpuaa hyvällä 
maulla toteutetusta hillitystä räätälöinnistä ylenpalttisen 
koristautumisen sijaan. (Wikipedia 2014)

Viktoriaanisella ajalla tumma puku vakiintui osaksi miesten 
arkipukeutumista, osittain myös protestanttisen kirkon 
vallan kasvaessa. Oli epäsuositeltavaa herättää huomiota 
vaatetuksella, ja musta-valkea-kontrastinen, yksinkertaisen 
puritanistinen puku ilmaisi hyvin protestanttisen kirkon 
maallisuutta kaihtavia arvoja. (Musgrave 2009, 19)

brittivaikutteet

Savile Rown arvostuksen ja 1800-luvun lopun kuninkaallis-
ten edelläkävijöiden ansiosta Iso-Britannia ja erityisesti Lon-
too oli miesten tyylin keskus ja johtotähti, joka on toiminut 
yhtenä tärkeimmistä vaikuttajista puvun yleistymiseen ja 
yksityiskohtien kehitykseen. Koko 1900-luvun ajan kunin-
gasperhe asetti ihanteellisen kansalaisen raamit, niin myös 
miesten pukeutumisen suhteen. Koska kuninkaalliset olivat 
vielä tuohon aikaan erittäin kunnioitettuja ja seurattuja, ja 
heitä pidettiin kansakuntien isinä, imperiumien hallitsijoina, 
kaikkea mihin he pukeutuivat leimasi sama arvovaltaisuus ja 
voima. (Musgrave 2009, 60)

1900-luvulla huimaa suosiota nauttineet yksityiskoulut ja 
sisäoppilaitokset toivat myös oman panoksensa miesten 
vaatetuksen yksinkertaistumiseen. Koulupukujen siluetti 
oli tumma ja virtaviivainen, riisuttu yksityiskohdista, 
haastamaton ja huomaamaton. Täältä kumpuaa myös 
kiintymys yhtenäisiin univormuihin: joukosta poikkeamista 
on vältetty kouluajoista aikuisuuteen asti. (McDowell 1992, 
54)

1900-luku

20-lukua pidetään naisten muodissa vallankumouksellisena 
vuosikymmenenä. Miesten muodin vapautumiseen ja 
monipuolistumiseen kului kuitenkin huomattavasti pidempi 
aika. Miesten työelämä ei käynyt läpi yhtä suuria muutoksia 
kuin naisten, ja miesten työpukeutumisen koodi oli 
määritelty jo 1800-luvulla. Johtoportaan ja toimistotyöläisen 
työnkuva jatkuivat käytännössä muuttumattomana I 
maailmansodan jälkeen, ja rajoitettu pukukoodi oli 
itsekurin, johtajuuden ja statuksen merkki. (McDowell 
1992, 98)

30-luvulla miesten arkipuvun kehitys heijasteli modernismin 
ja koneellistumisen ajan ihanteita: funktionaalisuutta ja 
virtaviivaisuutta. (Hollander 1992, 152) Modernismi toi 
mukanaan myös toiminnallisen, urheilullisen vartalon 
ihanteen, jota uudenlainen harteita ja kapeaa vyötäröä 
korostava räätälöinti edusti.(Hollander 1992, 24)
 
1940-ja 50-lukujen kuluessa puvun estetiikka yksinkertaistui 
ja yksityiskohtia karsittiin minimiin. 50-luvun puolivälistä 
lähtien italialainen tyyli, joka tunnettiin myös nimellä 
continental suit, alkoi syrjäyttää Savile Rown johtaman 
vuosikymmeniä kestäneen brittiräätälöinnin vallan. Aluksi 
tyyli saavutti suosiota erityisesti Amerikassa, viihdemaaliman 
tähtien kuten Frank Sinatran kulkiessa kärkijoukoissa. 
(Musgrave 2009, 21) 

60-luvulta lähtien puvun merkitys arkivaatteena 
Amerikassa alkaneen vapaa-ajan vaatetuksen yleistymisen 
seurauksena vähentyi. Se oli monelle enää pakollinen 
työunivormu tai ”pyhäpäivän asu”. Savile Row’n ja 
italialaisen räätälinperinteen arvostus ei kuitenkaan 
kadonnut, päivastoin, siitä tuli entistä arvostetumpaa ja 
eksklusiivisempaa, jotain mihin vain harvoilla oli varaa. 
Valmispuku ja omistajalleen räätälöity puku lähettivät 
osittain samaa, osittain täysin toisistaan poikkeavaa viestiä 
kantajistaan.(Musgrave 2009, 23)
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“Jos tavallinen kadunmies kääntyy katsomaan 
perääsi, et ole pukeutunut tyylikäästi; vaan liian 

jäykästi, tiukasti tai muodikkaasti.” 
~ Beau Brummell

1990-luvun alussa puvun suosio notkahti: yleiset 
vaatetrendit suosivat vapaampaa pukeutumista, ja Casual 
Friday- ja vapaamman toimistopukukoodin yleistyminen 
vaikuttivat siihen, että puku oli suosittu arkipukeutumisen 
vaihtoehto oikeastaan vain jäykimmän pukukoodin 
toimistoissa ja virallisissa tilaisuuksissa. Monet miehet 
vieraantuivat puvun käytöstä kokonaan, ja sen käyttö oli 
lähinnä pakotettua. The Suits oli termi, iota käytettiin 
ilkeillen firmojen johtoportaista, ja puvun käytön katsottiin 
olevan tylsän persoonan ja luovuuden puutteen merkki. 
(Musgrave 2009, 24)

Kohti vuosituhannen vaihdetta mentäessä puvun suosio 
aloitti kuitenkin hitaan elpymisen. Calvin Kleinin ja 
Giorgio Armanin kaltaiset suunittelijat toivat puvun 
takaisin suosioon kapealinjaisilla, rennommin räätälöidyillä 
puvuillaan. Trenditietoisen nuoren polven keskuudessa 
pukujen käyttö on pikku hiljaa yleistymässä arkiseenkin 
käyttöön, ei vain sukujuhliin ja virallisiin ilaisuuksiin. 
(Musgrave 2009, 24)
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Puku on oivallinen esimerkki erosta miesten ja naisten 
pukeutumisen viestien tavoitteiden välillä. Siinä missä naisen 
asun päätavoite on luoda seksuaalista vetovoimaa, on miehen 
vaatetuksen tehtävä viestiä asemaa, statusta  ja varallisuutta.
(Malossi 1999, 51: Modesty & Dress, James Laver)

Puku on ennen kaikkea maskuliinisuuden ja miehisen 
seksuaalisuuden sekä vetovoiman merkittävin symboli. 
1800-luvulla yleistyi ajatus, jonka mukaan miehisyyden 
olemus on ennen kaikkea henkinen, ei ruumiillinen 
ominaisuus. Miehen ei tarvinnut korostaa maskuliinisuttaan 
pukeutumisellaan, vaan yksinkertaisella vaatetuksellaan 
korosti henkistä ylivertaisuuttaan. Jäykät kaulukset, tiukat 
liivit, pitkät housut olivat ennen kaikkea merkki vakavasta, 
asiallisesta, hillitystä asenteesta. Pukuun heijastetut 
miehisyyden ominaisuudet ovat säilyneet nykyaikaan asti 
niin vahvoina, että nykyään sanotaan jo puvun tekevän 
miehen. Puku antaa kuvan perinteisestä herrasmiehestä, 
jonka Tom Hughesin mukaan tuli olla  rohkea, auttavainen 
ja totuudenmukainen, valmis suojelemaan vaatimatonta, 
kaunista ja neitseellistä naista. (McDowell 1992, 55)

Miesten puku on säilynyt muuttumattomana jo niin kauan, 
että se on saavuttanut jo universaalin instituution aseman. 
Puku onkin hyvä esimerkki siitä, miten vaatteella ja sen 
muodolla itsellään voi olla oma auktoriteetti, visuaalinen 
voima ja yleismaailmallisesti tunnistettava symboliikka ja 
koodisto. 

Dynaaminen ja muuttumaton

Muodin historioitsijat ovat tulleet siihen tulokseen, että 
muodin muutokset peilaavat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 
muutoksia. Viime vuosisatojen valtavista historiallisista 
mullistuksista huolimatta miesten puku on kuitenkin 
säilynyt perimmäiseltä ilmeeltään samanlaisena jo ainakin 
kahden vuosisadan ajan. Huolimatta trendien vaihteluista 
ja pienistä esteettisistä muutoksista puku näyttää aina 
tunnistettavalta: edes nykyteknologia ja vaatetusalan 

innovaatiot materiaalien kehityksen ja valmistustapojen 
saralla eivät ole horjuttaneet sen asemaa. Puku onkin 
dynaaminen: se elää ajassa sitä mukaillen, mutta samalla 
olennaiset piirteensä säilyttäen. 
(Hollander 1994, 4)

Seksuaalinen puku

On ehdotettu, että miehen seksuaalinen identiteetti ja 
itsevarmuus ova naisia tiukemmin sidottuja vaatetukseen. 
Tällä perustellaan sitä, miksi miesten vaatetuksen ja 
erityisesti puvun käytön luonteenomaisia piirteitä ovat 
jäykkyys ja tiukka kooditus sekä säännöt. (Malossi 1999 
30) Internet on pullollaan erilaisia sivustoja, jotka opastavat 
oikeaan pukeutumiseen, ja usein pukukoodit vaikuttavat 
olevan erityisen tarkkoja ja järkähtämättömiä nimenomaan 
miesten vaatetuksen kohdalla. Kun monessa muussa 
muotiin liittyvässä asiassa ollaan vapaamielisempiä kuin 
koskaan, on pukusääntöjen rikkominen vielä nykyaikanakin 
paheksuttavaa. Vähintäänkin mies asettaa itsensä alttiiksi 
arvostelulle ja jopa naurunalaiseksi.

1800- luvulla ”The Great Masculine Renunciationin” 
aikaan, miesten pukeutumisen yksinkertaistuessa, 
alkoi vahvistua käsitys siitä, että miesten ei kuulu olla 
kiinnostuneita muodista tai vaatetuksesta, paitsi jos hän 
on ammattinsa puolesta siihen pakotettu (esimerkiksi 
räätälit). Georg Simmelin mukaan yleinen näkemys oli, 
että miesten huolehtiessa yhteiskunnan toimimisesta ja 
päättäessä tärkeistä asioista heillä ei ollut aikaa tuhlata 
pinnallisiin ulkonäköasioihin. Kiinnostus vaatetukseen oli 
naisten ajanvietettä, siten turhamaisuuden, tyhjäpäisyyden ja 
naisellisen heikkouden merkki. (McDowell 1992, 39)

Muodin yleistä ja joskus huvittavaa epäjohdomukaisuutta 
kuvaa kuitenkin se, että vaikka kiinnostus vaatetukseen 
tai muodin seuraaminen ei ole miehekästä, katsotaan 
jopa miehen velvollisuudeksi olla tietoinen puvun 
ominaisuuksista, niiden vivahde-eroista ja käytön säännöistä. 

Puku
vieSTi

vaivaton puku

Koska miehen ei ole sopivaa käyttää pukeutumisensa 
pohtimiseen liikaa aikaa, ajatellaan usein, että 
ihannetilanteessa hyvinpukeutumien olisi automaattista ja 
luonnollista. Anthony Shugaarin mukaan (Malossi 1999, 
65) miehinen eleganssi syntyisi  siten alitajuisesta vaatteen 
ja vaatetuksen ymmärtämisestä, vaistonvaraisesta valinnasta. 
Puku on täten vaivaton vaihtoehto miehelle, joka haluaa 
pukeutumisellaan pitää huolen siitä että hän on tilanteen 
tasalla ja vakavasti otettava missä tahansa tilanteessa.

Puku saattaa usein kaikessa jäykkyydessään olla 
epämukavakin: sen tavoite on kuitenkin näyttää 
mahdollisimman luonnolliselta, luoda mielikuva 
vaivattomasta ryhdikkyydestä ja piilottaa kaikki vihjeet 
mahdollisesta käyttäjänsä epämukavuudesta. Jonkinasteinen 
jäykkyys ja vaivannäkö on aina ollut muodille olennaista; 
halu nähdä vaivaa ulkonäkönsä ja pukeutumisensa eteen  
viestii käyttäjän sivistyksestä ja estetiikan tajusta.(Hollander 
1994, 10)

Demokraattinen puku

Suuri osa erilaisista massayhteisöistä on miesvaltaisia. Puku 
liittää miehen osaksi yhteisöä: tumma-vaalea-kontrasti on 
anonyymi ja julistaa tarpeettomuutta ilmaista persoonaa 
pukeutumisen tai koristelun kautta.  Tämä on nähtävissä 
erityisesti juhlapukeutumisessa, jonka koodi on asetettu 
jo varhain: miehet tummissa puvuissaan ja valkoisissa 
paidoissaan saavat tilaisuuden tuntumaan arvokkaalta, eikä 
samanlainen pukeutuminen näytä haittaavan ketään.  Toisin 
on naisten osalta, samanlaisessa iltapuvussa esiintyminen on 
molemmille osapuolille erittäin noloa, melkein etikettivirhe. 
(Hollander 1994, 114)

Niin sosiaalibiologian kuin psykologiankin kentällä on 
esitetty teorioita miesten suuremmasta ryhmäidentiteetistä 
ja tarpeesta kuulua johonkin suurempaan ryhmään. (Franck 
1997, 39) Franco La Cecla kuvaa sisilialaista miesryhmää 

70-luvulta peräisin olevassa kuvassa esseessään Rough 
Manners- How Men Are Made (Malossi 1999, 43-44) 
todeten, että miehet ovat riippuvaisia ryhmän tuomasta 
turvasta. Hän puhuu miehisestä vartalosta kollektiivisena: 
jokainen keho heijastaa ja imitoi yksilöitä ympärillään ja 
vierellään. Jos mies jää yksin ilman vertaisten tukea, hänellä 
on suuri riski luhistua, joutua naurunalaiseksi. La Ceclan 
esimerkki on ehkä turhankin tyypittävä ja yksilöllisyyttä 
väheksyvä, mutta tosiasia on, että puvun käyttö antaa 
monelle miehelle varmasti itsevarmuutta ja joukon tuomaa 
turvaa. Pukeutumisella luodaan murtamaton, yhtenäinen 
rintama, jossa univormumainen tumma puku luo voimaa ja 
eksklusiivisuuden tunnetta.

Perinteinen porvarillinen miesten puku viestittääkin 
yksinkertaisuudellaan ja yhdenmukaisuudellaan 
demokraattisuudesta. Se peittää kantajansa vartalon 
ja yhdenmukaistaa puvun käyttäjät sosiaaliluokasta 
riippumatta. On myös huomattava asian kääntöpuoli: kun 
yleisilme on näinkin yhtenäinen, kategorisointi voi olla 
erittäin voimakasta. Yksilöllä on yhteisön turva takanaan, 
mutta pienikin yksityiskohta väärin toteutettuna paljastaa 
kantajan tietämyksen pukusäännöistä ja johtaa arvostuksen 
laskuun muiden silmissä. (Franck 1994, 40-41)

Puvun valta

Puvun symboliikasta ja sen herättämistä mielikuvista 
puhuttaessa varmasti tärkeimmäksi nousee valta: miehen 
perinteinen tehtävä järkähtämättömän, muuttumattoman 
valtion ylläpitämisessä. Tätä valtaa ja omistautumista 
sille mies heijastaa pukeutumallaasiayhteyden vakavuutta 
korostavaan tummaan asuun. Tumma puku henkii samoja 
arvoja kuin perinteiset uskonnolliset rituaalivaatteet, kuten 
papin kaapu: yksilöllinen pukeutuminen ei ole yhtä tärkeää 
kuin konsepti jota palvotaan. Ajan hengestä riippuen 
palvonnan kohde on vaihdellut vallasta ja politiikasta 
uskontoon. 1900-luvulta lähtien vallan symboli ja 
uskontoon verattava ihmisen elämää johdatteleva tekijä on 
ollut raha. Liike-elämän merkitys elinkeinokentällä kasvoi 



28 29

merkittävästi 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa, ja samaan 
aikaan myös puvun käyttö ja muoto standardisoitui. (Franck 
1994, 40)

Puvun käyttö teki tärkeän luokkaeron työläisten ja business-
luokan välille. Työläiset, joista käytettiin nimitystä “blue 
collars”,  käyttivät vaatteita, joiden käytännöllisyys ja funktio 
menivät ulkonäön edelle. Pehmeät kaulukset, murretut värit 
ja käytännön sanelemat elementit, kuten lukuisat  taskut, 
olivat työläisten pukeutumisen elementtejä. Vaatetusta 
muunneltiin käyttömukavuuden mukaan esimerkiksi 
käärimällä hihat. Valkokaulus- eli toimistotyöntekijät ja 
varsinkin johtoporras käyttivät jäykkäkauluksisia pukujaan 
tilanteesta riippumatta: heidän uskottavuutensa ja asemansa 
oli, ja on yhä,  tiukassa liitossa pukeutumisen kanssa. 
Puritaaninen puku viestii myös korkea-arvoisuudesta, 
siitä, ettei miehen tarvitse tehdä raskasta ruumiillista 
työtä elantonsa eteen. Puhdas valkoinen kaulus on merkki 
käyttäjän varallisuudesta. (McDowell 1992, 98, 109)

Asianajajat ja poliitikot luottavat liikemiesten tavoin 
puvun luomaan vahvaan mielikuvaan. Tumma, järkevä ja 
koreilematon puku luo miehestä luotettavan kuvan ja tuo 
myös uskottavuutta. Tyköistuvaan pukuun pukeutuneen 
miehen sanomiset ja tekemiset otetaan vakavasti. Hän 
on rehellinen: hän  ei peittele vaatteidensa alla mitään. 
(McDowell 1992, 130)

Nykyaikana osa miehistä kokee puvun kahlitsevaksi. 
Ominaisuudet joita se tällä hetkellä edustaa, kuten 
diplomaattisus, sivistyneisyys ja fyysinen itsekuri eivät ole 
trendikkäimpien tai tavoitelluimpien  ominaisuuksien listalla 
kärjessä. Pukua ei pidetä myöskään kovin ilmaisuvoimaisena, 
varsinkaan tänä aikana jolloin itsekorostus ja 
oman persoonan esille tuominen ovat tärkeimpiä 
visuaalisia arvoja. Puku on välillä saanut jopa maineen 
mielikuvituksettoman pukeutujan valintana, ja sen käyttö 
onkin rajoittunut yleisesti paikkoihin ja tilaisuuksiin joissa 
pukeutumissääntöjen noudattaminen on vielä voimissaan: 
virallisiin juhlatilaisuuksiin ja työpaikoille. 

Puku kuitenkin ilmaisee klassista moderniutta räätälöinnin 
ja materiaalin kautta, ja edelleen säilyttää eroottisen 
vetovoimansa. Se on myös miehelle helpoimpia teitä 
luoda itsestään arvokas ja vakavasti otettava kuva. 
Standardeista ja käytännöllisyydestä kumpuavista ja muodin 
vaihteluista kaukana pysyvistä osista on muokkautunut 
maskuliinisuuden symboli, joka pysyy samana, ja kuitenkin 
seksuaalisesti latautuneena, joustavana, muuttuvana ja 
vaihtelevana, heijastaen sosiaalisia muutoksia. Riippuen 
ajasta se on inklusiivinen tai eksklusiivinen, snobi tai 
demokraattinen, tunkkainen tai helppo, tylsä, 
ankara, virtaviivainen tai hienostunut. 

09



30 31

Modernin naisen ulkonäkö muistuttaa nykyään enemmän 
miehen ulkonäköä kuin aiempien sukupolvien naisten. 
Nykynaisen arkeen kuuluva normaali vaatetus housuineen ja 
muine käytännöllisine vaatekappaleineen olisi 1800-luvun 
naiselle hävyttömän maskuliinista. Monet miesten 
vaatekaapista lainatut elementit ovatkin yleistyneet niin 
aseksuaalisiksi, että niiden alkuperää ei tule enää ajatelleeksi. 

1800-ja 1900-lukujen vaihteeseen asti vastakkaisen 
sukupuolen vaatekaapin imitoiminen oli tabu: vain alimman 
luokan työläisnaiset saattoivat käyttää miestenvaatteita, usein 
käytännön sanelemana. Esimerkiksi Vanhassa Testamentissa 
tuomittiin toisen sukupuolen pukeutumiseen kuuluvien 
vaatekappaleiden käyttäminen syntinä.(McDowell 1992, 
15) 1800-luvun lopulla naiset kuitenkin rohkaistuivat 
lainaamaan elementtejä miesten vaatetuksesta. Aivan 
alkuaikoina miehen vaatteisiin tai miestenvaatteista 
inspiroituneisiin vaatteisiin pukeutuneen naisen oli 
kuitenkin vaikeaa tasapainoilla vakavasti otettavan ja 
naurettavan välillä. Selkeästi miehekkäästi pukeutuneita 
naisia ei pidetty yleisesti kunniallisina tai sopivina 
puolisoiksi. (McDowell 1992, 15) 

käytännöllisyys

1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä alkoi kuitenkin 
kauan kaivattu naisten pukeutumisen pragmatisoituminen, 
samoihin aikoihin kun Flügelin nimeämä Great 
Masculine Renunciation muokkasi miesten pukeutumista 
yksinkertaistetumpaan suuntaan. 1920-luvulle asti 
palvelusväen käyttö oli ollut erittäin yleistä ylempien 
luokkien ja keskiluokan keskuudessa. Tämä mahdollisti 
erittäin epäkäytännöllisten vaatteiden käytön. Mitä 
hankalampi asu oli arkikäytössä, sitä korkea-asemaisempi oli 
sen  käyttäjä: hänellä oli varaa palvelusväkeen. (McDowell 
1992, 43)

1900-luvun alkuun tultaessa ja erityisesti 1920-luvulta 
lähtien palvelusväen käyttö väheni dramaattisesti ja naiset 
ottivat enemmän vastuuta kotiaskareista. Tämä vaikutti 

myös muotiin: Alettiin suosia yksinkertaisempaa siluettia, 
joka mahdollisti liikkumisen.(McDowell 1992, 36) Korsetit 
ja krinoliinit jäivät taka-alalle, samoin kuin hankalat 
suuret volyymit helmoissa ja hihoissa. Pintakoristelu oli 
karsittu minimiin, ja puvut tehtiin aiemmin maskuliinisina 
pidetyistä kankaista kuten tummasta villakankaasta. 
Sota-aikana monet naiset käyttivät sotilaallisista 
vaatteista inspiroituneita vaatteita, joissa oli helppoa 
työskennellä myös tehtaissa. Helmat lyhenivät väliaikaisesti 
käytännöllisempään mittaan. Juhlapukeutuminen säilyi 
kuitenkin yleisesti hyväksytysti monimutkaisena ja 
epäkäytännöllisenä, ja naisen arvo määrittyi edelleen puvun 
koreuden mukaan. Muodin vaihteluiden seuraamisesta 
tuli naisen velvollisuus, joten miesten pukuun pikkuhiljaa 
asettunut pysyvyyden ja muuttumattomuuden tunne ei 
välittynyt naisten muotiin asti. (McDowell 1992, 36) 

Eräs käytännöllisimmistä ja myös maskuliinisimmista 
vaatekappaleista, housut, pysyi silti pois naisten käytöstä 
vielä pitkään. Vielä 1910-luvulla housuihin pukeutunut 
nainen oli siveettömyyden perikuva. 20-luvullakin 
niihin suhtauduttiin vielä yleisesti  epäluuloisesti, sillä 
pelättiin housujen vähentävän sukupuolten välisiä eroja 
sekä vähentävän naisen viehättävyyttä. Naisenhan tuli 
pukeutumisellaan tavoitella ensisijaisesti seksuaalista 
vetovoimaa. (Malossi 1999, 51) Housujen käytössä oli 
60-luvulle asti epäsovinnaisuuden ja radikaaliuden leima. 
Housujen käyttöä on yritetty rajoittaa monin säännöin ja 
lakipykälin, esimerkiksi Pariisissa naisilta kiellettiin housujen 
käyttö sakon uhalla. Laki kumottiin virallisesti vasta vuonna 
2012. (Franck 1994, 68-69)

uusi nainen

Modernin aikakauden naisten muodissa ei todellisuudessa 
ollut mitään modernia ennen kuin 1900-luvun alussa 
naisten pukeutumiseen alettiin pikku hiljaa lisätä miehisiä 
elementtejä. Naisten pukeutumisen ”modernisoituminen” 

Puku ja nainen
MASkuLiiNiSuuS vS feMiNiiNiSyyS
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onkin 1800-luvulta lähtien lähes aina tarkoittanut jonkin 
maskuliinisen elementin esittelyä naisten muotiin. 
(Hollander 1994, 8-9) 

Ihanteellinen kuva moraaliseen voimaan ja energiaan 
perustuvasta miehisestä voimasta alkoi vuosisadan alun 
avantgardistien toimesta horjua, mikä loi naisille tilaisuuden 
astua kohti tasa-arvoisempaa asemaa. Tämä naisten 
vapautumiseksikin kutsuttu kehitys loi tilaa pragmaattiselle, 
kunnianhimoiselle ja toimivalle modernille naiselle, joka 
tavoitteli määrätietoisesti itsenäisyyttään. Uranaisen käsite 
alkoi vihdoin muotoutua naisten ottaessa yhä enemmän 
osaa kodin ulkopuoliseen työelämään. Imago peilasi tuolloin 
miehistä ihannetta: itsensä edistäminen, armottomuus, 
kovuus.  Myös miesten vaatekaapin kulmakivet kuten puku, 
kauluspaidat, kravatit, valjastettiin tämän uuden vapauden 
nimissä ”uuden naisen” symboleiksi.(Evans & Thornton 
1989, 126)

Jos nainen haluaa päästä sisään aiemmin miehiseksi 
pidettyyn ympäristöön ja menestyä siellä, hänen on 
luovuttava naisellisuuden merkeistä pukeutumisessaan. Hän 
uskoo että hänen on omaksuttava miehen ulkoinen muoto 
ja siitä heijastuva vakavuus ja luottamus voidakseen olla 
vakavasti otettava. (Franck 1997, 40)

On kuitenkin varottava ylitulkintaa ja muistettava, että 
kaikki muotivirtaukset eivät aina ole merkkejä naisen tasa-
arvon halusta: Usein esitetään, että esimerkiksi 80-luvun 
power dressing- trendin mukaiset vahvat olkapäät ja leveä, 
voimakas ja alaspäin kapeneva siluetti olisivat naisen yritys 
imitoida miehen vartalon muotoa ja fyysisiä ominaisuuksia. 
Todellisuudessa syy voi kuitenkin olla yksinkertaisesti 
80-luvun estetiikka, joka suosi fitness-villityksen vuoksi 
kolmionmuotoista siluettia kummallakin sukupuolella.

Objektista toimijaksi

Miehet olivat perinteisen käsityksen mukaan olleet 
toimijoita, naiset taas passiivisia (miehisen) katseen kohteita. 

Katsoessaan itseään nainen heijastaa kuvansa miehen 
katseen kautta.Tarkkailtava on nainen, tarkkailija mies, jopa 
naisessa itsessään. Seurauksena nainen on muuttanut itsensä 
objektiksi, taide-esineeksi.(Evans & Thornton 1989, 9) 
Moderni nainen on kuitenkin ymmärtänyt tämän ja käyttää 
maskuliinista katsetta eri tarkoitukseen. Viehättävyyteen 
tai vetoavuuteen tähtäämisen sijaan hän saattaakin nyt 
pukeutua tavoitteenaan tasa-arvo tai kunnioitus. Enää 
ei pukeuduta ensisijaisesti miestä varten tai  kalastella 
kohteliaisuuksia monimutkaisella koristelulla ja koreilulla. 

cOcO ja moderni nainen

Puhuttaessa naisten vaatetusta mullistaneista pioneereista 
Coco Chanel nousee yhdeksi tärkeimmistä. Chanel 
piti aikakautensa naisten muotia täysin aivottomana ja 
sopimattomana uudelle, modernille naiselle. Hän itse 
nautti pukeutumisesta miestenvaatteisiin, ja koki että ne 
vapauttivat hänet ”ylläpidetyn naisen”, miehensä ikeessä 
kulkevasta, seksuaalisesti epävarmasta kuvasta.  Hänen 
mielestään muodin tuli olla looginen osa naisen arkea. 
Suunnittelullaan hän ilmaisi 1900-luvun alun naisen 
pykimyksiä itsenäisyyteen ja liikkuvuuteen.  (Evans & 
Thornton 1989, 122)

Perinteisesti naisten vaatteissa oli korostettu esteettistä arvoa 
sosiaalisen merkityksen edellä. Koreilu teki naisesta ja tämän 
pukeutumisesta yleisen viihdykkeen, vitsin, josta Chanel 
halusi suunnittelemiensa vaatteiden kautta vapauttaa naiset.  
Hän vaati arvokkuutta, yksinkertaisuutta, vakavuutta, ja 
hienovaraisuutta sekä suosi piiloutumista näyttävyyden sijan. 
Chanel lähestyi suunnittelua lainaamalla vaikutteita miesten 
vaatekaapista tavalla, joka ilmaisi käyttäjän henkilökohtaista 
vapautta tiukan järjestyksen sisällä. Hän otti vaikutteita 
myös dandy-liikkeen ajatuksista, erityisesti Brummellilta: 
pukeutumisella on mahdollista olla jotain muuta kuin 
oikeasti on. (Evans & Thornton 1989, 122-124)
 
Työläisten vaatteista hän poimi liikkumavapauden ja 
kestävyyden, sekä tietynlaisen maskuliinisuuden ytimen. 

Vaatteet olivat mukavia, elegantteja, kontrolloituja mutta 
helppoja, viitaten miesten puvun ihanteeseen Hardy 
Amiesin mukaan: puvun kuuluisi näyttää siltä, että siihen 
ei ole pukeutumisen jälkeen tarvetta luoda ajatustakaan. 
Vaatteet olivat mukavia ja kirjaimellisesti helppokäyttöisiä, 
mutta silti niiden viimeistelty ja yksinkertainen ilme viestivät 
moraalisesta kontrollista, joka oli johdettu maskuliinisesta 
mallista. (Evans & Thornton 1989, 122-124)

20-ja 30-lukujen naisten pukeutuminen pääsikin hyvin 
lähelle maskuliinista ideaaliaan ja inspiraatiotaan. 
(Hollander 1994, 182) Hollywoodin uudet, itsevarmat 
ja modernit naistähdet Marlene Dietrichin ja Katherine 
Hepburnin johdolla alkoivat näyttäytyä niin valkokankaalla, 
punaisella matolla kuin siviilielämässäkin smokkipuvuissa, 
kauluspaidoissa ja muissa selkeästi miehekkäissä, ellei jopa 
suoraan miesten vaatteissa. 

Maailmansotien aikaan naiset ottivat yhä enemmän vastuuta 
kotirintaman tehtaissa ja muussa työelämässä. Vaatteille uusi 
asema asetti uudenlaisia käytännöllisyysvaatimuksia. Sota-
ajan vakava ilmapiiri ja myös pula-ajasta johtuva säännöstely 
johtivat siihen, että pukeutumisella haluttiin viestiä 
vahvuudesta ja järkevyydestä. Naisten jakkupuvut alkoivat 
yleistyä työvaatteina, tosin yleensä naisellisiksi leikattuina. 
(McDowell 1992, 97)

unisex ja tyylin vapaus

70-luvulla miesten muodissa puku alkoi taas saada 
arvostusta, ja tämä heijastui myös naisten muodin puolelle. 
Yves Saint Laurent esitteli historiaan jääneen naisten 
smokkipuvun, joka aiheutti naisellista itsevarmuutta 
ja seksikkyyttä uhkuvalla olemuksellaan kuohuntaa 
muotipiireissä. Woody Allenin Annie Hall-elokuva 
esitteli toisenlaisen tavan lainata miesten vaatekaapista: 
elokuvan nimikkohenkilö ei ainoastaan ottanut vaikutteita 
miestenvaatteen yksityiskohdista, vaan käytti miesten 
vaatteita niitä muokkaamatta. Jopa unisex-ajalla Annie 

Hallin tyyli oli vallankumouksellinen, ja johti siihen, että 
edelleen elokuvaa pidetään yhtenä tärkeimmistä esimerkeistä 
ja vaikuttajista naisten maskuliiniseen pukeutumiseen.

lainaamisen muodot

On kiinnostavaa, että yleensä kun nainen haluaa 
pukeutumisessaan korostaa ajattomuutta ja  
yksinkertaisuutta, heidän valitsemensa vaatteet ovat lähes 
kaikki maskuliinista alkuperää. Jakkupuvut, kauluspaidat, 
mutta myös farkut ja t-paidat ovat kaikki olleet alunperin 
miesten vaatteita. Naiset eivät myöskään ole vielä tähänkään 
päivään asti kokeneet tarvetta luoda naisellisia vastineita 
miesten puvun klassikoille: vaatteet ovat aina lähes suoria 
lainauksia miehiltä. (Hollander 1994, 39) 

On havaittavissa kaksi erilaista tapaa omaksua miehinen 
puku naisten vaatetukseen. Osa naisista lainaa suoraan 
miesten vaatekaapista, käytännössä siis pukeutuen 
miestenosastolta hankittuihin vaatteisiin. Yleensä tällöin 
vaatteet eivät oikein istu, ja peittävät naisen vartalon 
väljien vaatekerrosten alle. Toisaalta nainen voi valita 
käyttävänsä pukua muokattuna varta vasten naisten 
vartalolle: tyköistuvaksi räätälöity puku korostaa vyötäröä 
ja kurvikkuutta. Näiden kahden tyylin taustalla on 
yleensä erilaiset tavoitteet: väljiin miestenvaatteisiin 
pukeutunut nainen viestii asullaan ehkä naisellisuutensa 
tai ainakin sukupuoleensa liitettyjen ”heikkojen” 
ominaisuuksien kieltämistä, muodista piittaamattomuutta 
ja käytännönläheisyyden ja mukavuuden korostamista. 
Tyköistuva puku taas tekee naisesta kohtalokkaan 
seksikkään, femme fatalen, naisen, joka tietää mitä tahtoo 
ja miten sen saada ja on myös tietoinen seksuaalisesta 
viehätysvoimastaan. (Hollander 1994, 114)

Kumpikin tapa pelata miesten vaatekaapin vaikutteilla 
on kuitenkin omalla tavallaan seksuaalisesti latautunut. 
Muodin ensimmäinen arvo on seksuaalisuus, niin 
seksikkyyttä korostaen kuin eri sukupuolten arvoja esiin 
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tuoden. (Hollander 1994, 6) Naisten pukeutuminen on 
aina nojannut peittämisen ja paljastamisen leikittelyyn: 
vartalon muotoja saatetaan peittää yhtäältä vain niistä 
vihjaten, ja paljastaen esimerkiksi niskan, ranteet tai 
nilkat. Yksi syy siihen, miksi miesten puku naisen päällä, 
muodossa tai toisessa, näyttäytyy usein hyvin eroottisesti 
latautuneena, onkin sen naisellissta vartaloa peittävä 
vaikutus: katsoja joutuu kuvittelemaan mitä konservatiivisen 
puvun ja sen peittävän takin, housujen ja kauluspaidan 
alla on. Seksuaalisuuden koodikielellä leikittelyssä on 
kenties edelleen myös kielletyn hedelmän vetovoima ja 
ristiriitaisuuden tunne, mikä on ihmisen perusluonteeseen 
vetoavaa. (Hollander 1994, 134)

Nykyään naiset ovat käytännössä omaksuneet itselleen 
koko maskuliinisen vaatekaapin. Naisten pukuvastineet 
ovat harvoin suoria mukautuksia miesten puvusta 
kravatteineen, vaan ennemmin jakkuja yhdistettynä 
mekkoon tai hameeseen, tai naisellisesti leikattuja 

housupukuja. Muokatusta olemuksestaan huolimatta ne 
ovat silti onnistuneet säilyttämään samoja mielikuvia työ-
ja liike-elämässä kuin miesten pukukin, ja ovatkin siksi 
osa  kaikenlaisten työtä tekevien naisten peruspuvustoa. 
(Hollander 1994,182)

Housut, lyhyet hiukset ja räätälöidyt vaatteet  ovat nykyään 
jo itsessään naisellisia, eikä näitä käyttävä nainen ole 
maskuliininen. Naisten ei tarvitse enää lainata miehiltä 
ollakseen vakavasti otettavia, sillä miesten vatteet ovat 
nykyään myös naisten vaatteita. Tämä tarkoittaa osin myös 
sitä, että myös miesten käyttämänä puku ei ole enää yhtä 
vankka maskuliinisuuden symboli kuin joskus ennen. Koska 
puvun käytössä ei enää ole samaa ristiriidan ja vaarallisuuden 
tunnetta, naisten puku ja varsinkin jakkupuku on 
menettänyt jonkin verran loistoaan muotipiireissä, jotka 
elävät avoimesta seksuaalisuudesta, näyttävyydestä ja 
itsekorostuksesta. 
(Hollander 1994, 182)
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Muodin sukupuolisuus sekä seksuaalisuuden ja sukupuolten erottamisen korostus on nähtävissä 
myös siinä, miten ristiriitaisia tunteita cross-dressing ja transvetismi on herättänyt ja herättää 
edelleen. Cross-dressing tarkoittaa pukeutumista vatteisiin, jotka ilmaisevat vastakkaista 

sukupuolta. 

Kirjailija Amantine Lucile Dupin (1804-1876), paremmin tunnettu pseudonimellään George 
Sand, aiheutti skandaalin alkaessaan julkisesti pukeutua kokonaan miesten vaatteisiin. 
Hän perusteli valintaansa käytännöllisyydellä, kestävillä materiaaleilla ja naistenvaatteita 
halvemmalla hinnalla, mutta luultavasti eräs tärkeä syy oli myös miehisen ulkonäön tuomat 
edut: helposti miehestä käyvänä hänellä oli aikalaisnaisiaan suurempi vapaus liikkua Pariisin 
kaduilla ja kulttuuripiireissä. Sandin pukeutumisen tavoite ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut 
miehen esittäminen: hän ei esimerkiksi eikannut hiuksiaan tai pyrkinyt peittämään vartaloaan, 
vaan sovitutti miesten puvun naisen vartalolle. Tällä hän osoitti ettei ollut kiinnostunut 
noudattamaan naiselle perinteistä viehättävyyteen ja alistumiseen nojaavaa roolia vaan edusti 
uudenlaista naisellista erotiikkaa joka kumpuaa mielikuvituksellisuudesta, seikkailullisuudesta, 
maskuliinisuudelle perinteisistä arvoista. (Hollander 1994, 41) Nykyäänkin viihdeteollisuudessa 
nainen, joka käyttää miesten vaatteita poikkeaa perinteisestä naisarkkityypistä: hän on itsevarma, 
kunnianhimoinen, vakava, eroottinen ja ehkä jopa vaarallinen.(Evans & Thornton 1989, 48) 

Miehen ristiinpukeutuminen on aina ollut ja on edelleen viihdearvoltaan suurempaa kuin 
naisten. Usein ajatellaan, että vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisessa on jotain 
perverssiä vain jos tekijänä on mies. Kun mies pukeutuu naisten vaatteisiin, sitä pidetään tavalla 
tai toisella seksuaalisuuden (tai seksuaalisen poikkeavuuden) ilmaisusta. Tämä johtuu monen 
psykologin esittämästä teoriasta, jonka mukaan miesten seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti 
on niin vahvasti sidottu vaatetukseen. ”Vaatteet tekevät miehen”, ja jos mies ei pukeudu 
maskuliinista symboliikkaa edustaviin vaatteisiin, hänen oma  maskuliinisuutensakin kärsii. 

(Evans& Thornton 1989, 40)

Naisen sukupuoli-identiteetti taas on vahvemmin lähtöisin hänen vartalostaan, eikä niinkään 
vaatteista jotka sitä peittävät. Naisen on siten paljon helpompi lainata miehiltä kadottamatta silti 
sukupuolisuuttaan. Freud on sanonut, että nainen on biseksuaalimpi kuin mies, ja siksi hänelle 
on helpompaa leikitellä vastakkaisen sukupuolen symboliikalla. Eräänlainen liikkumisvapaus 
onkin yksi naisellisuutta määrittävistä piirteistä. Käytettäessään eroottisesti ristiriitaisesti 
latautuneita vaatteita naiset saavat mahdollisuuden osoittaa ja ilmaista naisellisen intohimon 

ristiriitoja. (Evans& Thornton 1989, 103)

Naisen pukeutuminen miehen vaatteisiin on vähemmän uhkaavaa yhteiskunnallisia arvoja 
kohtaan, kuin miehen pukeutuminen naisen vaatteisiin. Miehen katsotaan luopuvan 
maskuliinisista tunnusmerkeistään kuten vallasta ja pysyvyydestä, mikä nähdään uhkana 
yhteiskunnallisia arvoja ja järjestelmän rakennetta kohtaan. Naisen taas nähdään ilmaisevan 
kunnianhimoa ja halua liikkua ylöspäin patriarkaalisessa hierarkiassa.(Evans & Thornton 

1989,44)

Naisten näkökulmasta cross-dressing mahdollistaa vallan kuvasta ja tilaisuuden kääntää itsensä 
katsojaksi, perinteisen naisen roolin katseen kohteena sijaan. (Evans & Thornton 1989, 9)

cross-dressing
riSTiiNPukeuTuMiNeN
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Minimalismi terminä syntyi 60-luvulla, kun newyorkilainen 
taiteilijaryhmä päätti hylätä perinteiset maalaus- ja 
veistotaiteen esitysmenetelmät ja pyrkiä sen sijaan 
ilmaisumuotoon, joka pyrki välttämään kuvauskohteen 
fyysisen muodon ilmaisua. Minimalismi on yksi harvoja 
suunnittelun menetelmiä, joihin suunnittelijat palaavat 
säännöllisesti. Se on paitsi hienostunutta ja esteettiseti 
miellyttävää, myös usein kaupallista. (Walker 2011, 9) 

Muodissa minimalismista onnäkynyt viittauksia jo 
1900-luvun alusta lähtien. Ilmiö, jonka Flügel nimesi 
the Great Masculine Renunciationiksi, ajoi erityisesti 
miesten vaatetusta minimalistisempaan suuntaan jo 
edellisellä vuosisadalla aiempien vuosisatojen ylenpalttsen 
koristautumisen alkaessa näyttää typerältä ja turhalta 
työelämän ja luokkayhteiskunnan rakenteiden muutoksessa. 
(McDowell 1992, 36)

Asenteiden vapautuminen monella alalla muodista 
politiikkaan vaikutti siihen, että minimalistiseen ilmaisuun 
nojanneet taidemuodot modernismi etunenässä alkoivat 
saada jalansijaa 20-luvulta lähtien. Muodissa ryhdyttiin 
kiinnittämään huomiota vaatteen mukavuuteen uuden, 
liikkuvamman elämäntavan myötä.(Hollander 1994, 153-
154)

Modernismin aikakauteen liittyy vahvasti myös teollisuuden 
ja sen tuoman koneellistumisen aikakauden uudet esteettiset 
ja sosiaaliset ihanteet. Tunteikas nostalgian palvominen ja 
feminiininen koristelu hylättiin maskuliinisen voiman ja 
tehokkuuden mallin hyväksi ja funktionaalisuudesta tuli 
sunnittelun tärkein arvo estetiikan rinnalle. Modernius 
vaatii konfliktia, epätodennäköistä yhdistelyä, ironiaa ja 
jännitteitä. (Hollander 1994, 30)

Selkeä, moderni visualinen harmonia edellyttää karsimista: 
inspiraationlähteistä otetaan vain ydinajatus, ei krumeluuria 
sen ympärillä. Tämä on nähtävissä kaikessa modernissa 
minimalismissa niin taiteesta ja arkkitehtuurista muotiin. 
Kun minimalismi ja modernius on saavutettu onnistuneesti, 

tasapaino luo eläväisen, latautuneen ja seksikkään 
kokonaisuuden, ei koskaan tylsää. 

Minimalismin ajatusta ajavat muotisuunnittelijat 
tavoittelevat käytännöllisyyttä, pragmaattisuutta, selkeää 
linjaa ja siluettia. Vaatteen tehtävä ei ole ajaa käyttäjän 
persoonan yli, vaan hienovaraisuudellaan korostaa ja 
kehystää sitä. Tumma, monokromaattinen väripaletti tukee 
tätä ajatusta ja tuo myös naisten pukeutumiseen vakavuutta. 
20-luvulta lähtien pioneerien kuten Chanelin toimesta 
musta väri hävitti surupukuun viittaavat konnotaatiot 
ja aloitti vakaan nousun yhdeksi suosituimmista naisten 
arkivaatetuksen väreistä. (Dimant 2010, 24-25)

Useat minimalismin avainsuunnittelijat ovat joko tunnettuja 
upeasti leikatuista puvuistaan tai myöntäneet ottavansa 
inspiraatiota miesten muodista. Tasa-arvon kehitys peilaa 
hyvin muodin minimalismin suosion aaltoilua, ja myös 
sitä miten naisten muodissa otettiin vaikutteita miesten 
funktionaalisemmasta vaatetuksesta: 20-ja 60-luvuilla, joita 
on yleisesti pidetty naisten aseman kannalta merkittävinä 
askelina eteenpäin, myös minimalismi ja tietynlainen 
maskuliinisuus (tai ainakin naisellisuuden korostamatta 
jättäminen) olivat erittäin suosittuja. 50-luvulla taas 
palattiin naisen perinteiseen rooliin kodin ylläpitäjänä, ja 
jotkut pitävät 50-lukua aikana, jolloin tasa-arvokehitys otti 
takapakkia. Samoihin aikoihin myös minimalismi hävisi 
taka-alalle, kun Diorin New Look- esimerkin innoittamana 
runsas, naisellinen muotokieli palasi muotikartalle.(Dimant 
2010, 11)

Giorgio Armani aloitti uransa miestenvaatteiden 
suunnittelijana, mutta perusti naistenlinjan vuonna 1975. 
Hän oli androgyynin räätälöinnin pioneeri, muokaten 
perinteisen jäykän miestenpuvun pehmeämmäksi, 
molemmille sukupuolille sopivaksi vaatekappaleeksi. 
Hän poisti puvuntakista turhat toppaukset sekä muutti 
napituksen ja olkapäiden linjaa. Miehille tämä tarkoitti 
helpommin omaksuttavampaa puvun muotoa ja 
käyttömukavuuden lisäämistä. Naisille suunnatut puvut 

minimalismi  puvussa
eSTeTiikAN PeruSTA
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taas korostivat eleganssia ja luonnollisuutta, aikuisen naisen 
vetovoimaa ja valtaa. (Dimant 2010, 88)

Jil Sander nousi yleiseen tietoon vuonna 1993, kun hän 
esitteli kokelmnsa ensimmäistä kertaa Pariisissa. Hän 
otti vaikutteensa juurikaan muuntelematta niitä naisten 
vartalolle. Hänen naisille suunnittelemansa puvut olivat 
väljiä, androgyynejä, vieden räätälöintiä tarkoitukselliseen 
”anti-fit”-suuntaan. Puvut ilmaisivat miesten puvun 
arvoja, yksinkertaisuutta ja koristeettomuutta välttäen silti 
naamiaisasumaisuuden. (Dimant 2010, 92)

Minimalistinen vaate korostaa kehon ja vaatteen 
vuorovaikutusta. Virtaviivainen vaate, kuten miesten puku, 
ei taitavasti leikattuna häiritse liikkeitä vaan mukailee niitä 
ja siten hienovaraisesti korostaa vartaloa. Se on näennäisesti 
yksinkertainen, mutta saattaa pitää sisällään hyvinkin 
monimutkaisen rakenteen ja työstämisprosessin. Jil Sander 
tiivisti minimalistisen puritanismin yhdistävät tekijät 
näin: ”Viimeisimmät materiaalit,mukavuus, rehellisyys 
ja läpinäkyvyys, harmonia, täydellisimpään mahdolliseen 
ratkaisuun tähtäävä perfektionismi ja täsmällinen, 

nykyaikainen ilmapiiri.” Monet näistä attribuuteista voi 
liittää niin modernin muodin pioneerisuunnittelijoihin kuin 
miesten perinteisen puvun räätälöinnin arvoihin.(Dimant 
2010, 9-11)

Moderni minimalismi on tuonut puvun arvostusta takaisin. 
Käytännöllisyyden ja koristeettomuuden ihannointi ja 
materiaalin sekä rakenteen arvostus on johtanut siihen, 
että klassisiin miestenvaatteisiin perustuva estetiikka on 
myös naisten muodissa kovassa nousussa, tietyn ryhmän 
ja tiettyjen suunnittelijoiden ajamana.London College 
of Fashionin luova johtaja Rob Phillips on sanonut: 
”Minimalismi on ajankohtaisempaa kuin koskaan, ja 
niin monella tasolla: ympäristöllisesti ja tyylillisesti. 
Määrittelemättömällä, ajattomalla asulla on pidempi elämä 
kuin sesonkitrendillä. Jos määrittelet itsesi minimalistiksi, 
muodin kentällä, voit pukeutua samaan vaatteeseen 
vuosikymmeniä, näyttäen aina hyvältä.” (Dimant 2010, 93)

Samaa voisi  sanoa puvusta. Harva vaatekappale esimerkiksi 
20-luvulta näyttäisi nykyaikaiselta enää tänä päivänä. 
Hyvältä ehkä, mutta silti jollain tavalla rooliasumaiselta.  
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Mallistoni suunnittelun lähtökohtana on miesten puku. Sovellan tutkimuksessani esilletulleita 
puvun estetiikkaan ja merkityksiin liittyviä lopputuloksia tulkiten niitä visuaalisesti. Puvun 
yksityiskohdat määrittävät sen olemuksen, ja mallistoni suunnittelussa haluan tutkia kuinka 

pitkälle voin näitä yksityiskohtia manipuloida ja karsia ennenkuin se vaikuttaa puvun 
välittämään viestiin. 

Jätin pois muun muassa kauluskäänteet, toppaukset ja tukirakenteet, ja tein tietoisen valinnan 
olla käyttämättä perinteisenä miestenpukukankaana pidettyä villaa. Säilytin ulkoiset linjat, 

pukua määrittäneen kaksiosaisuuden ja rajatun, kahden värin käyttöön nojaavan kontrastin.

Lopputuloksena on eräänlainen puvun kuori, luuranko. Jää katsojan tulkittavaksi, onko 
puvun tyypillisesti lähettämät viestit edelleen näkyvissä, ja näkyykö tämä suoraan vai 

ristiriitaisuuksien kautta. Itse katson, että puvun ja kauluspaidan vakavuus ja asiallisuus säilyy 
edelleen, korostuen erityisesti naisellisen röyhelöpintatekniikan kanssa vastakkain aseteltuna. 

Jätin tietoisesti tavoittelematta puvun valtaominaisuuksien ja järkähtämättömyyden  
mielikuvien välittämistä ja keskityin puvun minimalistisen askeettisen muotokielen 

tulkintaan.

Mallisto
kONSePTi
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Lähdin hahmottelemaan mallistoa aluksi 
puhtaasti siluettikokeiluilla, löytääkseni 

yhden tai kaksi pääajatusta joiden ympärille 
lähteä kokoamaan asukokonaisuuksia ja 

lopulta yksittäisiä vaatekappaleita. Tutkin 
siluettivaihtoehtoja niin piirtämällä 

kuin pahvista leikkaamiani muotoja 
sommittelemalla. Huomasin lopulta 

palaavani aina samaan, hartioista istuvaan, 
hieman pyöristettyyn ja nilkkoja kohti 

kapenevaan siluettiin koko ajan uudestaan, 
joten valitsin sen malliston lähtökohdaksi. 

Luonnostelu-
kOkeiLuT
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Jatkoin suunnittelua siluettikokeiluvaiheessa hyväksi 
havaitsemaani leikkaa-liimaa-tekniikkaa hyväksi käyttäen, 
tällä kertaa Photoshopin avulla. 

Valmiin vartalomallin päälle tein nopeita ja erittäin 
yksinkertaistettuja muotoja, joihin sommittelin myös värejä 
ja materiaaleja. Photoshopilla työskentely on nopeaan 
luonnosteluun ihanteellinen, kun värejä ja kerroksellisuutta 
sekä läpinäkyvyyksiä voi muokata helposti parilla hiiren 
napautuksella. Eri vaihtoehtojen tekeminen ja vertailu on 
myös nopeaa.

Siluetteihin alkoi muodostua ideoita vaatekappaleista, ja 
malliston muotomaailma konkretisoitui. 

Tässä vaiheessa luonnoksia oli noin 20 asukokonaisuuden 
verran, joista  valikoin itseäni eniten miellyttävät  siluetit. 
Jäljelle jääneet kymmenen kuvasivat mielestäni parhaiten 
sitä visuaalista ideaa ja tunnelmaa, jonka mallistollani haluan 
välittää.  

Jakut ovat luonnollinen osa miesten puvusta inspiroituneen 
malliston rakennetta. En halunnut lähteä viemään malliston 
jakkujen muotokieltä ollenkaan naiselliseen suuntaan, joten 
väljä, suora siluetti oli alusta asti tärkein niiden ilmettä 

määrittävä suunnitteluratkaisu. Naisellisuus säilyy kuitenkin 
vajaamittaisten, ranteet paljastavien hihojen ansiosta. 

Liiveissä ja niistä johdetuissa muutamassa mekossa on myös 
selkeästi havaittavissa miestenpuvun takin muotokieli. Koska 
saman muotoinspiraation käyttäminen sekä jakussa että 
liivissä, on vaarana päätyä yksipuoliseen mallistoon. Tämän 
välttääkseni suunnittelin liivit ja mekot epäsymmetrisiksi, ja 
käytin useassa vaatteessa vähintään kahta eri materiaalia.

Malliston yhtenäisen linjan säilyttämiseksi hahmottelin 
vartalomallin päälle kaikki vaatteissa esiintyvät päälinjat, 
kuten lasketun vyötärölinjan, helmojen pituudet ja muut 
suunnittelun kannalta oleelliset seikat. 

Malliston eivät siluetiltaan ole perinteisen feminiinisiä: olen 
välttänyt vyötärön korostusta laskemalla housujen vyötärön 
lantiolle ja pitämällä kaikki vaatteet suhteellisen väljinä. 
Naisellisuutta värin ja röyhelöpinnan lisäksi tuovat sifongin 
läpinäkyvyys sekä halkiot, joita on housuissa, paitojen 
selkämyksissä ja hameissa. Mekoissa ja liivissä on lisäksi 
päällä lyhyempi hameosa.
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Suunnitteluprosessi käynnissä: 
luonnoksia, tunnelmia ja 

pinnanmuokkauskokeiluja.
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i
100% PuuviLLA

ii
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Rajatun värimaailman takia malliston monipuolisuus ja mielenkiinto rakentuu eri 
materiaalien ja niiden pintarakenteiden ja kerroksellisuuden avulla.

Denim on Pure Waste-yrityksen kierrätettyä denimiä. Puvun perinteinen materiaali on 
villakangas, mutta omassa mallistossani halusin välttää villakankaan käytön kokonaan. 

Mallistossani tulkitsen pukua ja kauluspaitaa modernilla ja kokeilevalla tavalla niin 
kaavoituksen kuin visuaalisten elementtienkin kautta, ja jatkan samaa linjaa myös materiaalien 
suhteen. Denim toimii ikäänkuin villakankaan roolissa paksuna, jäykkänä takkimateriaalina ja 

odottamattomana elementtinä. 

Denim symboloi myös maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kontrastia: alun perin miesten 
työvaatteessa käytetty materiaali on nykyään tasa-arvoisesti kummankin sukupuolen käytössä, 

samaan aikaan arkinen ja silti nuorekas.

Puuvillat toimivat monen vaatteen kantavana peruspohjana, joka tuo esille vaatteen rakennetta 
ja mahdollistaa kerrostamisen niin, että yleisilme säilyy silti minimalistisena. Läpikuultavat 

organza ja silkkisifonki puolestaan korostavat kerroksellisuutta.

Yksinkertaiseen pukuun ja kauluspaitaan nojaavan malliston vaarana on luiskahtaa 
hienostuneen minimalismin sijaan tylsän puolelle. Mallisto kaipaa mielenkiintoa esimerkiksi 
pintarakenteiden kautta. Materiaalinmuokkauksen tai varsinkaan värjäyskokeilujen käyttö 

ei ollut osa alkuperäistä mallistosuunnitelmaani, mutta kehittelin yhdeksi pintamateriaaliksi 
tyllistä rypytetyn röyhelöpinnan, jota käytän niin yksityiskohtana vaatekappaleissa kuin myös 

kokonaisissa vaatteissa. Röyhelöpinta on herkullisen runsas ja naisellinen, mutta samalla 
hienovarainen. 

materiaalit
JA PiNTArAkeNTTeeT
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Malliston värimaailman päätin rajata tiukasti, ja melko 
intuitiivisesti päädyin kahteen väriin: tummaan laivaston-
tai keskiyönsiniseen ja vaaleaan laventeliin. Väreissä on silti 
sävyeroja, jotka päätin hyväksyä. Eri materiaaleista olisi 
käytännössä mahdotonta löytää tismalleen samansävyisiä 
kankaita. Sävyerot myös tuovat mallistoon eläväisyyttä.

Värimaailman tiukan rajauksen ja printtien poisjättämisen 
peruste on haluni keskittyä nimenomaan vaatteen 
rakenteeseen. Tahdon myös katsojan kiinnittävän huomiota 
vaatteiden kaavoitukseen ja saumarakenteisiin koristelun 
ja näyttävän pintakuvioinnin sijaan. Oma estetiikkani 
noudattaa muutenkin minimalistisen käytännönläheistä 
linjaa. Funktionaalisuus, värien karsinta ja rakenteen 
korostaminen ovat kaikki pääinspiraationlähteelleni, miesten 
puvulle, tyypillisiä piirteitä. 

Suunnittelun visuaalisena lähtökohtana on siis miesten 
klassisen puvun ja kauluspaidan siirtämisen naisten 
vaatetukseen. Miesten puvun ilmeeseen vaikuttaa hyvin 
vahvasti tumma-vaalea-kontrasti, jonka halusin säilttää 
myösmallistossani. Tumman puvun keskeltä loistava 
valkoinen kauluspaita on universaalisti tunnistettava, ja siksi 
tärkeä osa suunnittelua mallistoni kannalta. Yksinkertaisin 
ja suoraviivaisin ratkaisu, musta-valkoinen mallisto, olisi 
liian helppo ja itsestäänselvä. Väreillä leikittely ja niiden 
yhdisteleminen on myös haaste itselleni, ja siihen halusin 
tarttua.

Tumma laivastonsininen on yksi klassisimmista puvun 
väreistä mustan ja tummanharmaan ohella, joten tämänkin 

vuoksi sininen on mallistossani perusteltu. Löytämäni Pure 
Wasten kierrätysdenim on juuri oikeansävyistä ja toimi siten 
referenssinä muiden materiaalien hankinnassa.

Indigo ja laventeli sopivat malliston ja siihen liittyvän 
tutkimukseni tematiikkaan myös sisältämänsä 
värisymboliikan vuoksi.  Sininen on rauhan, pysyvyyden, 
itsevarmuuden ja konservatiivisuuden väri, ominaisuuksia 
joista monet on yhdistettävissä myös miesten puvun 
herättämiin mielikuviin. Värissä on kuitenkin kiehtovia 
sisäisiä ristiriitoja: sitä pidetään nykyään poikien 
värinä, mutta ennen maailmansotia sininen yhdistettiin 
naisellisuuteen. Sininen on länsimaissa ja kristinuskossa 
ollut perinteisesti Neitsyt Marian väri. Sininen on lisäksi 
ollut minulle henkilökohtaisesti tärkeä väri omassa 
pukeutumisessa. (incredibleart.org 2014)

Laventeli taas on naisellisuuden, hienostuneisuuden ja 
eleganssin väri. Se on “aikuistunut pinkki“, naisen väri 
muttei niin tyttömäinen kuin vaaleanpunainen. Toisaalta 
laventelin voi ajatella olevan haalistettu violetti, joka taas 
on perinteisesti ollut kuninkaallisten, rikkauden ja vallan 
väri. Laventeli herättää monissa voimakkaita reaktioita: 
muistan monen tutun sanoneen laventelin olevan ainoa väri 
jota he eivät voi sietää saatika kuvitella pukevansa päälleen. 
(artyfactory.com 2014)

Yhdessä sininen ja laventeli luovat vahvan kontrastin mutta 
toimivat silti harmonisesti yhdessä. Ne ovat raikas ja ehkä 
hieman odottamaton yhdistelmä, joka tukee mallistoni 
sanomaa.

värivalinnat
SyMbOLiikkA

“Sininen on vähiten sukupuolispesifinen.”



zero waste
LyHyeSTi

Tärkeä työväline mallistoni rakentamisessa niin ideologisella 
kuin fyysiselläkin tasolla on kokeellinen kaavoitus, vielä 
tarkemmin rajattuna tutustun zero waste-kaavoitustekniikan 
soveltamiseen.

Zero waste ei terminä kuvaa ainoastaan vaatetusteollisuuden 
tai kaavoituksen tekniikkaa, vaan se on yleisilmaus 
suunnittelun ja elämisen filosofialle. Zero waste-elämisen 
ja suunnittelun tavoitteena on siis toimia niin, ettei 
ylimääräistä jätettä syntyisi. Tavoitteena on luonnonvaroille 
ja ympäristölle armollisempi yleismaailmallinen 
elämäntapa, johon liittyy läheisesti myös cradle to 
cradle-ajattelu, suljetun tuotantoketjun menetelmä jossa 
neitseellisen raaka-aineen käyttö minimoidaan. Tämä 
koskee paitsi tuotantolinjoja, myös arkipäivän elämistä. 
Opinnäytetyössäni keskityn kuitenkin nimenomaan 
vaatteiden tuotannossa kaavoituksessa käytettävään zero 
waste-tekniikkaan. 

Nykyisen vaatetusteollisuuden tuotantomallissa kangasjätettä 
syntyy leikkuu-ja ompeluvaiheessa jopa 10-20 %.(Rissanen 
2013, 4) Ottaen huomioon vaatteiden nykyiset valtaisat 
tuotantomäärät luku on päätähuimaava: prosenttimäärä 
ei ehkä kuulosta isolta, mutta puhuttaessa kymmenistä 
tonnieista vaatetta summa on valtaisa. Silti monelle 
tuottajalle tällaiset hukkasummat eivät vielä ole rahallisesti 
merkittäviä. Voisi silti kuvitella, että yrityksiä kiinnostaaisi 
tutustua nollahukkaan tähtääviin menetelmiin, sillä 
aikaansaadun materiaalisen säästön lisäksi positiivinen 
vaikutus ympäristöön on merkittävä. 

Zero waste-kaavoitustekniikan avulla kangasjätteen määrä 
voidaan vähentää lähes olemattomiin. Täysin jätteetön 
leikkuu on melko mahdotonta, johtuen muun muassa 
kankaiden hulpioreunojen laadun epätasaisuuksista. Jo 
esimerkiksi 10 prosenttiyksikönkin lasku jätteentuotannossa 
olisi kuitenkin suuri askel eteenpäin kohti ekologisempaa 
ja ympäristötehokkaampaa vaatesuunnittelua. On selvää, 
että luonnonvarojen huvetessa ja väkiluvun kasvaessa 
vaatetusteollisuudenkin on aika katsoa tuotantoa uudella 

tavalla, sillä nykyiset teollisuusmenetelmät, jotka ovat 
pahimmillaan säilyneet muuttumattomina teollisuuden 
vallankumouksesta asti, eivät tule enää toimimaan.

Zero waste-kaavoitus on viime aikoina ollut kuuma 
puheenaihe muotisuunnittelun kentällä.  Sillä on silti pitkät 
juuret, jotka ulottuvat aina perinnevaatteiden syntyaikoihin 
asti. Kimonot ja sarit ovat oivallisia esimerkkejä perinteisistä 
kangasta hukkaamattomista vaatekappaleista, mutta 
myös Euroopasta ja Suomesta löytyy useita esimerkkejä 
tunikamaisista, käytännössä jätteettömistä vaatteista. 
(Rissanen 2013, 45-49)

Ennen vaatteet pyrittiin valmistamaan mahdollisimman 
jätteettömästi jo senkin takia, että kangasta arvostettiin 
nykyistä enemmän: oli kangas itse kudottu tai ostettu, se oli 
kuitenkin kallisarvoista eikä sitä sopinut heittää hukkaan. 
Jokainen sentti oli siis käytettävä valmistukseen. Kimono 
on esimerkiksi suunniteltu kankaan 35 cm:n leveyden 
kokonaan hyödyntäväksi. Nämä alkuajan zero waste-
vaatteet olivat usein koostettu nelikulmioista, eivätkä olleet 
kovinkaan istuvia. Istuvuutta lisättiin esimerkiksi kuromalla 
vaate kiristysnauhoilla vyötärölle.(Rissanen 2013, 45-49) 

Aika ajoin, varsinkin pula-aikoina, kankaankulutuksen 
minimointi on noussut tapetille. 80-luvulla kaavoituksen 
tietokoneistuttua kangasjätteen minimointi tehostui, kun 
ohjelmisto laski reaaliajassa eri kaava-asetteluvaihtoehtojen 
hukkaprosentit. Nykyisin uutena suunnittelumuotona 
pidetty zero waste-kaavoitus ei siis ole niinkään uusi 
tekniikka kuin uudenlainen tapa tarkastella kankaan 
menekkiä ja luovaa kaavojen asettelua.

 Viime vuosikymmenellä ekologisten arvojen saadessa 
enemmän jalansijaa suunnittelussa suunnittelijat 
ovat alkaneet kyseenalaistaa perinteisiä kaavoitus-ja 
tuotantomenetelmiä. Zero wasten kehityksestä puhuttaessa 
mainitaan usein Timo Rissanen, Holly McQuillan, Julian 
Roberts, Mark Liu, Yeohlee Teng ja Julia Lumsden. Kaikilla 
on hieman erilainen lähestymistapa jätteen minimoimiseen: 
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Mark Liu käyttää saumavaroja vaatteen koristeellisina 
elementteinä, Timo Rissanen pohjaa kaavoituksensa 
vahvasti geometriaan ja Holly McQuillan taas peruskaavaan 
pohjaavien kaavojen ja useiden eri vaatekappaleiden 
palapelimäiseen lomittain asetteluun. 

Oman mallistoni kaavoituksessa käytän yhdistelmää Timo 
Rissasen ja Holly McQuillanin tekniikoista. Aiempien 
kokeilujen perusteella geometrisiin muotoihin pohjaava 
kaavoitustekniikka olisi ollut minulle suhteellisen vaivaton 
tapa lähestyä zero wastea. Tällä tavoin syntyvät tuotteet ovat 
kuitenkin usein samantyylisiä, drapeeraukseen ja oversize- 
sekä unisex-estetiikkaan nojaavia.

Koen, että zero waste-kaavoituksen käyttömahdollisuuksia 
istuvan vaatteen toteutuksessa ei ole vielä tutkittu kovin 
laajasti. Miesten puvun muotoon pohjautuva mallisto 
olisi mitä parhain mahdollisuus kokeilla sekä oman 
kaavanhahmotukseni että zero waste-kaavoituksen rajoja. 

Holly McQuillanin tekniikka on puvuntakin kaavoitukseen 
ihanteellinen, sillä sen perusajatus on säilyttää valittuja 
istuvuuteen ja siluettiin merkittävästi vaikuttavat kaavan 
linjat, huolimatta siitä miten muuta kaavaa joudutaan 
mahdollisesti muokkaamaan. Minua myös kiehtoo ajatus 
siitä, että samalla kaavapohjalla voi työstää useampaa 
vaatekappaletta, ja että kaavan osat ovat zero waste-
tekniikasta huolimatta tunnistettavissa.
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Jakun runko: saumarakenteiden ja 
liepeiden muodon pohdintaa.

Piirsin koko mallistosta nopeat Illustrator-luonnokset, 
ryhmitellen vaatteet tuoteryhmittäin niin, että saman kaavan 
variaatioilla valmistettavat vaatteet olisivat kaikki samalla 
arkilla. Malliston tärkeimmäksi kaavaksi ja lähtökohdaksi 
valitsin juuri jakun peruskaavan, jonka muokkasin siluetin 
perustaksi. Jakkuihin tulisi siten samat hihanpituudet ja 
väljyydet, ja niiden linjoja pystyisin taas käyttämään liivien 
kaavoituksen pohjana. Ajan säästön lisäksi tällä tavoin 
varmistan myös malliston yhtenäisen visuaalisen ilmeen.

Saatuani jakun peruskaavaproton valmiiksi aloin 
suunnitella visuaalisia yksityiskohtia kuten saumarakenteita 
ja esimerkiksi kauluksen linjaa. Kokeilin erilaisia 
ratkaisuja tussilla piirtäen, niin että kaikki mahdolliset 
mallistoyksityiskohdat tulivat piirretyksi samaan protoon. 
Pohdin pitkään erilaisia jakun kaulusratkaisuja, mutta 
lopulta tulin siihen lopputulokseen, että moderneimmalta ja 
malliston yleisilmeeseen sopivimmalta tuntui jättää kaulus 
kokonaan pois.

DeNiM 1.01

Kaavojen asettelu tapahtuu siis pääosin tietokoneella, 
Illustratorissa. Jäljensin ensin kahden jakun kaavat 
saumayksityiskohtineen ja eri palasineen kaavapaperille. 
Piirsin kaavojen ympärille paperiin 10x10 cm:n kokoisia 
neliöitä, joiden tarkoituksena oli helpottaa mittasuhteiden 
säilyttämistä. En tässä vaiheessa leikannut kaavoja irti 
paperista, vaan kuvasin kameralla kaavat suoraan ylhäältä 
päin. Kaava-arkki ei mahtunut yhteen kuvaan, joten jouduin 
ottamaan arkista useamman kuvan panoraaman omaisesti. 
Haasteena tässä on se, että käsivaraista kameraa saa harvoin 
liikutettua sivusuunnassa niin ettei korkeus tai kallistus 
hieman muuttuisi. Siksi mittasuhteisiin tulee helposti 
vääristymiä. 

Seuraavaksi siirsin kuvat Photoshopiin, jossa 
mittakaavaneliöitä apuna käyttäen yhdistin kuvat 
yhtenäiseksi kaava-arkiksi. Aikaansaadun kuvan siirsin taas 
Illustratoriin, jossa kohdistin mittakaavaneliön tiedostoon 

tekemääni vastaavankokoiseen neliöön. Tiedoston pohjan 
olin jo tässä vaiheessa määrittänyt leveydeltään vastaamaan 
käyttämäni kankaan leveyttä (kierrätysdenim, 150 cm) ja 
korkeudeksi arvioin karkeasti paljonko kangasta tulisin 
käyttämään (2 m). Mittojen tarkistuksen jälkeen jäljensin 
valokuvan kaavojen linjat vektorigrafiikaksi, jonka jälkeen 
saatoin alkaa leikkiä kaavapalasilla, sommitellen, käännellen 
ja pyöritellen niitä kaavapohjalla. Huomasin, että on 
helpompaa työstää vain puolikasta kaavapohjaa, sillä monet 
kaavan palasista tarvitaan kahtena kappaleena tai taitteelta. 
Pohjan leveydeksi riittäisi siis 75 cm.

Mittasuhteiden säilyttäminen arvelutti minua jo 
alusta lähtien: kun kappaleita joutuu muokkaamaan ja 
leikkelemään asettelun ja sommittelun nimissä, ei voi aina 
olla varma esimerkiksi siitä, että sivusaumat tai hihan pyöriö 
ja sitä vastaava kaari miehustassa säilyttävät samat pituudet.  
Lopulta totesin, että en voi tehdä muuta kuin vain kylmästi 
kokeilla ja yrityksen ja erehdyksen kautta päätyä edes 
alustavaan ratkaisuun. Ottaen huomioon vielä sen, ettei 
minulla ole hirveän paljoa kokemusta tämäntyylisestä 
kaavoittamisesta (aiemmat zero waste-kokeilut olivat paljon 
suorviivaisempiin kappaleisiin ja drapeeraukseen perustuvia), 
muu kuin sokea kokeilu ei saisi minua etenemään 
mihinkään. Aloin siis leikellä kaavapaloja pienempiin osiin, 
muuttaen muotoja välillä radikaalimminkin ja pyöritellen 
palasia niin, että sain vihdoin aikaiseksi ensimmäisen kaava-
asettelun.

Kun sommittelu oli saatu muotoonsa, skaalasin kaavan 
1:4-kokoon ja tulostin sen kahdelle A3-paperille jotka 
teippasin yhteen. 1:4-viivainta, suorakulmaa ja mittanauhaa 
apunakäyttäen siirsin kaavan kankaalle ja leikkasin palat.

Kangaspalojen työstämisen alussa kohtasin seuraavan 
haasteen. Kaavapalojen sommittelun aikana jouduin 
leikkelemään joitain paloja aika paljonkin, mikä johti siihen, 
että palaset ovat muodoltaan suhteellisen tunnistamattomia. 
Palasten muodoista on vaikea arvata, mihin kohtaan saatika 
kumpaan jakkuun mikäkin palanen kuuluu. Tämänvuoksi 

cASe 01
JAkuT
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ensimmäinen jakku oli mittasuhteiltaan 
ja siluetiltaan lähes täysin suunnitelm-
ieni mukainen, ja istuvuus hartioilta oli 

erinomainen. vaatteesta ei päälepäin näe, 
että kaavoituksessa olisi käytetty mitään 

erikoistekniikkaa, mikä on minulle yksi 
mallistonsuunnittelun tärkeimmistä 

tavoitteista.

Toisen jakun mitoitus oli kuitenkin kaavojen 
muokkausvaiheessa mennyt aivan pieleen. 
erityisesti kädentiet ja hartialinja olivat 
muuttuneet liikaa muutoksia tehdessä, 
lopputuloksena kainalosta tuli liian ahdas ja 
hartioista naurettavan leveät. 
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kirjasin tulostettuun paperisuunnitelmaan jokaisen 
kappaleen nimen. Haasteellisimmat saumakohdat 
merkitsin myös eri viivoituksin (pisteviiva, siksak, 
mutkaviiva), kummallekin puolelle kyseistä saumaa. 
Kappaleet leikattuani okosin nopeasti muistin 
auttamiseksi esimerkiksi hihan osat saman pinoon, 
samoin kuin etu-ja takakappaleet, kaikki jakuittain. 

Kaavasuunnitelmaan oli jäänyt jonkin verran 
käyttämättömäksi jäänyttä tilaa, joten kaiken 
kaikkiaan ensimmäinen zero waste- jakkukokeilu 
ei ollut ihan suoranainen menestys. Tunsin 
kuitenkin päässeeni jyvälle kaavoituksesta, ja paloin 
halusta päästä testaamaan toista lähestymistapaa. 
Päätin kokeilla samaa kaavoitusideaa, mutta 
hieman eri lähtökohdista. Edellisessä versiossa 
suurin ongelma oli se, että olin suunnitellut 
vaatekappaleet liian pitkälle ennen kaavoituksen 
aloitusta. Sommitteluvaiheessa vaatteen istuvuuden 
kannalta tärkeät saumat ja puhtaasti esteettisinä 
yksityiskohtina toimivat saumat sekoittuivat 
toisiinsa ja aiheuttivat mitoitus-ja sovitusongelmia 
myöhemmissä vaiheissa.

DeNiM 1.02

Tällä kertaa päätin ottaa lähtökohdaksi kahden 
vaatekappaleen zero waste-kaavan niin, että 
kumpikin olisi istuvuudeltaan ja siluetiltaan toimiva. 
Jäljensin jakun kaavan ilman yksityiskohtia, niin 
että muotoon ja mitoitukseen tekemäni muutokset 
säilyivät mutta kaikki pelkästään visuaalisesti 
perusteltavat saumat oli jätetty pois. Kaava-asettelu 
oli saatava toimimaan ennen yksityiskohtien 
miettimistä. Suunnittelin taskurakenteet ja jäljensin 

niiden kaavat, samoin kuin alavarat ja muut jakun 
toimivuuden kannalta tärkeät osat, jotka olivat 
jääneet edellisessä versiossa pois. 
Kuten olin etukäteen aavistellutkin, kaavojen 
sommittelu kävi huomattavasti nopeammin, kun en 
ollut miettinyt esteettisiä ratkaisuja kuten saumojen 
paikkoja etukäteen. Näin mikään ei varsinaisesti 
asettanut kehyksiä tai rajoituksia sommittelulle 
etukäteen. Pilkoin siis kaavaa sitä mukaa, kun 
sommittelu sitä vaati. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
ettei kaavoja pyöritellessä ja leikellessä olisi voinut 
käyttää luovuutta tai tehdä esteettisiä ratkaisuja, 
päinvastoin. Kaavoja leikellessä pystyy tekemään 
suunnittelullisia ratkaisuja, kun vain pitää mielessä, 
miltä syntyvä sauma tulee näyttämään valmiissa 
vaatteessa.Alkuun tekemäni yksityiskohtaisemmat 
suunnitelmat toimivat hyvänä ohjenuorana ja 
varmistivat sen, ettei kaavojen leikkuu ollut täysin 
sattumanvaraista.

Sain sommitelman valmiiksi nopeasti. Sovitin 
kaavan 1:1-koossa limittäin asetelluille A3-
kokoisille artboardeille, mikä mahdollistaa kaavan 
tulostuksen suoraan oikeaan kokoon. Muisti-
ja merkitsemisavuksi on hyvä tulostaa lisäksi 
värikoodattu sommitelma sekä viivapiirros kaavasta. 
Tärkeää on myös säilyttää hakin paikat, jotta 
kappaleiden yhteensovitus olisi helpompaa. 

Protot onnistuivat tällä kertaa yli odotusten. Istuvuus 
oli huomattavan hyvä, mikä johtuu siitä, että pidin 
tarkkaan huolen hihanpyöriöiden ja hihansuiden 
sekä hartian pituuden mittojen säilymisestä. 
Muutamaa muokkausta ja esimerkiksi hihojen 
vaihtamista päittäin lukuunottamatta kaava oli nyt 
valmis työstettäväksi lopullisesta materiaalista.
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kangasmenekki: 
150X190 cm
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Liivi/MekOT

Toinen zero waste-kokonaisuus on samalla pohjakaavalla 
toteutettavat liivi ja kaksi mekkoa. Lähestymistapa oli sama 
kuin jakun kaavoituksen alussa, eli peruskaavaa muok-
kaamalla tein ensimmäiset protoversiot, joissa hioin lopull-
isen siluetin ja muodon suunnitelmiani vastaavaksi. Liivin 
pohjakaava oli zero wastea ajatellen helpommin lähestyttävä 
kuin jakkujen: mitoitus on hyvin väljä, ja linjat ovat pitkiä 
ja suoria. 

Jokaisessa Case-tutkimuksessa tutkin myös zero waste-kaavo-
itusta hieman eri kannalta. Liiveissä ja mekoissa käytin 
kahta hieman eri puuvillaa sekä denimiä niin, että kussakin 
vaatekappaleessa on vähintään kahta eri materiaalia. Kaikkia 
kolmea vaatetta työstettiin siis yhtä aikaa.

Aluksi piirsin kaikkien vaatekappaleiden kaavaosat puhtaaksi 
ja siirsin ne tietokoneelle. Koodasin vaatekappaleet väreit-
täin, jotta pysyisin kärryillä siitä, mihin vaatteeseen mikäkin 
kappale kuluu.   

Koska kaavapalat olivat jo alkujaankin hyvin geometrisiä, en 
halunnut joutua paloittelemaan niitä sen enempää. Näissä 

vaatteissa sauma-asettelu on tärkein suunnittelun elementti, 
enkä senkään vuoksi halunnut pilkkoa kaavoja ja rikkoa 
harmoniaa. Ainoat pilkotut kappaleet ovat näkymättömiä 
osia, kuten alavarat ja taskupussit. Hameosien kappaleet 
ovat lähes symmetrisiä suorakaiteita ja siksi helppo sovittaa 
limittäin. Haaste tulikin vastaan lähinnä miehustakappalei-
den yhteensovituksessa: kaarevat linjat eivät toimineet niin 
mutkattomasti yhdessä kuin miltä aluksi vaikuttaisi.  On 
myös pidettävä mielessä liivien ja mekkojen epäsymmetrinen 
leikkaus: kappaleita ei voikaan peilata ja käännellä miten 
sattuu.

Näitä kaava-asetteluja tehdessäni huomasin jälleen kerran 
kantapään kautta sen, miten tärkeää on pitää mittasuhteet 
oikeana ja myös huolehtia siitä, että oikeaan tulostuskokoon 
siirrettäessä mitat pysyvät oikeana. Ensimmäisen kaava-aset-
telun alkuvaiheessa jonkin ajatusvirheen tuloksena olin teh-
nyt asettelun kaavapaloilla jotka olivat noin 60 % oikeasta 
koosta. Jouduin siis käytännössä aloittamaan koko asettelun 
alusta, oikeaan suhteeseen suurennettuna. 

ensimmäinen, 
epäonnistunut 
asettelukokeilu

liivin ja mek-
kojen kaavojen 
värikoodausta 
illustratorissa 
ja kaavan kopio-
intia protokan-
kaalle
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uudet, lopulliset kaava-asettelut

Liivi on epäsymmetrinen, joten on muistettava 
työstää kaavaa koko kangasleveydellä Case01:ssä 

käytetyn puolikkaan sijaan.

Langansuunnat yritin pitää mahdollisimman suori-
na, sillä vino langansuunta aiheuttaisi näissä mate-
riaaleissa ja malleissa mahdollisesti venymistä, joka 
tekisi huolitellun sauman ompelusta vaikeaa, jollei 

jopa mahdotonta.

kangasmenekki: 
100x150 cm

kangasmenekki: 
150X137 cm

kangasmenekki: 
150X60 cm



74cASe 03
kAuLuSPAiDAT

Kauluspaitojen kaava-asettelu ei alkanut  
lukkoonlyödyistä suunnitelmista tai 
luonnoksista. Tarkoituksena oli tutkia, 
millaisia muotoja rajatun kangasmäärän 
aiheuttama kaavamuokkaus saisi aikaan.  

Lähtökohtana oli kaksi identtistä 
kauluspaidan peruskaavaa. Hyvin pian 
oli ilmeistä, että kaksi täysimittaista 
pitkähihaista kauluspaitaa ei mahtuisi 
asettamalleni kangasmäärälle. Tässä 
vaiheessa oli tarpeellista palata 
luonnosteluun, jotta paitojen muodosta ei 
tulisi täysin sattumanvaraista. Toinen paita 
on siis lyhythihainen ja selästä avoin, ja 
toisen paidan etukappale on lyhyt.

Paidat ovat ohutta silkkiorganzaa, jotka 
siistin viimeistelyn aikaansaamiseksi 
ompelin pussisaumalla. Tämä tarkoittaa, 
että saumavaraa tarvitaan normaalia 
saumavaraa enemmän, ihannetilanteessa 
kaksinkertaisesti. Tämä on erityisen tärkeä 
tieto zero waste-kaavoituksessa, koska 
se vaikuttaa ratkaisevasti myös kaavojen 
asetteluun ja sitä kautta kangasmenekkiin.  

kangasmenekki: 
145x150 cm
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i
Ennen kuin vaatteen kaavaa aletaan muokata tietokoneella, tehdään vaatteesta perinteisellä 
kavoitusmenetelmällä proto, mikä varmistaa oikeat linjat lopullisessa tuotteessa. Proton muokkauksen 

pohjalta tehdään kaavat, jotka toimivat pohjana kaava-asettelulle.

ii
Luotujen kaavojen siirto tietokoneelle. Helpoiten tämä onnistuu isokokoisella skannerilla, jolloin kaikki 

kaavat saadaan kopioitua samassa suhteessa.
Kameralla kaavan kopioiminen on hyvin epäkäytännöllistä, sillä huolimatta siitä kuinka vakaalla kädellä 
kuvat ottaa, kamera vääristää aina suoria linjoja kuvan reunoilla. Tarkkojen mittojen säilyttäminen on 

lähes mahdotonta ja kuvankorjauksella tehtävä linjojen suoristaminen taas aivan liian aikaavievää. 
Skanneri säilyttää palat samassa suhteessa toisiinsa nähden, joten niiden yhteensovittaminen ja jäljennös 

kävi Illustratorilla huomattavasti nopeammin.
Kaavoihin on hyvä jo ennen kopiointia lisätä n. 1 cm:n saumavarat. Saumavarat ovat zero waste-
kaavoituksessa aina haaste, sillä kappaleita kankaasta leikatessa viillon kummallakin puolella on kappale, 
ja kumpikin kappale tarvitsee oman saumavaran. Lisäämällä kaavaan saumavaraa jo tässä vaiheessa 
varmistetaan, että ompeluvaraa jää. Lisäksi 1 cm:n ylimääräinen reuna mahdollistaa kaavanpalojen 

hienovaraisen muokkauksen ilman, että se vaikuttaa radikaalisti mitoitukseen.
Jokaiseen kappaleeseen on hyvä lisätä myös 10x10 tai 1x1cm:n mittakaavaneliöt ja langansuuntaviivat, 

jotka molemmat helpottavat huomattavasti kappaleiden työstöä Illustratorissa.

iii
Mikäli lähdetään suoraan työstämään kaava-asettelua ilman prototyypin työstämistä, valitaan peruskaava. 
Kaavoitus on sitä helpompaa, mitä paremmat peruskaavat tietokoneelle on syötetty. Ajan myötä kirjasto 

laajenee ja siten aloitusvaihe helpottuu. 

iv
Pohjan luominen Illustratoriin. Pohjan tulee olla tarkalleen käytettävän kankaan levyinen, korkeuden voi 

vielä tässä työstön vaiheessa jättää vakioksi, esimerkiksi 2 m.

v
Ennen kaavanmuokkausta on tärkeää määrittää ne alueet, jotka ovt tärkeimpiä lopullisen vaatteen 
siluetin ja ulkonäön päälinjojen kannalta. Näihin alueisiin ei kosketa kaavanmuokkauksia tehdessä, vaan 

muuntelu kohdistetaan vaatteen muihin linjoihin.
Kiinteitä alueita voi olla mitkä osat kaavaa vain: olkasauma/hartialinja, hihan muoto, pääntie jne.

Mitä enemmän kiinteitä alueita suunnitelmassa on, sitä vaikeampaa kaava-asettelu on. 

vi
Kaavan muokkausvaihe. Tämä vie zero waste-kaavoituksessa eniten aikaa ja vaatii keskittymistä. Kaavoja 
voi paloitella -omaan suunnitelmaan sopivalla tavalla- niiden mahduttamiseksi hukattomaan asetteluun, 
mutta on ehdottoman tärkeää pitää mielessä mikä kaavan kappale on kyseessä, ja kuinka paljon sitä on 
luvallista käännellä ja pyöritellä. Esimerkiksi epäsymmetrisen vaatekappaleen kaavaa peilatessa täytyy olla 
tarkkana, että vaatteen puoliskot säilyvät oikeassa suhteessa. Hihansuun ja hihan mittojen ja esimerkiksi 

vaatekappaleen sivusaumojen pituuden yhdeensopivuuden tarkkailu on myös tärkeää.
Alavaroja, taskupusseja ja muita päällepäin näkymättömiä osia voi huoletta pilkkoa pienemmiksi ja 
käyttää kaava-asettelussa täytepaloina. Jonkin verran ylimääräistä kangasta voi piilottaa saumavaroihin.

vii
Kaavan tulostus. Tulostusvaiheessa mittasuhteiden säilytys on ehdottoman tärkeää. Illustratorissa luodaan 
uusi tiedosto, johon tehdään tulostusalueen (A3) kokoisia artboardeja niin että kaava mahtuu nille 
kokonaan. Artboardit on aseteltava hieman (n. 2 mm) limittäin, jotta tulostettaessa paperin reunaan 
väkisin jäävä muutman millin leikkautuminen saadaan kompensoiduttua. Tulosteet teipataan yhteen, ja 

jäljennetään kaavapaperille.

zero waste
kAAvOiTuSPrOSeSSiN vAiHeeT

kaavanmuokkausta, valmiiin 
kaava-asettelun muuntaminen 
tulostettaviksi A3-arkeiksi ja 
arkkien yhteen teippaamista
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Zero waste- kaavoja sommitellessani törmäsin moniin haasteisiin, joista osaa en ollut 
todellakaan osannut edes aloittaessani odottaa. Toisaalta koin myös yllättäviäkin ahaa-

elämyksiä ja onnistumisia.

Oleellisin pohja kaavoitukselle on hyvä Illustratoriin siirretty peruskaavakirjasto, joka on 
varmasti mittasuhteiltaan oikea. Kaavojen siirtäminen ja muokkaaminen vei eniten aikaa 
kaavoitusprosessissa, joten seuraavan malliston työstön alkaessa nyt Illustratoriin siirrettyjä 

kaavapohjia voisi käyttää hyödyksi ja siten säästää aikaa.

Käytettävä materiaali vaikuttaa zero waste-kaavoituksen sovellettavuuteen huomattavasti. 
Langansuunta ja kankaan joustavuus sanelevat joissain kankaissa suhteellisen tiukastikin 
sen, miten paljon kaavapaloja on mahdollista pyöritellä. Denim on jämäkkyytensä ansiosta 
armollinen materiaali zero waste-kaavoitukseen, mutta langansuunta on hyvin selvästi 
nähtävissä. Tämänkertaisissa suunnitelmissa päätin hyödyntää langansuuntien mukanaan 

tuomaa elävyyttä, mutta aina se ei ole toivottavaa. 

Joustavat kankaat tuovat kaavoitukseen omat haasteensa, kun joustosuunta on pidettävä mielessä 
koko ajan kaavoja käännellessä. Parhaiten joustavat neulokset soveltuvatkin drapeeraukseen 
pohjaavaan zero waste-kaavoitukseen. Samaan lopputulokseen päädyin myös sifongin osalta. 
Saumavarojen jäädessä hyvin pieniksi on tärkeää, että kaavat saadaan aseteltua kankaalle 
täsmällisesti. Valuvat, ohuet ja helposti sähköistyvät materiaalit tekevät tarkan kaava-asettelun 
lähes mahdottomaksi tai ainakin niin aikaa vieväksi ja vaikeaksi, etten näe sitä kaiken vaivan 
arvoiseksi. Tämän vuoksi päädyin kaavoittamaan sifonkihousut perinteiseen kaavoitustyyliin.

Helpoin tie zero waste-kaavoitukseen on tämän malliston kokemukseni mukaan edelleen 
vapaaseen muotoiluun ja drapeeraukseen pohjaava tekniikka, tai väljemmin istuvien vaatteiden 
muotoilu geometristen kaavakappaleiden pohjalta. Istuvien vaatekappaleiden tarkka kaavoitus 
on kompromissien ja hiomisen lopputulos, enkä ole lainkaan vakuuttunut siitä, että tällaisenaan 
tekniikka soveltuisi ainakaan nykyiseen, tehokasta ajankäyttöä ja automaatiota suosivaan 

massateollisuuteen. 

Pohtiessani zero waste-tekniikan soveltamista teollisuuden käyttöön tämä poikkeuksellinen 
kaava-asettelu aiheuttaa uuden haasteen myös vaatteiden kokoamisen suhteen. Vaatekappaleiden 
kokoaminen on minulle helppoa, koska olen itse ollut suunnittelu-ja valmistusprosessissa 
mukana aivan alkuajatuksesta asti. Niinpä tiedän, mistä palasista mikäkin kappale koostuu ja 
missä järjestyksessä ne pitää laittaa yhteen. Teollisuudessa taas on käytännössä mahdotonta, 
että yksi henkilö olisi mukana koko tuotannon ketjun ajan. Kommunikaatio suunnittelijan, 
kaavoittajan ja ompelijan, sellaisina kuin roolit nykyaikana ovat, on suuri haaste: asiaan 
vihkiytymättömälle palojen hahmottaminen on lähes mahdotonta, ainakin ilman jonkinlaista 
merkintäsysteemiä. Siitäkin huolimatta vaatteen kokoaminen olisi luultavasti liian aikaavievää 

ja haastavaa tuotantotehokkuuden kannalta. 

Jos siis zero-waste-kaavoituksesta haluttaisiin tehdä varteenotettava vaihtoehto nykyiselle 
tuotantomallille, olisi tärkeää kehittää jokin koodisto, jolla kommunikaatio olisi helpompaa. 
Vaihtoehtoisesti olisi tarpeellista muuttaa tuotantoketjun rakennetta niin, että suunnittelijan, 
kaavoittajan ja ompelijan roolit toimisivat jotenkin limittäin. En kuitenkaan pidä tätä kovinkaan 
realistisena, ainakaan massateollisuudessa jossa tuotannon eri vaiheet tehdään usein jopa eri 

maissa.

zero waste
LOPPuTuLOS



OSA 4
MALLiSTO
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84 85runkosuunnitelma

Jakut

yläosat

mekot

zero waste-tuotteet

alaosat

1.01 1.02 1.03 1.04

2.01 2.02 2.03

2.04 2.05 3.01

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05

5.01 5.02 5.03 5.04 6.01
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i
100% PuuviLLA

i
100% PuuviLLA

vii
OrgANzA
100%SiLkki

iX
OrgANzA
100%POLyeSTer

22

Asu 01
1.01 / 2.03 / 5.01

Vuorittamaton denimjakku 
vajaamittaisilla hihoilla ja 
kaitaletaskuilla. Ei kiinnitystä, 
sisäsaumat huoliteltu 
kanttinauhalla.
Zero waste-kaavoitettu.

Kauluspaita silkkiorganzaa, lyhyt 
etuosa röyhelöpintaa. Edessä 
napitus ja takana pitkä halkio. 
Huolittelu pussisaumoilla.
Zero waste-kaavoitettu.

Vajaamittaiset, porkkanamalliset 
denimhousut. Vasemman lahkeen 
etupuoli avoin, kappale taittuu 
keskiedun päälle. Ommellut prässit 
polviin asti. Taskut sivusaumoissa, 
vetoketju edessä läpän alla.
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i
100% PuuviLLA

23

Asu 02
4.04

Mekko 3/4-hihoilla, denimiä. 
Kaavan pohjana jakkujen ja 
liivin kaava. Oikealla puolella 
vyötärösaumaan ommellut 
laskokset, vasemmalla 
puolella kaitaletasku. 
Selkäpuolella halkio vasemman 
selkäkappaleen alla.
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iiX
SifONki
100% SiLkki

iiX
SifONki
100% SiLkki

iii
viSkOOSi

24

Asu 03
1.03 / 2.04 / 5.03

Jakku ruudutettua sifonkia. 
Pohjana denimjakku 01:n kaava. 
Vuorittamaton, saumataskut. 
Vajaamittaiset hihat. 
Zero waste-kaavoitettu.

Hihaton, pitkä toppi 
viskoosineulosta. Korkea kaulus, 
piilovetoketju niskassa.
Takaa pidempi kuin edestä.

Porkkanamalliset housut 
ruudutettua sifonkia, 
vajaamittaiset. Ommellut 
prässit polviin asti. Taskut 
sivusaumoissa, piilovetoketju 
edessä.
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iiX
SifONki
100% SiLkki

iii
viSkOOSi

iii
viSkOOSi

25

Asu 04
2.05 / 5.04

Tunikamittainen toppi 
viskoositrikoota, alaosa ruudutettua 
sifonkia. Kyynärpäihin ulottuvat 
hihat, korkea kaulus. Takana 
piilovetoketju, hameosassa takana 
halkio.

Tyköistuvat polvimittaiset shortsit 
viskoositrikoota. Edessä ommellut 
prässit, takana halkiot.
Zero waste-kaavoitettu.
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i
100% PuuviLLA

ii
100% PuuviLLA

vii
OrgANzA
100%SiLkki

X
OrgANzA
100%SiLkki

vi
SifONki
100% SiLkki

iX
OrgANzA
100% POLyeSTer

26

Asu 05
2.02 / 3.01 / 5.02

Liivi denimiä ja puuvillaa, 
hameosa ruudutettua sifonkia. 
Edessä vyötärösaumassa 
saumataskut. Epäsymmetrinen 
leikkaus, kiinnitys vyötäröllä 
painonapilla. Alaosassa takana 
halkio.
Zero waste-kaavoitettu.

T-paitamallinen kauluspaita silkkiorganzaa, 
kauluksissa ja hihan käänteissä röyhelöpinta. 
Suljettu edestä, takaa avoin. Kiinnitys 
niskassa kahdella napilla. Huoliteltu 
pussisaumoilla. 
Zero waste-kaavoitettu.

Vajaamittaiset, porkkanamalliset housut 
silkkisifonkia. Lahkeet takaa avoimet, 
vyötäröllä päällekkäin. Taskut sivusaumoissa, 
keskiedussa piilovetoketju. Huoliteltu 
pussisaumoilla.
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i
100% PuuviLLA

iii
viSkOOSi

iii
viSkOOSi

viii
TyLLi
100% POLyeSTer

27

Asu 06
1.02 / 2.01 / 6.01

Vuorittamaton denimjakku 
vajaamittaisilla hihoilla ja 
saumataskuilla. Ei kiinnitystä, 
sisäsaumat huoliteltu 
kanttinauhalla. Selän yläosassa, 
hartioilla ja hihan sivuissa 
tylliröyhelöpintaa.
Zero waste-kaavoitettu.

Lyhyt t-paitamallinen kauluspaita 
viskoositrikoota. Kyynärpäihin 
ulottuvat hihat. Kaulusrakenne 
ilman saumoja, kääntyen suoraan 
miehustasta.
Zero waste-kaavoitettu.

Polvimittainen kynähame 
viskoositrikoota. Syvä halkio edessä 
vasemmalla, epäsymmetrinen leikkaus. 
Piilovetoketju keskellä takana. 
Zero waste-kaavoitettu.
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X
OrgANzA
100%SiLkki

vi
SifONki
100% SiLkki

28

Asu 07
4.03

Hihaton kauluspaitamekko 
silkkisifonkia. Napitus edessä, 
takana koko selän pituinen halkio. 
Polvimittaisnen hameosa pohjaa 
liivin kaavaan. Päällä toinen 
hameosa silkkiorganzaa. Huolittelu 
pussisaumoilla.
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iv
60% PuuviLLA
40% eLASTAANi

iiX
SifONki
100% SiLkki

X
OrgANzA
100%SiLkki

viii
TyLLi
100% POLyeSTer

29

Asu 08
4.05

Hihaton kauluspaitamekko tylliröyhelöä, 
ruudutettua silkkisifonkia ja silkkiorganzaa. 
Suljettu edestä, halkio niskassa. Kiinnitys 
napilla niskassa. Mekko pohjaa liivin kaavaan. 
Epäsymmetrinen leikkaus, hameosassa halkio 
edessä. Pidempi alushame silkkiorganzaa. 
Osittain zero waste-kaavoitettu.
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ii
100% PuuviLLA

iv
60% PuuviLLA
40% eLASTAANi

X
OrgANzA
100%SiLkki

30

Asu 09
4.01

Pitkä mekko puuvillaa ja 
puuvillasekoitetta. Vyötärösaumaan 
kiinnitetty päälle hameosa 
ruudutettua silkkiorganzaa. 
Mekko pohjaa liivin kaavaan. 
Epäsymmetrinen leikkaus. 
Saumataskut edessä vyötäröllä, 
kiinnitys vyötärösaumassa 
painonapilla. Avonainen selkäosa, 
hameessa halkio takana.
Zero waste-kaavoitettu.



104 105

vi
SifONki
100% SiLkki

iX
OrgANzA
100% POLyeSTer

31

Asu 10
1.04 / 4.02

vi
SifONki
100% SiLkki

Vuorittamaton jakku 
silkkisifonkia, päällystetty 
röyhelöpinnalla. Hihojen 
alapinnat paljaana. Malli pohjaa 
denim01:n kaavaan.

Pithä hihaton mekko 
silkkisifonkia. Kiinnitys 
painonapilla vyötäröllä. 
Epäsymmetrinen leikkaus, 
hameosassa halkio takana. 
Huoliteltu pussisaumoilla. Malli 
pohjaa liivin kaavaan.
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M/F
Photos by Vilja Harala
Fashion Piia Honkanen
Models Ines & Melinda, Modelboom
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Opinnäyetyöni tavoitteena oli perehtyä muotokieleltään minuun vetoavan miesten puvun 
historiaan sekä erityisesti puvun käytön lähettämiin viesteihin niin miehen kuin naisenkin 
pukemana. Halusin mallistossa lisäksi yhdistää tutkimusaiheeseen valmistustekniikallista 

tutkimusta, tuodakseni  esille vaatteen rakenteen tuntemukseni.

Jo projektin alussa oli selvää, että kaavoitustutkimus tulisi olemaan haasteellista ja aikaavievää. 
Aikataulutin itseni heti alusta asti aika tiukasti niin, että kirjallinen osuus olisi käytännössä valmis 
joululoman jälkeen, jättäen siten minulle tarpeeksi aikaa perehtyä tuotteiden kaavoitukseen. 
En lopulta onnistunut pysymään aikataulussa, mutta en silti joutunut kirimään loppua kohti 
mitenkään liikaa. Kaavoitus sujui alkuun päästyään yllättävänkin nopeasti ja kivuttomasti, ja 

auttoi paljon, että samalla kaavapohjalla saattoi työstää useampaa tuotetta yhtä aikaa. 

Kaiken kaikkiaan olen opinnäytetyön etenemiseen ja lopputulokseen tyytyväinen, onnistuin 
asettamissani tavoitteissa niin kirjallisen tutkimuksen kuin malliston toteutuksenkin osalta. 
Vaatteet ovat sitä mitä tavoittelinkin, moderneja ja selkeälinjaisia, mutta silti mielenkiintoisia, 

ja viimeistelykin on onnistunut.

Prosessin aikana olen oppinut tunnistamaan ja analysoimaan omia työskentelytapojani. 
Olen suunnittelijana itsevarmempi ja luotan omaan taitooni ja ratkaisuntekokykyyni, ja olen 
myös yhä varmempi alavalinnastani. Haluan tehdä töitä muodin parissa mahdollisimman 

monipuolisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja sitä kautta löytää oman paikkani.

Suunnittelulleni tyypillistä on leikittely maskuliinisen muotokielen ja naisellisen herkkyden 
välillä, joten tutkimusaiheeseen perehtyminen oli erittäin antoisaa ja toimii varmasti pohjana 
myös monelle tulevaisuudenkin projektille. Katsoisin, että mallisto toimii jonkinlaisena 
visuaalisena ohjenuorana sille, millaisia vaatteita tulevaisuudessakin haluan suunnitella. 
Käytettävää, selkeälinjaista mutta silti herkkää, välillä ehkä huumorillakin höystettynä. 
Kokeellinen kaavoitus, jonka alle lasken myös zero wasten, pysynee myös suunnittelutyössäni 
mukana jatkossakin. En tosin koe tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi rajoittaa itseäni 

pelkkään zero wasteen.  

Arviointi
LOPPuPÄÄTeLMÄT
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