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Lukijalle 

 
 

Ryijyistä kyborgeihin -julkaisun lähtökohtana on tekstiili- ja vaatetusalan 

akateemisen koulutuksen 10-vuotisjuhlavuosi Lapin yliopistossa, joka sai 

katsomaan taaksepäin, sen kautta nykyisyyteen ja vähän tulevaankin. Mitä 

tähän mennessä teini-ikään tulevalla tutkimussaralla on tehty, millaisia aiheita ja 

näkökulmia alan tutkimuksen kohteiksi on valikoitunut sekä millaista tutkimusta 

lähivuosina väitöskirjatasolla laitokseltamme on odotettavissa?  

Tekstiili- ja vaatetusalan laitoksen aloitettua toimintansa 1.8.1996 

opistotasoisen Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksen yhdistyessä 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan opetus muuttui suunnittelupainotteisesta 

yhä enemmän tutkimuspainotteiseksi. Taideteollisen alan tutkimusta alettiin 

tehdä tiedeyliopiston osana, mikä oli uutta ja haastavaa.  

Tutkimuksesta on muotoutunut monitieteistä tekstiili- ja vaatetusalan 

muotoilututkimusta, josta tämä julkaisu tarjoaa muutamia esimerkkejä. Vaikka 

muotoilututkimuksen kentällä liikummekin, moni meistä kirjoittajista mieltää 

designerin ja muotoilijan edelleenkin suunnittelijaksi, jota käytämme myös tässä 

julkaisussa. 

 
Laitoksellamme on kuluneiden kymmenen vuoden aikana keskitytty perus- ja 

jatko-opinnoissa tehtävän tutkimuksen lisäksi tutkimus- ja 

tuotekehityshankkeisiin yhteistyössä eri yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten 

sekä alueellisten toimijoiden kanssa1. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin 

liittyvää tematiikkaa tässä julkaisussa edustavat Mari Pursiaisen 

Verkkotyöskentely-ympäristö vaatekonseptin suunnitteluprojektissa -artikkeli, 

joka liittyy kahden tutkimushankkeen, Suomen Akatemian rahoittamien 

                                                 
1 Ks. www.ulapland.fi/?deptid=17193. 
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Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa (CoDes)           

-hankkeen ja Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit (MeMoGa)       

-hankkeen, yhteistyöhön. Toinen tutkimushankkeisiin liittyvä artikkeli on Piia 

Rytilahden, Petra Falinin, Minna Uotilan ja Pertti Aulan artikkeli Uutta luksusta 

etsimässä, joka pohjautuu Suomen Akatemian rahoittamaan Emergence of 

Luxury -hankkeeseen.  
  

Tämä Ryijyistä kyborgeihin -julkaisu koostuu puheenvuoroista ja tieteellisistä 

artikkeleista. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää juuri nimitetty tekstiilitaiteen 

tutkimuksen dosenttimme Päikki Priha, joka pohtii artikkelissaan Miksi 

tekstiilitaidetta pitäisi tutkia? tekstiilitaiteen tutkimuksen merkitystä. Miksi lasia 

pidetään arvokkaana, mutta tekstiiliä ei? 

 

Toisessa puheenvuorossa Tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat tutkimustyön 

ladunaukaisijoina vaatetusalan syventävän vaiheen opiskelija Heidi Kaartinen 

tuo esiin tekstiili- ja vaatetusalan perusopiskelijoiden käsityksiä, kokemuksia ja 

toiveita, jotka liittyvät opiskeluun laitoksella, uusien toimitilojen käyttöönottoon ja 

sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. 

 

Tekstiili- ja vaatetusalan laitokselta ei tähän mennessä ole valmistunut vielä 

yhtään väitöskirjaa, mutta valmisteilla olevia jatkotutkimuksia molemmista 

pääaineista, tekstiilialalta ja vaatetusalalta, on useita. Seuraavissa artikkeleissa 

tekstiili- ja vaatetusalan jatko-opiskelijat käsittelevät väitöskirjansa aihepiiriä. 

Touko Issakainen liikkuu artikkelissaan Marin jäljillä – Kutominen 

kulttuurihistorian työvälineenä historian ja nykyisyyden rajapinnoilla hakien 

muun muassa itse ryijyn suunnittelijana ja toteuttajana tietoa 1700-luvulla 

Hämeessä eläneen kutojan, mystisen Marin, josta ei välttämättä ole jäljellä 

mitään tietoa, maailmasta sekä suunnittelu- ja valmistustekniikoista.   
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Muotoilun ja taideteollisuuden historiaan pohjautuu Heidi Pietarisen artikkeli 

Metsovaara Oy – Näyteikkuna maailmalle. Yrityksen perustaja tekstiilitaiteilija 

Marjatta Metsovaara ja hänen yrityksensä olivat suomalaisen tekstiilitaiteen 

kansainvälinen lippulaiva maailmalla etenkin 1960-luvulla. Artikkeli pyrkii 

valottamaan millainen tämä vähän Suomessa tunnettu yritys oli. 

 

Toinen muotoilun historiaan pohjautuva artikkeli on Marjatta Hildénin Rakastettu 

ja parjattu tuulipuku. Siinä tarkastellaan suomalaista tuulipukuilmiötä 

pääasiassa 1980-luvulla, hahmotellaan ilmiön ympärillä olevaa kontekstia ja 

selvitetään mistä tuulipuvun valtavassa suosiossa oli kyse.  

 

Mari Pursiaisen artikkeli Verkkotyöskentely-ympäristö vaatekonseptin 

suunnitteluprojektissa – Suunnittelijoiden näkökulma Discendum Optiman 

käyttöön tuo ajallisesti meidät nykyisyyteen. Artikkelissa selvitetään miten 

verkkoympäristö toimii käytännön muotoilutehtävissä suunnittelijoiden 

työvälineenä. 

 

Riikka Matala puolestaan määrittelee artikkelissaan Kyborgit 

älyvaatesuunnittelussa kyborgi-käsitettä suhteessa älyvaatekäsitteeseen etsien 

yhtymäkohtia eri käsitteiden avulla. Näin hän pyrkii löytämään uutta tietoa 

suunnittelijoiden työvälineeksi.  

 

Kuten myös Uutta luksusta etsimässä -artikkelissa, joka pohjautuu Emergence 

of Luxury -hankkeessa kerättyyn aineistoon. Artikkelissa määritellään mitä 

suomalaiset käsittävät luksuksella. Artikkelin kirjoittajana on Piia Rytilahti 

yhdessä tutkimusryhmän kanssa, johon kuuluvat Petra Falin, Minna Uotila ja 

Pertti Aula.  

 

Lopuksi esitän lämpimät kiitokset ensinnäkin tekstiili- ja vaatetusalan laitokselle, 

joka mahdollisti julkaisun toteuttamisen. Erityiskiitokset kaikille kirjoittajille ja 

etenkin jatko-opiskelijoiden ryhmälle, joka osallistui prosessiin aktiivisesti ja 
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auttoi toimitustyötä rakentavilla kommenteillaan. Kiitokset myös muille tekstejä 

kommentoineille. Lämpimät kiitokset myös Mari Pursiaiselle paneutuvasta 

otteesta julkaisun tekniseen toteutukseen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä Eevi 

Matilaiselle ulkoasun ideasta. Kiitos myös Sisko Ylimartimolle henkisestä ja 

teknisestä tuesta. 

 
 
 
 
 
 

Rovaniemellä 1. joulukuuta 2006 

 
Marjatta Hildén 
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Päikki Priha 

Miksi tekstiilitaidetta pitäisi tutkia? 
 

 

Esimerkki elävästä elämästä: Viime kesänä Hietalahden kirpputorilla 

haukansilmäni havaitsivat nuoren naisen myyntipöydällä puoli tusinaa 

tekstiilitaiteilija Dora Jungin (1906–1980) Tampellalle vuonna 1960–1969 

suunnittelemia Rustika-pellavatabletteja (tuotannossa 1960–1969). Mitähän ne 

maksaisivat? ”Voit saada eurolla koko pinon.” Ostin pois, en edes tinkinyt. 

Samalla pöydällä oli myös Tapio Wirkkalan (1915–1985) pieni Tapio-lasi (Iittala 

1952), pieni särö reunassa. Entä mitä se maksaa? ”No se on viisi euroa, katsos 

se on Tapio Wirkkalan.” Jätin ostamatta. (Kuva 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Dora Jungin Rustika-tabletit ja Tapio Wirkkalan Tapio-lasi – samanarvoisia, 
mutta erihintaisia. Miksi? Tekijän arkisto. (Kuva: Päikki Priha) 
 

Mikä tekee kahdesta saman aikakauden suomalaisesta suunnittelijasta näin 

eriarvoisia – sukupuoli, suunnittelukohteen materiaali vai sattuma? Taidossa ja 
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lahjakkuudessa ei ainakaan toinen ole toista huonompi, jos mittarina käytetään 

esimerkiksi 1950-luvun Milanon triennaalien palkintoja. Dora Jungille 

myönnettiin Grand Prix kaikissa kolmessa triennaalissa, 1951, 1954 ja 1957, 

Wirkkalalle kolme palkintoa 1951, samoin 1954.2  

 

Kuluvana vuonna, 16.10.2006, Dora Jungin syntymästä tuli kuluneeksi 100 

vuotta. Se olisi tarjonnut aiheen monenlaisiin tapahtumiin: juhlanäyttelyyn,         

-julkaisuun, seminaareihin ja artikkeleihin. Tarjonta on kuitenkin ollut lähes 

olematonta. 

 

Miksi sitten pitäisi tietää kuka oli tekstiilitaiteilija Dora Jung, joka toi kauneutta 

suomalaisten arkeen lukuisten Tampellan pellavapöytäliinojen, -tablettien ja 

pyyheliinojen suunnittelijana? Huippusuunnittelu yhdistettynä Tampellan 

parhaiden vuosien tekniseen osaamiseen ja parhaaseen laatuun teki monesta 

arjesta juhlan. Rakastetuimpia juhlaliinoja oli ”Sata ruusua”, vuonna 1962 

tavaratalo Stockmannin 100-vuotisjuhlan kunniaksi tilattu pellavapöytäliina, jolla 

Arabian kahvikuppien ja 100-vuotiskahvin kera katettiin juhlapöytä 

lukemattomissa kodeissa, ja katetaan monissa vieläkin.  

 

Teollisesti tuotettujen kattaustekstiilien lisäksi Jungin omassa kutomossa syntyi 

kymmenittäin tekstiilitaideteoksia ja satoja kirkkotekstiileitä, jotka kaunistavat ja 

juhlistavat edelleen monia julkisia ja yksityisiä tiloja Suomessa ja ulkomailla, 

Turun linnaa ja tuomiokirkkoa muiden muassa.  

 

Tästä olisi syytä olla ylpeitä, mutta osaammeko me olla?  

                                                 
2 Milanon triennalessa 1951 kuudesta Suomelle myönnetystä Grand Prix -palkinnosta Tapio Wirkkala sai 

kolme, joista yksi näyttelyarkkitehtuurista. Dora Jung, Eva Brummer ja Rut Bryk kukin yhden. 1954 

Suomelle myönnettiin jälleen kuusi Grand Prix’tä, joista Tapio Wirkkalalle kolme, yksi 

näyttelyarkkitehtuurista. Dora Jung, Kirsti Ilvessalo ja Timo Sarpaneva saivat muut palkinnot. 1957 

kuudesta Suomelle myönnetystä Grand Prix’stä Timo Sarpaneva sai kaksi, joista toisen 

näyttelyarkkitehtuurista. Dora Jung, Uhra-Beata Simberg-Ehrström, Kyllikki Salmenhaara ja Kaj Franck 

saivat kukin yhden palkinnon. 
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Tutkimuksestako apua? 
Tekstiilitaiteen tutkimuksen yksi tehtävä on tuottaa julkista tietoa, joka koskee 

sekä suunnittelijoita, yrityksiä että itse tekstiileitä. Tiedon avulla alamme 

ymmärtää miksi esimerkiksi Rustika-tabletin arvo olisi ollut yhtä suuri kuin 

Tapio-lasin. 

 

Ymmärrys on askel kohti arvostusta, joka vaikuttaa välillisesti myös alan 

työllisyyteen, palkkoihin ja julkisiin satsauksiin. Näyttelyt, julkaisut, koulutus ja 

apurahat ovat riippuvaisia yhteiskunnan varoista. Jos ala on arvostettu ja 

haluttava, sille hakeutuu lahjakkaita opiskelijoita ja ammatillisesti asiantuntevia 

opettajia. Arvostettu tuotemerkki, brandi, kasvattaa alan työllisyyttä ja 

suomalaisen suunnittelun arvostusta. Marimekon 50-vuotiaat Jokapoika-paidat 

käyvät kaupaksi siinä missä Aalto-maljakot. Hinta ei ole ratkaiseva, tuotteen 

suunnittelija, valmistaja sekä tuotteeseen mahdollisesti liittyvä tarina sen sijaan 

ovat.  

 

Jos perustetaan Marimekko-museo, ei ole epäilystäkään sen suosiosta niin koti- 

kuin ulkomaalaisten turistien kohteena. Historian ja uusintapainoksien rinnalla 

on kuitenkin jatkuvasti tuotettava myös uutta, kokeiltava, yritettävä, erehdyttävä 

ja otettava riskejä. Yritysjohtaja Kirsti Paakkanen tunnustaa itsekin 

menneisyyden merkityksen kiteyttäen sen sanoihinsa: ”Jos ei tunne 

historiaansa, ei ole hyvää tätä päivää.”3 

 

Arvostus tulee aloittaa oman ammattikunnan keskuudesta. Niin kauan kuin 

tekstiilisuunnittelijat puhuvat ”räteistä ja lumpuista”, vaikka vain leikillisesti, on 

jotain vialla. Heikko ammattiylpeys ja itsetunto muodostuvat nopeasti kapuloiksi 

omiin rattaisiin matkalla tutkimuksen avulla saavutettavaa tiedon, ymmärryksen 

ja arvostuksen päämäärää. (Puhuvatko arkkitehdit ”hökkeleistä” tai teolliset 

muotoilijat ”romuista”?)  Tutkimus ei tarkoita vain historiankirjoitusta, vaan yhtä 

hyvin soveltavaa materiaalien, työtapojen, suunnittelumenetelmien ja 
                                                 
3 Paakkanen 2006.  
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markkinointijärjestelmien kehittämis- ja soveltamistyötä. Meillä on tarjota 

maailman parasta muotoilua, tekstiilit tasavertaisina muiden muotoilualojen 

rinnalla. (Kuva 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Suomen suurimman päivälehden tapa otsikoida artikkelinsa ei lisänne alan 
arvostusta (Futistähdestä rättimalliksi 2006. Tekijän arkisto).  
 

 

Mitä, ketkä, miksi?  
 
Mitä ja miksi tekstiileitä olisi tutkittava? Tutkimus kohdistuu tekstiilien historiaan, 

raaka-aineisiin, tekniikoihin sekä esteettisiin arvoihin. Tutkimuksen avulla 

saadaan tietoa yrityksistä, tuotanto- ja suunnittelumenetelmistä, materiaaleista 

ja suunnittelijoista.  
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Ketkä tekstiileitä tutkivat? Kansatieteilijät, taidehistorioitsijat, käsityötieteilijät, 

kauppatieteilijät, kemistit, insinöörit sekä tekstiilitaiteilijat ja -suunnittelijat, joilla 

on oman suunnittelun ja tekemisen kautta ”silmät sormenpäissä”. Jokainen 

kohdistaa oman suurennuslasinsa tai kameran objektiivinsa saman kohteen 

ääressä eri lailla tavoitteidensa mukaisesti.   

 

Kysymys, johon Taideteollisen korkeakoulun nuorten ja dynaamisten 

suunnittelijoiden edessä voi törmätä, koskee tutkimuksen tarpeellisuutta. Miksi 

katsoa taaksepäin, miksi kaivella menneitä, kun tavoitteena on 

ennennäkemättömän ja -kokemattoman luominen katse tiukasti tulevaisuuteen 

suunnattuna. Suurimpia epäilijöitä saattavat olla ne, jotka samalla ja 

tietämättään tekevät luovaa tutkimuksellista työtä eri studioissa esimerkiksi 

kokeillen eri värimenetelmien käyttöä tai pohtiessaan uusia kudonnan 

sidosratkaisuja tietokoneiden ääressä. Taideteollisessa korkeakoulussa 

tutkimusta tarvitaan myös siksi, että se ulottuu materiaaleihin ja tekniikoihin, 

niiden uusiin käyttötapoihin ja sovellutuksiin. Tutkimusta tarvitaan myös oman 

oppimisen syventämiseen, osaksi ammattiosaamista, työelämävalmiuksien 

kasvattamiseksi ja työn tuottavuuden lisäämiseksi. (Kuva 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Taiteilija tutkijana - mahdollinen vai mahdoton yhdistelmä? Kirjoittaja Heinolan 
taidemuseossa Carl Spitzwegin Lukutoukan tunnelmissa. Tekijän arkisto. (Kuva: Pekka 
Palosuo) 
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Taiteilija tutkijana 
 
Tekstiilitaiteilija Dora Jungissa yhdistyi taiteilija, etsijä, kokeilija ja tutkija. Hänen 

työvälineensä oli harnesk-vetolaitteella varustetut kangaspuut, jotka 

ulkopuolisesta näyttävät lähinnä käsittämättömän monimutkaiselta pysty- ja 

vaakasuorien lankajärjestelmien viidakolta (kuva 4). Jung kertoi jääneensä jo 

opiskeluvuosinaan iltaisin kangaspuiden ääreen pohtimaan, miten voisi alistaa 

ne ja kudontatekniikan palvelemaan paremmin omia näkemyksiään ja 

taiteellisia pyrkimyksiään. Tässä kehitystyössä hän onnistui mestarillisesti. 

Esimerkiksi arkkitehti Alvar Aallon Dora Jungilta tilaamaa Finlandia-talon 

esirippua (1971) voidaan tarkastella monin tavoin. Tekstiilitaiteilija Laila 

Leppänen on pystynyt analysoimaan esiripun teknisen toteutuksen. Hän on 

laskenut eri kuviopintojen lukumäärän ja selittänyt niiden muodostumisen 

damastikangaspuiden vetolaitteen monimutkaisen, mutta samalla erittäin 

systemaattisesti käytetyn narujärjestelmän avulla.4 Tämä kaikki on kuitenkin sitä 

teoriaa, joka käytännössä unohtuu, kun luova työ puhuttelee, koskettaa 

katsojan sisintä. (Kuvat 5 ja 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Dora Jung valittiin yhdeksi aiheeksi Klassikot postimerkki ja -korttisarjaan 
vuonna 2000. Postimerkkiin on kuvattu Jäkälä-huonekalukangas vuodelta 1946 ja 

                                                 
4 Leppänen 1983,11. 
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korttiin hänen damasti-kangaspuunsa, joilla toteutettiin suomalaisen tekstiilitaiteen 
hienoimpia saavutuksia. Tekijän arkisto. (Kuva: Aimo Hyvärinen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5. Dora Jungin kutomossa valmistui 1971 Aallon toimiston tilaama esirippu 
uuteen Finlandia-taloon. Harmaan eri sävyistä kokonaan käsinkudottu tekstiili on 23 m. 
leveä, yli 9 m. korkea ja painaa 173 kg. Monumentaalityö on joutunut alennustilaan 
akustisten parannustöiden yhteydessä. Esiintymislavaa korotettiin 25 cm, ja esirippua 
jouduttiin lyhentämään saman verran. Lavan yläpuolella olevan esirippukiskon päälle 
kiinnitettiin luukut, joihin kiinnitettiin lisävalaisimet. Esirippu jätettiin lavarakenteisiin, 
mutta sitä ei voi ottaa esille poistamatta kiskon päällä olevia levyjä. (Rovio 2003, 
numeroimaton kuvasivu. Tekijän arkisto.) 
 

Tekstiilitaiteilija Kirsti Rantanen on kuvaillut samaa tekstiiliteosta toisenlaisesta 

näkökulmasta. Hän kirjoittaa  näin: ”Omia keinojaan käyttäen Dora tulkitsi Alvar 

Aallon piirrosta, sen valon ja varjon häilyviä pilareita. Kuin koko 

marmorirakennuksen konseptio; valkoinen pellavaloimi ja musta villakude 

rakentuvat lukemattomiin muunnoksiin... Doran damastit puhuvat ja soivat: 

niissä on kude- ja loimilankojen runo ja musiikki, graafisen viivan piirto ja 

sykkivän värin kenttä. Niissä tekniikka palvelee esteettistä täydellisyyttä ja 

hyödyllistä tarkoituksenmukaisuutta...”5 Rantanen näki Dora Jungissa, erityisesti 

tämän tilaustyön kohdalla, tehtävän vaatimuksiin kokonaan ja nöyrästi 

sopeutuvan tutkijan, vaikka Dora Jungille itselleen ei liene tullut edes mieleen 

                                                 
5 Rantanen 1981, 23. 
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nimittää itseään tutkijaksi. Hän ei sanonut itseään edes taiteilijaksi, vaan halusi 

olla käsityöläinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 6. Yksityiskohta pinnasta. Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun osaston arkisto. 
(Kuvaaja tuntematon)  
 

Suunnittelu ja tutkimus eivät ole toistensa vastakohtia, pikemminkin päinvastoin. 

Parhaimmillaan tutkimus voi rikastaa luovaa työtä, antaa sille pohjaa ja syvyyttä 

sekä auttaa tekijää sopivien ja parhaiden vaihtoehtojen löytämisessä. Oman 

suunnittelualan tutkimus on myös tärkeää, jotta voisimme toimia kuin oppaat 

avaten katsojille katseltavien kohteiden merkityksiä. Professori Riitta Nikulaa 

lainaten: ”Ellemme tiedä, mitä historiallisia ja esteettisiä merkityksiä eri asioilla  

on syntyajankohtanaan, saatamme tuhota kaiken, mikä jonkun toisen hetken 

näkökulmasta vaikuttaa arvottomalta, jopa rumalta.”6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Nikula 1995, 11. 
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Heidi Kaartinen 

Tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat tutkimustyön ladunaukaisijoina 
 

 

Nuoren tieteenalan opiskeleminen Lapin yliopistossa on haasteellista monessa 

suhteessa. Kun kyseessä on tekstiili- ja vaatetusala (teva), joka omaa vahvan 

käsiteollisen perinteen, tieteen ja taiteen sulauttaminen yhtenäiseksi ja 

toimivaksi kokonaisuudeksi on mielenkiintoinen lähtökohta ja tavoite 

opiskelijalle. Myös uudenlaisista lähtökohdista alkunsa saavat tutkimuskohteet 

antavat oman mielenkiintoisen lisäyksensä alan opiskeluun. Millaisena tekstiili- 

ja vaatetusalan perusopiskelijat kokevat tieteellisyyden ja luovuuden 

yhdistämisen opinnoissaan? Millaisia odotuksia heillä on opintojensa suhteen ja 

täyttävätkö Lapin yliopiston tekstiili- ja vaatetusalan opintokokonaisuudet nämä 

odotukset? 

 

Olen kerännyt tähän artikkeliin aineistoa perusopiskelijoilta kirjoitelmamuodossa 

tekstiili- ja vaatetusalan ainejärjestö Lyteva ry:n hallituksen jäsenen, tiedottajan 

sekä vaatetusalan pääaineopiskelijan ominaisuudessa loppukesällä 2006. 

Tällöin taiteiden tiedekunnan (ttk) uudisrakennuksen käyttöönottoa vielä 

odotettiin jännityksellä ja sen tuomat mahdollisuudet olivat vielä vasta 

ajatusasteella opiskelijoiden mielissä. Pyysin opiskelijoita kirjoittamaan 

tuntemuksistaan ja toiveistaan opiskeluiden suhteen ja näkemyksistään siitä, 

miten opinnot ovat täyttäneet heidän alkuperäisen mielikuvansa opiskelusta 

Lapin yliopiston teva-laitoksella.  

 

Sain vastaukset kolmelta 25–35-vuotiaalta opiskelijalta, joiden koulutustausta 

on todella erilainen toisiinsa nähden. Kaksi vastaajista on kandidaattivaiheen 

perusopiskelijoita, kolmas on tullut suoraan Lapin yliopistoon syventäviin 

opintoihin ammattikorkeakoulupohjalta. Kandidaattivaiheen opiskelijoista toinen 

on opiskellut ennen näitä opintoja vaatetusalan ammatillisen perustutkinnon, 
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toinen puolestaan aloittanut useitakin eri alojen tutkintoja, mutta päätynyt lopulta 

vaatetusalaan. Vastaajien näkemykset ovat silti hämmästyttävän yhtenevät. 

Peilaan keräämiäni kirjoitelmavastauksia omiin näkemyksiini tekstiili- ja 

vaatetusalan olemuksesta ja kehityksestä Lapin yliopistossa viiden ja puolen 

opintovuoteni ja kahden ainejärjestöaktiivivuoteni aikana. 

 

Odotuksia ja olettamuksia alasta 

 

Monet alan opiskelijoiksi hakeutuvista eivät tiedä millainen tulevaisuus heitä 

odottaa. Suurin osa opiskelemaan hakeneista ja päässeistä ajattelee 

automaattisesti tulevansa opintojensa päätteeksi tekstiili- tai 

vaatetussuunnittelijaksi. Sama olettamus pätee myös muihin laitoksen 

ulkopuolisiin ihmisiin. Omalla kohdallani olen kerrottuani opiskelevani 

vaatetusalaa Lapin yliopistossa usein törmännyt toteamukseen: ”Sinähän 

suunnittelet sitten minulle vaatteita, kun kerran opiskelet alaa”. Tällainen kertoo 

omaa kieltään ihmisten käsityksestä alan työtehtävistä. Kun opiskelija pääsee 

eroon ajatuksesta, jonka mukaan ainoa alan ammatti on tekstiili- tai 

vaatetussuunnittelija, avautuu monta ovea tulevaisuuteen. Perusaines, joka 

parin ensimmäisen vuoden karsiutumisen jälkeen jää opiskelemaan alaa, 

arvostaa suuresti ja osaa hyödyntää uuden tieteenalan mahdollisuuksia ja 

monimuotoisuutta.  

 

Aloitin vaatetusalan opintoni yliopistossa vuonna 2003. En 
juurikaan tiennyt mitään uudesta opinahjostani, saati sen 
historiasta. Nuorena tieteen alana vaatetusala sulautuu kuitenkin 
hyvin perinteisenä tunnettuun tieteen kenttään. Kun aloitin 
opiskeluni, tuttavat ja kaverit olettivat minun opiskelevan 
vaatetussuunnittelua. Lapin yliopiston alaisuudessa pääaineeni on 
kuitenkin paljon monimuotoisempi! Se on asia, josta teva-laitos voi 
olla aidosti ylpeä saadessaan valmistuneiden joukkoon 
suunnittelijoiden ohella opettajia, tutkijoita, omien muotiputiikeiden 
luotsaajia jne. Teva tarjoaa kirjaimellisesti rajattomat 
mahdollisuudet. Taiteet yhdistettynä perinteisinä tunnettuihin 
tieteenaloihin mahdollistaa innovatiivisen opiskelun ja takaa 
”tuunattuja” tutkintoja. (4. vuoden opiskelija) 
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Opiskelijoiden odotukset opintojen suhteen ovat henkilöstä ja hänen 

koulutustaustastaan riippuen todella erilaisia. Osa painottaa opinnoissaan 

erityisesti tiedettä, osa taidetta ja osa pyrkii niiden täydelliseen yhteen 

sulauttamiseen. Uuden tieteenalan mahdollisuudet koetaan osittain 

vapauttavana, mutta myös vaikeuttavana asiana. Ladunaukaisijan tehtävä ei ole 

helppo, joskin se on mielenkiintoinen ja vapauksia antava. Kun olemassa on 

vain vähän alan tieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia, tieteen tekeminen 

konkretisoituu alan opinnoissa. 

 

Tulin Lapin yliopistoon, koska halusin saada taiteellisen lisän 
aiempaan koulutukseeni. Halusin myös katsastaa onko tieteellisellä 
tutkimuksella minulle mitään annettavaa. Nämä tavoitteet olen 
saavuttanut. Myös mahdollisuus opiskella kätevästi Oulun 
yliopistossa vaikutti kiinnostukseeni tulla Lapin yliopistoon. (4. 
vuoden opiskelija) 
 
Soveltuvuustestit ovat suositelleet minulle lähes poikkeuksetta 
tieteellisen ja taiteellisen toiminnan yhdistämistä. Valitettavasti juuri 
kukaan ei osannut käytännössä kertoa, millaista alaa tämä saattaisi 
tarkoittaa. Henkilökohtaisesti pidän tieteen ja taiteen liittoa 
hedelmällisenä enkä näe siinä mitään ristiriitaa. Opinnoissani pidän 
parhaana puolena juuri sitä, että voin hyvinkin vapaasti valita, miten 
haluan opintojani painottaa ja tähän asti olen liikkunut 
mahdollisimman laajasti ja huolettomasti kurssitarjonnan laidasta 
laitaan. (2. vuoden opiskelija) 
 

Tietoinen ja tieteellinen valinta 

 

Lapin yliopiston tekstiili- ja vaatetusalan opinnot nähdään usein 

vastakkaisasettelussa Helsingin ja Taideteollisen korkeakoulun (Taik) opintojen 

kanssa. Myös maamme ammattikorkeakoulut ovat usein Lapin yliopiston teva-

laitoksen kanssa puntarissa. Suurelta osin tällaisessa vertailussa painottuu 

tieteellisyyden näkökulma Lapin yliopiston opinnoissa ja mahdollisuus laaja-

alaiseen sivuaineopiskeluun sekä osittain Taideteollisen korkeakoulun maine 

”kovana” oppilaitoksena, jossa opiskelijoiden välinen kilpailu menee sosiaalisten 

suhteiden edelle.  
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Monelle tietoinen valinta lähteä Helsingin ja muiden suurien kaupunkien 

ruuhkien sijasta Rovaniemelle rauhalliseen ympäristöön on painottunut 

opiskelupaikkaa valitessa. Liikunnallisten harrastusten mahdollisuudet ovat 

rajattomat, mikä tarjoaa loistavan kontrastin välillä raskaalle opiskelulle. 

Rovaniemi nähdään idyllisenä paikkana opiskella, joskaan suunnittelijan uraa 

halajavat eivät useinkaan näe Rovaniemeä uraa edistävänä lähtökohtana 

maantieteellisen etäisyytensä vuoksi. Tästäkin huolimatta moni on ihastunut 

paikkakuntaan niin, että lähteminen on tuntunut vaikealta. Olen myös usein 

kuullut sanottavan: mikäli työmarkkinatilanne sen vain sallii, haluttaisiin jäädä 

paikkakunnalle pidemmäksikin aikaa. 

 

Halusin pyrkiä nimenomaan Lapin yliopistoon, koska alaa 
opetetaan vain täällä ja Helsingissä. Taikista olin onnistunut 
saamaan vain negatiivisia vaikutelmia siellä opiskelevien tuttavien 
puheista, enkä myöskään halunnut enää asua Helsingissä. 
Pääsykokeissa sain laitoksesta positiivisen vaikutelman ja valinta 
Rovaniemelle muuttamisesta ja opintojen aloittamisesta oli helppo 
tehdä. [--] Kaikki opiskeluun liittyvät asiat ovat kohdallani 
järjestyneet huomattavan vaivattomasti ja viihdyn sekä yliopistolla 
että paikkakunnalla mainiosti. (2. vuoden opiskelija) 
 

Tutkinnonuudistus: tiedettä ja tietotekniikkaa 

 

Toteutettu tutkinnonuudistus on ollut pettymys monille käytännön taitoja 

haluaville ja taidetta painottaville opiskelijoille. Koetaan, että jos jotain osa-

aluetta lisätään ja painotetaan, jokin toinen osa-alue joutuu sen kustantamaan. 

Tosin siirtymävaiheissa aina asiat hakevat omaa muotoaan ja ajan mittaan 

aluksi huonolta tuntuvat uudistukset muotoutuvatkin joksikin toimivaksi ja 

hyväksi. Siirtymävaiheen opiskelijat kokevat usein menettävänsä jotain, kun 

heillä on mahdollisuus verrata entistä ja tulevaa. 

 

Tutkinnon uudistus oli osittain pettymys. Uudistuksen jälkeen tuntuu 
siltä, että taidetta on karsittu tieteen kustannuksella. Ylemmillä 
tahoilla tieteen halutaan jyräävän taiteen. Vaikka olemmekin 
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tiedeyliopistossa, taiteella pitäisi olla arvoisensa asema. 
Opiskelijalla täytyisi olla suurempi mahdollisuus valita, haluaako 
painottaa tutkinnossaan enemmän taidetta vai tiedettä. (4. vuoden 
opiskelija) 

 

Edelleen kehittyvässä informaatioteknologisessa yhteiskunnassa tietotekniikka 

on vallannut tilaa myös teva-alalla. Siksi Lapin yliopistossakin opiskellaan 

tekstiili- ja vaatetusalalla tarvittavaa CAD-tietoisuutta. Tämä monimuotoistaa 

tutkinnon sisältöä ja antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden työpaikkoihin, mutta 

alati muotoaan hakeva oppisisältö ei ole vielä täysin ajanmukainen. Monet 

työnantajat toivovat työntekijöiltään akateemista koulutusta ja lisäksi täydellistä 

hallintaa eräiden erityisten tietokoneohjelmien kohdalla, jotka eivät ainakaan 

vielä ole olleet pakollisten teva-alan opintojen sisältönä. 

 

Myös tieteen tekemisen pakko koetaan vaikeaksi asiaksi. Uuden tieteenalan 

opiskelijat eivät ole vielä sisäistäneet ajatusta taustatutkimuksista, vaan tyytyvät 

esimerkiksi vaatetusalalla harjoitustehtävinään suunnittelemaan vaatteita 

”menestyville 20–30-vuotiaille nuorille naisille” sen sijaan että alkaisivat tutkia 

jotain muuta, hieman oudompaa käyttäjäryhmää. Tällöin tutkimuksen 

rutiininomaisuus jää kehittymättä ja suurempien tutkimuskokonaisuuksien 

tekeminen koetaan todella vaikeaksi. Pro gradu -tutkielma on edelleen pelottava 

mörkö, jota hiotaan usein monia vuosia. Gradun kirjoittaminen ja 

graduorientoituneisuus saattaa tuntua turhauttavalta sellaisilla opiskelijoilla, 

jotka eivät näe tulevaisuuttaan tutkimuksen parissa vaan muunlaisissa alan 

työtehtävissä. 

 

Ainejärjestö oppialan esilletuojana  

 

Tekstiili- ja vaatetusalan ainejärjestö Lyteva ry. on ottanut yhdeksi tehtävistään 

antaa mahdollisuuden jäsenilleen taiteellisen suunnittelutyönsä ja teknisen 

osaamisensa esittelyyn laajemman yleisön parissa. Aluksi järjestettiin vuosittain 

kaksi näytöstä, keväällä ja syksyllä. Näytöspaikkana toimi ylioppilaskunnan 
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omistama Café Tivoli. Sittemmin näytökset ovat vähentyneet yhteen 

lukuvuodessa ja Tivolista näytöspaikkana on luovuttu. Näytöksiä on järjestetty 

erilaisissa näyttävissä paikoissa, kuten Arktikumissa, Snow Show -tapahtuman 

alueella Kemissä ja Rovaniemellä, nuorisotiloissa Mondella ja viimeisimpänä 

keväällä 2006 Rovaniemen taidemuseolla (Kuvat 1–5). Tulevaisuudessa 

näytökset siirtynevät taiteiden tiedekunnan uusiin tiloihin yliopiston kampukselle. 

 

Joka vuosi näytöksiin on osallistunut yhä enemmän suunnittelijoita sekä 

katsojia. Lyteva ja myös teva-laitos pääsevät vihdoin nauttimaan monien 

vuosien puurtamisen tuloksena näytöksen saavuttamasta asemasta 

paikallisena kulttuuritapahtumana. Näytösten järjestelyiden ja esiteltyjen 

tuotteiden laatu ovat parantuneet vuosi vuodelta ja Lyteva on saanut kehuja 

paikallisessa lehdistössä näytöksestään. Tällä tavoin myös teva-laitos on 

saanut positiivista näkyvyyttä ja esittelymateriaalia eri tilaisuuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kevään 2006 
muotinäytökseen Heidi 
Kaartisen suunnittelema 
asu. (Kuvaaja Maija 
Pettersson). 

Kuva 2. Kevään 2006 
muotinäytökseen Katja 
Kinnusen suunnittelema 
asu. (Kuvaaja Santeri 
Happonen). 

Kuva 3. Kevään 2006 
muotinäytökseen Satu 
Anttilan suunnittelema 
asu. (Kuvaaja Santeri 
Happonen). 
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Näytöksen järjestämistyö ja osallistuminen omilla tuotteilla on koettu 

motivoivaksi, joskin raskaaksi puurtamiseksi. Silti kukin osapuoli on yleensä 

saanut palkkionsa nähdessään oman työnsä tuloksen valmiissa näytöksessä. 

Mukana omaa osaamistaan ja tieto-taitoaan näytökselle lahjoittamassa ovat 

olleet vuosittain myös teollisen muotoilun ja median opiskelijat. Myös teva-

laitoksen resurssien saaminen mukaan näytöstoimintaan on ollut palkitsevaa ja 

yhteistyön toivotaan jatkuvan. 

 

Uudet tilat, uudet kujeet? 

 

Tieteenala nähdään uudistumiskykyisenä ja opiskelijat toivovat yhteistyön eri 

tieteenalojen kesken vahvistuvan ja lisääntyvän. Uusien toimitilojen, jotka 

otettiin käyttöön juuri sopivasti tekstiili- ja vaatetusalan laitoksen 

Kuva 4 ja 5. Kevään 2006 muotinäytökseen Heidi 
Valjuksen ja Riitta Mettomäen suunnittelemat asut. 
(Kuvaaja Santeri Happonen). 
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kymmenvuotisjuhlavuonna, odotetaan vaikuttavan positiivisesti tähän 

yhteistyöhön sekä taiteiden tiedekunnan kesken että myös muihin yliopiston 

tiedekuntiin päin. Uuden taiteiden tiedekunnan yhteisen ainejärjestön 

perustaminen onkin askel tätä uutta yhteistyötä kohti.  

 

Kampukselle siirtymisen toivotaan myös kohentavan taiteiden tiedekunnan 

imagoa muissa tiedekunnissa. Opiskelijat toivovat muiden Lapin yliopiston 

laitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan näkevän, että pehmeästä luonteestaan 

huolimatta taiteiden tutkimuskin voi olla varteenotettavaa ja hyödyllistä. 

Uudisrakennukseen suhtaudutaan vielä hieman sekavin tuntein, mutta 

odotukset ovat korkealla. Myös uuteen rehtoriin kohdistuu odotuksia hänen 

taiteellisen taustansa vuoksi. Opiskelijat ovat iloisia Mauri Ylä-Kotolan 

viimekeväisestä kiinnostuksesta ja osallistumisesta tevan muotinäytökseen 

osana yleisöä. 

 

Taiteiden tiedekunta yleisestikin – tai kuten meikäläisiä 
ilkikurisestikin kutsutaan ”matkamuistotiedekunnaksi” – on paljon 
moniulotteisempi ja syvällisempi kuin mummoutunut tieteen 
harjoittaja voisi arvatakaan! Olen riemukas ja iloinen uutuutta 
hohtavasta uudisrakennuksestamme pääyliopiston yhteydessä. 
Näin voimme ammentaa uutta voimaa ja yhdistää uudella tavalla eri 
tieteenaloja toisiaan hyödyttävällä tavalla! Toivon todellakin, että 
niin opettajat kuin opiskelijatkin tarttuisivat tilaisuuteen ja 
tiivistäisivät yhteistyötä koko yliopiston sisällä. Nyt siihen tulee oiva 
tilaisuus. Käytetään se hyväksi! (4. vuoden opiskelija)  

 
Uuteen rakennukseen muutto on mahdollisuus niin ttk:laisille kuin 
päätalon porukallekin. Nyt teva ja koko tiedekunta näkyy oikeasti 
yliopiston arjessa. Olisi varmasti hedelmällistä koko yliopiston 
kannalta, jos tämä muutto poikisi yhteistyöprojekteja niin 
opiskelijoiden kuin laitosten ja tiedekuntienkin välille. Ehkä ttk:n ja 
taideopiskelijoiden asema ja imago kohenee – myös uuden rehtorin 
myötä. (4. vuoden opiskelija) 
 
Laitoksen pienuus on suuri etu, opettajat tuntevat opiskelijat ja 
heillä riittää aikaa jokaiselle sitä tarvitsevalle. Ikävä yllätys tänä 
syksynä oli vaatetusalan valinnaisen kurssitarjonnan 
pieneneminen, joka varmaan osaltaan liittyy laitoksen pienuuteen. 
En myöskään voi väittää iloitsevani uudesta rakennuksesta mutta 
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tähän saattaa vaikuttaa aamuisen kävelymatkan huomattava 
pidentyminen. (2. vuoden opiskelija) 

 

Opiskelijoiden koulutushistoriat etuna ja taakkana 

 

Koska opiskelijat tulevat erilaisista koulutustaustoista, myös odotukset 

opinnoista ja niihin liittyvistä asioista vaihtelevat. Opintojen korvaavuus on asia, 

joka mietityttää monia, mutta toteutuessaan se on koettu erittäin hyväksi. 

Korvaavuus säästää opiskelijoiden energiaa välttämällä samojen asioiden 

kertaamista. Hyväksi luetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritetut 

opinnot, mutta keskiasteella suoritetut ammatilliset opinnot jäävät täysin 

hyödyntämättä. Alan opettajat ovat joustavia ja avuliaita opiskelijoiden 

henkilökohtaisten opetussuunnitelmien toteuttamisen suhteen, mutta 

ammatillisissa keskiasteen kouluissa suoritetut aineopinnot joudutaan silti vielä 

käymään tai ainakin tenttimään uudelleen. 

 

Mielestäni omalla kohdallani aiempien opintojen hyväksiluku 
toteutui oikeudenmukaisesti. On opiskelijasta itsestään kiinni, mitä 
hyväksi luetuista aineista haluaa kerrata tai ottaa ylimääräisenä 
(valinnaisena) kurssina opintoihinsa mukaan. Opettajat ovat 
suhtautuneet reilusti kurssien päällekkäisyyteen, jolta ei voi välttyä, 
kun joutuu ottamaan kursseja eri vuosikurssien tarjonnasta.[--] 
 
Kun opiskelija tulee suoraan maisteriopintoihin, hänellä on käsitys 
siitä, mitä haluaa lisää aiempaan tutkintoonsa. Pelkällä oman alan 
akateemisella tutkinnolla ei ole merkitystä, jos ei saa leivälle voin 
lisäksi juustoa päälle. Aiemman tutkintoni perusteella voisin toimia 
vastaavissa tehtävissä työelämässä kuin tulevalla tutkinnollani 
Lapin yliopistosta. Siksi pelkkä akateeminen tutkinto ei ole minulle 
tavoittelun arvoinen, koska päämääränäni ei ole tohtorin titteli. 
Opettajat ja professorit eivät tunnu tätä aina ymmärtävän, vaan 
olettavat meidän olevan hakemassa täältä vain oman alan 
akateemista pätevyyttä. (4. vuoden opiskelija) 

 
Olen ollut erittäin tyytyväinen vaatetusalan opetukseen. Minusta 
tuntuu, että opettajat ovat kiinnostuneita työstään. Pidän siitä, että 
opettajat suhtautuvat hyvin joustavasti päällekkäisiin luentoihin ja 
näistä johtuviin poissaoloihin kunhan vain sovin asiat etukäteen. 

26



| Ryijyistä kyborgeihin – Tekstiili- ja vaatetusalan muotoilututkimusta luomassa | 
| Toim. Marjatta Hildén | 

 

| Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B: Tutkimusraportteja ja selvityksiä 7 | 
| ISBN 952-484-067-7 (PDF) | ISBN 952-484-066-9 (CD) | ISSN 1457-0068 | 

 | http://www.ulapland.fi/?deptid=22186 | 

Olen myös saanut kaiken tarvitsemani ohjauksen. Usein olen toki 
joutunut itse hakeutumaan vastaanotolle kyselemään, mutta 
käsittääkseni sitä joutuu elämässään muutenkin tekemään. (2. 
vuoden opiskelija) 

 

Vahvana yhteisönä muutoksen virrassa 

 

Lappilainen ympäristö luo loistavat puitteet tekstiili- ja vaatetusalan 

korkeakouluopinnoille. Tällaista voimavaraa tulee hyödyntää koulutusta 

markkinoitaessa ja suunniteltaessa, kuitenkin niin ettei lappilaisuuteen pakoteta. 

On muistettava, että suurin osa alan opiskelijoista tulee Rovaniemeltä käsin 

nähtynä Etelä-Suomesta ja nämä ihmiset haluavat ehkä ammentaa uusia 

näkemyksiä pohjoisesta ulottuvuudesta kuitenkin liikaa korostamatta sitä 

työssään. Myös tällainen samanhenkisen yhteisön kerääntyminen laajalta 

alueelta yhteen on rikkaus.  

 

Pienen lämminhenkisen yhteisön maine puhuu omasta puolestaan ja 

laadukkaat näyttelyt ja näytökset sekä menestyminen kansallisissa ja 

kansainvälisissäkin kilpailuissa levittävät tietoisuutta rautaisesta osaamisesta 

alalla. Teini-ikään tuleva laitos kasvaa ja kulkee omaa latuaan uudessa 

ympäristössä. 
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Touko Issakainen 

Marin jäljillä – Kutominen kulttuurihistorian työvälineenä 
 

 

Onhan niitä tehty ryijyjäkin, on tehty tekstejä – ja siinä se on. Teen tekstiryijyn.  

[--] Elämässä samoin on loimi, kudos, nukat. Elämällä on suuntaviivat, jotkut 

tapahtumat antavat sille muotoa, mutta lopulta se miltä kaikki näyttää voi olla 

hyvin erilaista kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Usein joutuu pysähtymään 

ja tarkistamaan valintojaan. Vaikka silti kaikki myös tuntuu kuuluvan yhteen.7 

 

Jaana Loipponen käyttää ryijyä metaforana tutkimuksen tekemisestä. Hänelle 

isoäidin kodin seinällä ollut ryijy on muistikuva, jonka kautta viileällä 

tutkijanotteella tarkasteltu aihe – siirtokarjalaiset sotalesket – nivoutui kiinteäksi 

osaksi omaa elämäkertaa. Ryijyn olemukseen perehtyessään Loipponen 

huomaa kutomisen myös muistuttavan hänen tutkimusasetelmaansa, jossa 

oma perhehistoria sijoitetaan laajempiin kehyksiin8. Vertaus on erityisen 

puhutteleva, koska omassa väitöskirjassani ryijy on konkreettisesti pääosassa. 

Loipposen tavoin tarkoitukseni on tuoda henkilökohtainen mielekkääksi osaksi 

tutkimusta. 

 

Luonnostellessani kiinnostavaa ongelmaa taiteen tohtorin 

väitöskirjatutkimustani varten olin pitkään epätietoinen siitä, mitä annettavaa 

nimenomaan tekstiilialan oppiaineella olisi tekstiilejä käsittelevälle tutkimukselle. 

Perinteentutkijana tunsin kansatieteen piirissä tehtyjä tutkimuksia 

kansanomaisesta tekstiiliperinteestä: neulakinnastekniikasta, 

pitsinnypläyksestä, ryijyistä. Toisaalta taidehistoriassa oli tarkasteltu 

kirkkotekstiilejä, kuvakudoksia – ja ryijyjä. Voisiko tekstiilialalla oppiaineena tai 

                                                 
7 Loipponen 2004, 142–143. 
8 Loipponen 2004, 141–142. 
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näkökulmana olla jotain sellaista annettavaa, mikä jäisi näiden kahden 

hallitsevan tieteenalan huomion ulkopuolelle? 

 

Taidehistoriallisissa tutkimuksissa ja katsauksissa huomion kohteena on ollut 

tyypillisesti tietyn taiteilijan tuotanto, jota on tarkasteltu elämäkerrallisella 

otteella. Tällaisia kartoituksia ovat olleet esimerkiksi Sinikka Peltovuoren 

luotaus Laila Karttusen kuvatekstiileihin, Päikki Prihan tutkimus Hanna 

Loimarannan elämäntyöstä tai pohjoisena esimerkkinä Sisko Ylimartimon ja 

Pirkko Tenkaman katsaus Elsa Montellin raanutuotantoon.9  

 

Pohjoismaissa kansatieteellisellä tutkimuksella on ollut erityislaatuinen rooli 

kansanomaisen ja modernin ryijytaiteen sillanrakentajana10. Suomessa etenkin 

U. T. Sireliuksen vuonna 1924 ilmestynyt Suomen ryijyt -teos toi 

kansanomaisten ryijyjen kuviomaailman taiteilijoiden ja harrastajien ulottuville. 

Tuolloisessa kansatieteessä yksittäiset esineet, vaikkapa ryijyt, nähtiin kuitenkin 

tietyssä mielessä toissijaisina. Huomio keskittyi esineiden edustamiin 

tyyppeihin; esine on kiinnostava osana kehityshistoriallista sarjaa, joka paljastaa 

kyseisen esinetyypin iän ja alkuperän.11 Uudempi etnologinen tutkimus on 

kiinnittänyt huomiota paitsi esineiden ulkoisiin piirteisiin, myös käyttötilanteisiin 

ja esineiden kantamiin merkityksiin12. Silti esineitä tarkastellaan edelleen 

pikemminkin luokkansa edustajina kuin uniikkeina kohteina. 

 

Taidehistorian ja kansatieteen näkökulmat ainakin sivuavat toisiaan Annikki 

Toikka-Karvosen ytimekkäästi nimetyssä klassikkoteoksessa Ryijy. Vaikka 

Toikka-Karvonen esittelee kansanryijyt ja taideryijyt samojen kansien välissä, 

ne on erotettu jyrkästi omiin osiinsa VANHA RYIJY ja UUSI RYIJY. 

Ensimmäisen osan lopulla Toikka-Karvonen pahoittelee sivistyksen turmelevaa 

                                                 
9 Peltovuori 1995; Priha 1994;  Tenkama & Ylimartimo 1998. 
10 Peltovuori 1995, 12. 
11 Kiuru 1999, 225; Palmsköld 2005, 97. 
12 Korhonen 1999, 22–27. 
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vaikutusta ”puhtaaseen” kansankulttuuriin; säätyläisten omaksumat 

keskieurooppalaiset ja kaukaisemmatkin vaikutelmat imeytyvät 

kansanomaiseen ilmaisuun synnyttäen ”degeneroituvia muunnelmia”13. 

Vastaavaa retoriikkaa ovat viljelleet varhaiset kansanrunoudentutkijat 

huolehtiessaan siitä, kuinka kansan parissa leviävä lukutaito on vaaraksi aidolle 

kansanrunolle ihmisten omaksuessa vaikutteita painetusta sanasta14. 

 

Hahmottelen lähestymistapaa, joka osaltaan rakentaa tietä taidehistoriallisen ja 

kansatieteellisen näkökulman väliselle taipaleelle. Alkumetreillä olevassa 

väitöskirjatutkimuksessani lähestyn erään yksittäisen, 1700-luvun lopulla 

eläneen ryijynkutojan osaamista.  

 

Langat ja johtolangat 
 

”Mari” oli ilmeisesti Längelmäellä elänyt ryijyjen kutoja, jonka omintakeiseen 

tyyliin muiden muassa Toikka-Karvonen on kiinnittänyt huomiota. Mari-nimi on 

kudottu useimpiin tämäntyyppisiin ryijyihin. Monissa Mariin liitetyissä ryijyissä 

näkyy kudottuna myös vuosiluku: varhaisin on vuodelta 1778, myöhäisin 

vuodelta 179415. 

 

Marin ryijyillä on erinäisiä ominaispiirteitä. Useimpien kuva-aiheisiin kuuluvat 

pariskunnat ja ryijyn pystyakselille sijoitettu puu, jossa saattaa olla lintuja. 

Ornamentiikan erikoisuutena ovat s-kirjaimen muotoiset, ryijyn kehyksiin 

sijoitetut kuviot. Ryijyt ovat korkeuteensa nähden poikkeuksellisen leveitä, ja ne 

on usein nukitettu molemmin puolin.16 (Kuvat 1 ja 2.) Marin ryijyt eivät 

kuitenkaan liiemmin pistä silmään, kun selailee esimerkiksi Toikka-Karvosen 

teosta, vaan samat piirteet toistuvat lukuisissa muissakin, ilmeisesti toisten 

                                                 
13 Toikka-Karvonen 1971, 253. 
14 Kukkonen 1975, 11. 
15 Toikka-Karvonen 1971, 217, 220. 
16Toikka-Karvonen 1971, 220. 
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kutojien valmistamissa ryijyissä. Ruotsin kansanomaista tekstiilitaidetta 

tarkastellut Anneli Palmsköld on kiinnittänyt vastikään huomiota siihen, että 

kansanomaisen tekstiili-ilmaisun taustalla on herkästi nähty epämääräinen 

kollektiivinen osaaminen eikä yksittäisten kutojien henkilöllisyyttä ja tyylipiirteitä 

ole pyritty selvittämään.17 Tässä mielessä Marin esitteleminen oli Toikka-

Karvoselta suorastaan pioneerihenkinen avaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari on piiloutunut yli kahden vuosisadan taakse eikä hänestä ole juuri muuta 

tietoa kuin hänen kutomansa ryijyt. Asiakirjalähteistä voi löytää korkeintaan 

syntymän, avioitumisen, lasten syntymien ja kuoleman päivämäärät – jos 

pelkän etunimen ja muutaman vuosiluvun lisäksi keksin muitakin viitteitä, joiden 

avulla voin samastaa ryijyjen kutojan johonkuhun tiettyyn henkilöön. 

 

                                                 
17 Palmsköld 2005,  94. 

Kuva 1. Varhainen Mari-ryijy vuodelta 
1783 (Toikka-Karvonen 1971, 222). 

Kuva 2. Mari-ryijy vuodelta 1787 
(Toikka-Karvonen 1971, 223). 
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Historiantutkimuksen suuntauksista mikrohistoria on keskittynyt nostamaan 

tutkimuksen valokeilaan yksittäisiä henkilöitä ja tapahtumia, jotka varhaisempi 

historiankirjoitus olisi jättänyt syrjään triviaaleina tai turhan poikkeuksellisina18. 

Mikrohistoriallisen tutkimuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole kertoa vain 

mittakaavaltaan pienistä ilmiöistä, vaan valottaa niiden kautta laajempiakin 

kulttuurisia rakenteita. Keskittyminen pienen mittakaavan ilmiöihin kätkee 

taustaoletuksen siitä, että pienen tarkastelu voi paljastaa kulttuurista 

laajemminkin jotain, mitä lintuperspektiivistä käsin ei erota19. 

 

Mikrohistoriallisessa tavassa lukea lähteitä käytetään usein johtolangan 

metaforaa20. Johtolankojen luonteeseen kuuluu, että ne, toisin kuin esimerkiksi 

perinteiset asiakirjalähteet, eivät kerro suoranaisesti tutkijan tarkastelemasta 

asiasta. Johtolanka kuuluu suurempaan kokonaisuuteen orgaanisella tavalla, se 

ei ole kenenkään tietoisesti esittämä merkki21. Yksinkertaisena esimerkkinä 

Mariin liittyvästä johtolangasta voi mainita hänen ryijyjensä leveyden. Marin 

ryijyt ovat jopa 170 senttiä leveitä, vaikka ne on kudottu yhtenä kappaleena       

– usein kapeammatkin ryijyt kudottiin kahtena kaistaleena, jotka lopuksi 

ommeltiin yhteen. Näin suurten ryijyjen kutomiseen tarvittavat kangaspuut eivät 

mahtuneet mihin tahansa 1700-luvun asumukseen, eikä sellaisia ollut järkevää 

hankkia pelkästään kotitarvetekstiilien kutomista varten. Leveys viittaa siihen, 

että Mari toimi ammattimaisesti ja huomattavia investointeja tehden22. 

 

Johtolangan metafora kuvaa niitä piirteitä, joihin aineistossa kiinnitän huomiota, 

ja viittaa siihen vaikeasti artikuloitavaan tapaan, jolla näitä piirteitä tulkitsen. 

Sitä, millaisena aineiston kokonaisuudessaan voi hahmottaa, kuvaa puolestaan 

toinen mikrohistorian metafora: miniatyyri. Käsite juontaa juurensa paremmin 

kirjallisuudentutkijana ja filosofina tunnetun Walter Benjaminin 
                                                 
18 Elomaa 2001, 59. 
19 Levi 2001, 101. 
20 Elomaa 2001, 64. 
21 Peltonen 1999, 131. 
22 Toikka-Karvonen 1971, 220. 
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mikrohistoriallisiin teksteihin. Benjamin tarkasteli tiettyä rajattua kohdetta, jonka 

hän näki laajemman kulttuurisen kentän pienoiskuvana: Pariisi edusti hänelle 

koko 1800-luvun maailmaa pienoiskoossa, sen kauppakäytävät puolestaan 

tuolloista markkinayhteiskuntaa. ”Kyse on totaalisen tapahtuman kristallin 

havaitsemisesta pienten, yksittäisten momenttien analyysissä.”23 Olen kokenut 

inspiroivaksi näkökulman, jossa katson Marin osaamista suomalaisen 

ryijyperinteen pienoiskuvana. 

 

Historiantutkija Carlo Ginzburgin vertausta lainatakseni lähteet, olivat ne sitten 

tekstejä tai esineitä, eivät ole sen paremmin ikkunoita todellisuuteen kuin esteitä 

todellisuuden edessä vaan vääristäviä peilejä, joiden suhteen on pysyttävä 

liikkeessä24. Yleisesti tunnetut lähteet eivät välttämättä ole kiinnostavia, kun 

taas harvinainen ja jopa ainutlaatuinen teksti voi olla edustava siinä mielessä, 

että se avaa monien muiden tekstien merkityksiä25. Loppujen lopuksi 

vaikeatulkintaisen aineiston kanssa joudutaan aina uskaltautumaan heikolle 

jäälle: ”[--] joko omaksutaan tieteellisesti heikko asenne ja saavutetaan 

merkittäviä tuloksia tai omaksutaan tieteellisesti vahva asenne ja saavutetaan 

vähäpätöisiä tuloksia.”26 

 

Tekemisestä ymmärtämiseen 
 

Kuten Ginzburg on todennut, tutkijan ei ole aina mahdollista kertoa, millaisin 

metodein hän on tulkintoihinsa päätynyt. ”Kyse on luonteenomaisesti mykistä 

tiedon muodoista – siinä mielessä, että niiden sääntöjä ei voi muotoilla eikä 

edes ilmaista sanoin. Kukaan ei opi taiteentuntijan tai diagnostikon työtä 

rajoittumalla soveltamaan käytäntöön ennalta olemassa olevia sääntöjä. 

                                                 
23 Peltonen 1999, 82–83, 131. 
24 Holmberg 2003, 179. 
25 Stark-Arola 1998, 68. 
26 Ginzburg 1996, 75. 
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Tämäntyyppisessä tietämyksessä mukaan tulee (sanotaan tavallisesti) 

määrittelemättömiä tekijöitä kuten tuoksu, silmänisku tai intuitio.”27 

 

Ginzburg on herättänyt huomiota korostamalla mykän tiedon roolia juuri 

tieteellisessä oivaltamisessa. Taiteen tai käsityön tekemistä tarkasteltaessa 

hiljaiseen tietoon on viitattu useinkin28. Ulla-Maija Salo on havainnollistanut 

sanallistamisen vaikeutta 8-vuotiaan Matin kirjeellä, jossa kuvataan ryijyn 

valmistamista ommellen: ”On semmonen kangas joka on täynnä reikiä sitten 

tehdään tyhjästä sisään viereisestä ulos ja vedetään semmosen pahvin alta 

sitten kun ollaan saatu tarpeeksi pistoja sitten leikataan ne sitten siihe jää 

hapsut. Jos et ymmärtänyt niin ei se haittaa se on vaikea selittää.”29 Tekniikan 

tunteva ymmärtää Matin haparoivan kuvauksen, kun taas aikuisen 

ammattilaisenkin olisi vaikeaa kuvata pelkästään sanoin tekoprosessia 

sellaiselle, jolle asia ei ole lainkaan tuttu. 

 

Kärjistäen voi sanoa, että tutkimuksessa on kiinnostuttu ryijyistä joko fyysisenä 

objektina ja käyttöesineenä tai sitten visuaalisena (kansan-)taide-esineenä, 

jonka tarkastelussa on kiinnitetty huomiota sommitteluun, esteettiseen tasoon ja 

symboliikkaan. Vähimmälle huomiolle näyttää jääneen tilanne, jossa esine on 

syntynyt, ja tekijän suhde esineen luomiseen. Sinänsä ajatus siitä, että tutkijan 

on opeteltava käyttämään tutkimiaan esineitä, ei ole uusi: 1930-luvulla 

tanskalainen esinetutkimuksen tienraivaaja Axel Steensberg kokeili 

käytännössä erilaisia esihistoriallisia esinemuotoja niiden toimivuuden 

selvittämiseksi30. Samalla hän joutui myös pohtimaan, kuinka esine oli 

valmistettu. 

 

                                                 
27 Ginzburg 1996, 75. 
28 Esimerkiksi Ylieskola 2006. 
29 Ulla-Maija Salo 2006, 119. 
30 Korhonen 1999, 20. 
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Esimerkkinä omakohtaisen osaamisen tärkeydestä voi mainita sattumalta 

tekemäni havainnon. Toini-Inkeri Kaukonen on kirjoittanut merkittävän artikkelin 

kansanomaisesta neulakinnastekniikasta, jossa langasta muodostetaan paksua 

purkautumatonta tekstiilirakennetta suurella, tylpällä silmäneulalla. Tekniikkaa ja 

sen kulttuurista kontekstia esittelevässä artikkelissa analysoidaan muun 

muassa Kaukolan Kekomäestä löydettyä keskiaikaista tekstiilifragmenttia. 

Kaukonen toteaa tekstiilin olevan niin tiuhaa ja niin ohuesta langasta 

valmistettua, ettei sitä ole voitu hänen mukaansa tehdä normaalikokoisella 

kinnasneulalla, vaan lähinnä parsinneulaa muistuttavalla, pienemmällä 

välineellä31. Saatoin helposti huomata Kaukosen johtopäätöksen virheelliseksi: 

olin ennen artikkeliin tutustumista valmistanut samantyyppistä tiheää ja ohuesta 

langasta muodostuvaa neulakinnastekstiiliä aivan tavallisella, itse asiassa 

normaalia kookkaammalla kinnasneulalla. 

 

Liikaan itsevarmuuteen ja varsinkaan jälkiviisauteen ei ole syytä, kun yritetään 

tavoittaa menneisyyteen unohtuneen tekemisen luonnetta. Vuonna 1997 olin 

mukana hankkeessa, jossa koetettiin elvyttää niin sanottujen  Turku-ohjasten 

unohtunutta valmistustekniikkaa; tarkoituksena oli kutoa ohjaksia 

työnäytöksissä Turun maakuntamuseoon kuuluvassa Luostarinmäen 

käsityöläismuseossa32. Vaikka jonkinlaisia ratkaisuja löydettiinkin, työ tuntui 

pelkältä haparoinnilta. Lukuisten kokeilujen tuloksena syntyi kutakuinkin 

oikeanlaista nauhaa, mutta niin vaivalloisesti, että alkuperäinen työtapa oli 

varmasti jäänyt keksimättä – jonkinlainen tulos tosin sekin. Kansanomaista 

tekstiilitaidetta tarkasteltaessa olisi olennaisen tärkeää tavoittaa paitsi esine 

myös tekoprosessi, muuten myös merkitysten tulkinnassa voi harhautua 

sivupoluille.33 

 

                                                 
31 Kaukonen 1960, 67. 
32 Berlin Englund 1994, 25. 
33 Palmsköld 2005, 102. 
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Omaankaan osaamiseen liittyviä seikkoja ei välttämättä osaa panna merkille 

ennen kuin joku toinen pukee ne sanoiksi. Toikka-Karvosen kirjoituksessa Marin 

ryijyistä itseäni aluksi oudoksutti arvio: ”Kutojan täytyy olettaa olleen 

ammattikutoja, joka on tilauksesta valmistanut ryijyjä – siihen viittaa mm. se, 

että nukkaväli on melko leveä, 15 mm [--].” Mitä nukkavälin suuruus voi kertoa 

siitä, kuinka ammatillisesti kutoja suhtautui työhönsä? Vasta myöhemmin 

havahduin huomaamaan, että omissa ryijyissäni näkyy aivan sama ilmiö. 

Vuonna 2002 valmistuneessa ryijyssä, jota kudoin vielä suhteellisen 

kokeiluluontoisesti ja kärsimättömänä aloittamaan aina seuraavaa nukkariviä, 

rivien väli on vain kahdeksan millimetriä. Vuoden 2006 ryijyssä, jonka olen 

kutonut rutinoituneemmin ja tulevaa näyttelyä silmällä pitäen, nukkaväli on 

kasvanut kolmeentoista millimetriin. 

 

Samoin Toikka-Karvosen luonnehdinta Marin ryijyilmaisun yleisestä 

kehityksestä tuntuu omalla kohdallani suorastaan profeetalliselta: ”Kehitys alkaa 

hyvinkin vanhantyyppisestä raitapohjaisesta ja 2-levyisestä geometrisesta 

ryijystä, rikastuu ja vapautuu vanhasta kaavasta, saavuttaa kypsimmän 

vaiheensa noin 10 vuoden kuluessa, mutta alkaa silloin jo osoittaa vähittäisen 

kuivumisenkin oireita.”34 Vähittäistä kuivumista olen jäävi arvioimaan, mutta 

kuvaus sopii pitkälti oman ryijytuotantoni alkuvuosiin. Ensimmäisissä ryijyissä 

pitäydyn turvallisen geometrisissä muodoissa, jotka ovat paitsi teknisesti 

yksinkertaisia, myös monista näkemistäni ryijyistä tuttuja. Uudemmissa ilmaisu 

on vapaampaa ja persoonallisempaa. (Kuvat 3 ja  4.) 

 

Yhtäläisyydet eivät ole sattumaa. Niin minä kuin Marikin on ensimmäisiä ryijyjä 

kutoessaan turvautunut tekstiilin rakenteen suomiin ilmeisimpiin 

kuviointimahdollisuuksiin. Siihen kuuluvat loimi- ja kudelankojen 

koordinaatistoon nojautuva ornamentiikka: pysty-, vaaka- ja diagonaalilinjoihin 

perustuvat muodot. Itselleni kirkastui toista ryijyä kutoessani miksi ryijyissä on 

kehykset: etenkin pitkänukkaisessa ja tiheässä ryijyssä kuviot vääristyvät, jos 
                                                 
34 Toikka-Karvonen 1971, 220. 
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ne ulottuvat aivan reunaan, missä nukka taipuu ja kuva-aihe venyy. Niinpä 

merkityksellisin kuviointi on järkevää rajata yksivärisillä kehyksillä. Koska 

kehykset ovat kuvioinnin kannalta funktionaaliset, kokonaiskompositiota voi 

rikastaa useilla sisäkkäisillä, eri värisillä ja kuvioiduillakin kehyksillä, joiden 

avulla välttämätön ulkokehys voidaan visuaalisesti liittää luontevaksi osaksi 

keskuskentän kuviointia. Näin on tehty myös Marin ryijyissä. (Kuvat 1 ja 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kirjoittajan kutoma ryijy vuodelta 
2002. Tekijän arkisto. (Kuva: Maija 
Savolainen.) 

Kuva 4. 
Kirjoittajan kutoma ryijy vuodelta 2005. 

Tekijän arkisto. (Kuva: Maija 
Savolainen.) 
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Tekniikan ja merkityksen välissä 
 

Kudotun kankaan rakenteeseen pohjautuvaa ilmaisua voi nimittää tekniikan 

myötäiseksi. Tekniikan myötäisen ilmaisun keinot havaitsee kuka tahansa, joka 

alkaa kutoa, ja ne on keksitty historian saatossa aina uudelleen. Ei ole 

mielekästä koettaa selvittää esimerkiksi sakkiruutukuosin tai vinoruutuisen 

verkkokuvioinnin ikää tai lainautumissuuntia35. 

 

Toisena, tietyssä mielessä vastakkaisena ilmaisukeinona voi nähdä tekniikkaa 

uhmaavan ilmaisun. Eräs Mari-ryijyjen tunnusmerkeistä on pyöreiden ja s:n 

muotoisten ornamenttien käyttö, jota voi pitää oman osaamisen korostamisena. 

(Kuvat 1 ja 2.) Kudontaa taitamattoman silmissä kulmikkaat ja pyöreämuotoiset 

ornamentit voivat olla yhdenveroisia, mutta kudontataitoinen tai edes ryijyjä 

runsaasti nähnyt kokee pyöreät muodot ryijyilmaisulle vähemmän luontevina ja 

samalla suurempaa taitoa osoittavina. Saman ilmiön voi havaita monissa 

taidemuodoissa musiikista kuvataiteeseen: virtuoosin teknisesti 

poikkeuksellinen osaaminen on esteettisestikin vaikuttavaa – ainakin, jos 

taituruus ei vaikuta itsetarkoitukselta. 

 

Ryijyjen kuviointiin on kuulunut myös mutkikkaita figuratiivisia elementtejä, joita 

ei ole kovin helppoa toteuttaa ryijytekniikalla, kuten ihmis-, lintu- ja puuaihelmia 

sekä kirjaimia ja numeroita. Näitä voi nimittää tekniikasta piittaamattomaksi 

ilmaisuksi. Marin ryijyjen kuvailmaisuun on vaikuttanut niiden käyttötarkoitus: 

suurin osa on ollut vihkiryijyjä, joita käytettiin joko mattomaisena alustana 

vihkitoimituksessa tai peitteenä morsiusparin rituaalisessa vuoteeseen 

saattamisessa36. Keskeinen esittävä elementti onkin morsiuspari, joka joissain 

ryijyissä samastuu Aatamiin ja Eevaan. Yhdessä ryijyssä on myös kaksi 

vanhempaa pariskuntaa, joita on arveltu parin vanhemmiksi. Myös keskuspuu, 

jossa on usein kaksi lintua, on ryijyille tyypillinen kuva-aihe. Näiden elementtien 

                                                 
35 Toikka-Karvonen 1971, 84. 
36 Korhonen 1999, 146. 
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merkityksiä voi avata sekä muun avioitumiseen liittyvän esineistön symboliikan 

että kirkkotaiteen kuvaston pohjalta. 

 

Kun kansanomaista tekstiilitaidetta on tarkasteltu liiaksi kuvataiteen 

näkökulmasta kiinnittämättä huomiota tekniikan asettamiin ehtoihin ja tekniikan 

myötäiseen ilmaisuun, on voitu päätyä ylitulkintoihin. Etenkin varhaisemmassa 

tutkimuksessa kansantaiteesta on etsitty kenties liikaa esittävyyttä ja 

merkitsevyyttä. Esimerkiksi U. T. Sirelius puhuu laajassa teoksessaan ryijyn 

ornamentteina olevista ”degeneroituneista kasveista”, ikään kuin kuviot olisivat 

joidenkin realistisempien kukka-aiheiden rappeutuneita muotoja37. Toikka-

Karvonen puolestaan näkee sahalaitaisessa suorakaiteessa ”jäänteen 

vaakunakuviosta tai auringosta”38. Tutkijat näyttävät olleen haluttomia 

myöntämään, että kansantaide voisi sisältää aidosti abstrakteja elementtejä.  

 

Geometriset kuviot on puolestaan saatettu ilman sen painavampia perusteita 

nimetä maagisiksi tai uskonnollisiksi symboleiksi39. Tutkijat ovat saattaneet 

korostaa kansanomaisten ryijyjen kutojien ja itsensä välistä henkistä etäisyyttä 

esittämällä menneisyyden ihmiset taikauskoisina ja jäykkien sääntöjen sitomina. 

Esimerkiksi Toikka-Karvonen kirjoittaa Marista: ”Rohkeutta on tarvittu paitsi 

esteettisen myös maagillisen kaavan rikkomiseen, koska monilla ikivanhoilla 

symboleilla ja taikakuvioilla on ilmeisesti ollut ainakin morsiusryijyissä 

vakiintunut merkityksensä, jopa perinteelliset paikkansa, joita ehkä 

taikauskoinen kansankutoja ei hevin muutellut – olkoon että edettiin jo 

kristinuskon, jopa valistuksen aikaa!”40 

 

1800-luvun suomalaiset eivät kuitenkaan olleet sen herkkäuskoisempia tai 

irrationaalisempia kuin 2000-luvunkaan suomalaiset eivätkä nykyihmiset ole niin 

                                                 
37 Sirelius 1924, 57. 
38 Toikka-Karvonen 1971, 87. 
39 Palmsköld 2005, 99. 
40 Toikka-Karvonen 1971, 221. 
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loogisia tai maailmankuvassaan tieteeseen nojautuvia kuin kliseemäisesti 

esitetään. Tekstiilitaiteilija Maija Arela on kertonut, että hänen toimiessaan 

Tampellan suunnittelijana 1970-luvulla tuotantoon ei voitu ottaa lintukuosisia 

verhokankaita, koska kuluttajat pitivät niitä huonoa onnea tuovina. 

 

Anneli Palmsköld on terävästi todennut, että mistään yksittäisestä tekstiilin 

kuviosta ei voi sanoa, merkitseekö se jotain vai ei41. Juuri ryijyissä tekniikka 

rohkaisee kuvailmaisuun, jolla ei välttämättä ole sen syvempää merkitystä. 

Maalattaessa tai piirrettäessä – tai tekstiilitaiteessa esimerkiksi kirjailtaessa tai 

kuvakudosta valmistettaessa – on nopeampaa valmistaa yksinkertainen kuin 

mutkikas teos. Tämä näennäinen itsestäänselvyys ei kuitenkaan koske ryijyä: 

periaatteessa on yhtä joutuisaa kutoa täysin yksivärinen kuin äärimmäisen rikas 

ryijy. Kunkin yksittäisen nukkalankatupsun sitomiseen kuluu sama aika 

riippumatta siitä ovatko nukkalangat osa mutkikasta kuviota vai eivät. 

 

Tämä ryijytekniikan ominaisluonne on edistänyt monimuotoisen kuvailmaisun 

syntyä, mutta samalla se on sitonut kuvioinnin riippuvuussuhteeseen värien 

saatavuuden ja käytön kanssa. Jos erivärisiä lankoja on saatavana runsaasti, 

kutojan on mahdollista luoda esittäviä ja maalauksellisia vaikutelmia (kuva 5). 

Vastaavan mutkikkuuden tavoittelu vain kahdella värillä tuottaisi tulokseksi 

kuivan tai ainakin ryijylle vieraan, graafisen vaikutelman. Sen sijaan suppea 

väripaletti soveltuu hyvin selkeisiin ja geometrisiin sommitelmiin, joihin monien 

värien käyttö ei toisi enää mitään lisäarvoa (kuva 6). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 Palmsköld 2005, 101. 
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Modernissa ryijytaiteessakin vastakkaiset ilmaisukeinot ovat kulkeneet 

rinnakkain, ja vallitsevat trendit ovat tukeneet milloin tekniikan myötäistä, milloin 

tekniikkaa uhmaavaa ilmaisua. Muotoilun diskursseja kartoittanut Harri Kalha on 

tarkastellut kritiikin suhtautumista erilaisiin suuntauksiin: Tekniikasta 

piittaamattomassa koloristisessa ryijytaiteessa ihasteltiin ilmaisun vapautumista 

perinnesidonnaisuudesta ja ryijyt samastettiin tekstiilitaidetta arvokkaampana 

pidettyyn vapaaseen kuvataiteeseen. Kun 1950-luvulla painotukset palasivat 

geometrisempaan ja ornamentaalisempaan muotokieleen, kriitikot kiittivät 

palaamista ”vanhaan kansalliseen rytmiin” ja ”kansallisesti aitoon” ilmaisuun.42 

Kiinnostavasti tekniikan myötäistä ilmaisua on siis pidetty maalauksellisuutta 

”aidompana” tapana tehdä ryijyä.  

 

                                                 
42 Kalha 1997, 192. 

Kuva 5. Porvoolainen niin sanottu 
säätyläisryijy vuodelta 1731 (Toikka-
Karvonen 1971, 254). 
 

Kuva 6. Urjalalainen ryijy, jonka väreinä 
on käytetty luonnonmustan ja -valkoisen 
lisäksi vain punaista (Toikka-Karvonen 
1971, 70). 
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Marin paluu 
 

”Mari” on pitkälti tutkijan konstruktio. Marin nimeä ei ole kaikissa häneen 

liitetyissä ryijyissä, eivätkä yhtenäiset tyylipiirteet todista sitovasti yhdestä 

tekijästä; kyseessä saattaa olla paitsi yksittäinen taitaja, myös pieni koulukunta 

tai vaikkapa esikuvana ollut mestari ja hänen jäljittelijänsä. Kenties pystyn 

tutkimukseni edetessä valitsemaan jonkin näistä vaihtoehdoista, kenties en. 

Sen, etten pysty samastamaan Maria yhteenkään yksittäiseen arkistolähteistä 

löytyvään henkilöön, ei kuitenkaan tarvitse olla este tutkimukselle. 

 

Toisin kuin esimerkiksi maalauksen kohdalla, keskeneräistä ryijyä ei voi 

tarkastella lopullisessa koossaan eikä siihen voi lisätä elementtejä haluamiinsa 

kohtiin, vaan kuva syntyy yksi nukkalankarivi kerrallaan, aloitusreunasta 

päätösreunaan edeten. Näin ollen esteettisesti hallittu ryijy on joko 

suunniteltava valmiiksi ennen kudonnan aloittamista tai kutojalla on oltava 

kompetenssi, jonka varassa hän voi muuttaa suunnitelmiaan tarvittaessa 

kesken kudonnankin kokonaisuuden kärsimättä. Ryijyjensä mutkikkuudesta 

päätellen Mari on epäilemättä suunnitellut kuva-aiheen jossain määrin valmiiksi, 

mutta hänellä ei varmaankaan ole ollut käytössään paperia, värikyniä tai 

muitakaan mahdollisuuksia tarkkaan etukäteisluonnosteluun. 

 

Oman taiteellisen työskentelyni kautta pystyn – toivoakseni – hahmottelemaan 

Marin taiteellisen työskentelyn puitteita. Koska ryijyn rakenne ja 

kutomistekniikka ovat täysin samoja minulla ja Marilla, tulen törmäämään 

kuvioinnin suunnittelussa samoihin ongelmiin kuin hänkin. Tekstiilitaiteellinen 

osaaminen antaa työhön välineitä, joita puhtaasti kansatieteellisessä tai 

historiallisessa tutkimuksessa ei ole. 

 

Natalie Zemon Davis on kuvannut kuuluisassa mikrohistoriallisessa 

tutkimuksessaan Martin Guerren paluu 1500-luvulla Etelä-Ranskassa 

tapahtunutta merkillistä petosta, jossa huijari tekeytyi vuosia aikaisemmin 
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kadonneeksi talonpojaksi. Lähdeaineiston sirpaleisuuden vuoksi Davis joutui 

koostamaan teoksensa päähenkilöt kaunokirjalliseen tapaan lukuisista lähteistä, 

jotka kuvasivat monia ”todellisia” henkilöitä. Esipuheessaan hän toteaakin: 

”Lukijalle esittämäni tarina on siis osaksi omaa luomustani, jota menneisyyden 

äänet tosin tiukasti vartioivat.”43 

 

Ginzburg on arvioinut Davisin tutkimuksen ominaisluonnetta toteamalla, että se 

ei perustu niinkään toden ja keksityn, vaan todellisuuden ja mahdollisuuksien 

nivomiseen toisiinsa.44 Vaikka Marin henkilöllisyys ei selviäisikään, on kuitenkin 

mahdollista kirjoittaa menneisyyden äänien vartioima kertomus siitä, millaista on 

ollut kutoa ryijyjä 1700-luvun Hämeessä.  
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Heidi Pietarinen 

Metsovaara Oy – Näyteikkuna maailmalle 
 

 

Marjatta Metsovaara kuuluu kansainvälisesti tunnetumpien 

tekstiilitaiteilijoidemme joukkoon ja hänen tekstiilisuunnittelunsa taustalla on 

nähtävissä kansanvälinen maailma. Näyteikkunoina maailmalle toimivat 

Metsovaaran koti- ja ulkomaiset näyttelyt sekä hänen Helsinkiin perustama 

tekstiilitoimisto, Metsovaara Oy (1954–1980), joka kuvasti 1960-luvulla 

suomalaisten tekstiilitaiteilijoiden perustamien omien yritysten mukaisesti 

suunnittelija-omistajansa persoonallista suunnittelua ja makua45. (Kuva 1.) 

Tässä artikkelissa kuvaan tekstiilitoimiston toimintaa ja merkitystä 

kansainvälisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Metsovaara Oy:n tekstiilitoimiston Punainen huone -näyttelytila (Marjatta 
Metsovaaran arkisto).  
 

                                                 
45 Kruskopf 1989, 229. 

46



| Ryijyistä kyborgeihin – Tekstiili- ja vaatetusalan muotoilututkimusta luomassa | 
| Toim. Marjatta Hildén | 

 

| Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B: Tutkimusraportteja ja selvityksiä 7 | 
| ISBN 952-484-067-7 (PDF) | ISBN 952-484-066-9 (CD) | ISSN 1457-0068 | 

 | http://www.ulapland.fi/?deptid=22186 | 

Suomalaisten sisustustekstiilien 1960-luvun ensimmäisestä tuonti- ja 

vientimenestyksestä vastasi ensisijaisesti Marjatta Metsovaara46. Suomessa 

hän oli edelläkävijä, mutta kansainvälisesti hän seurasi selkeästi aikaansa ja 

lukeutui sekä yritystoiminnassaan että tekstiilisuunnittelussa yhdysvaltalaisten 

Boris Krollin tai Jack Lenor Larsenin kaltaisiin tekstiilisuunnittelun johtotähtiin. 

Metsovaara nimeää Krollin oppi-isäkseen ja Larsenin läheiseksi 

tekstiilitaiteilijaystäväkseen47. Metsovaaran, Krollin ja Larsenin yritystoiminnan 

taustalla oli yksilöllinen ja intensiivinen tekstiilitaiteilijana työskentely 

tekstiilisuunnittelun, oman tuotantokoneiston ja tekstiilitehtaiden kanssa tehdyn 

yhteistyön kehittämiseksi48. Lisäksi he perustivat oman yrityksen ja kehittivät 

yritystoimintaa käsiteollisesta kohti teollista tuotantoa. Metsovaaran 

tekstiilitaiteilijan uran erityispiirteisiin kuuluu se, että hän suunnitteli kaikki 

Metsovaara Oy:n ja van Haveren -tekstiilitehtaan (1963–1987) sisustustekstiilit. 

Lisäksi Metsovaaran tekstiilitoimisto, kasvava kiinnostus näyttelytoimintaa 

kohtaan ja yhteistyökontaktien luominen suomalaisten ja ulkomaisten 

tekstiilitehtaiden kanssa johtivat Metsovaaran omien ja kansainvälisten rajojen 

koettelemiseen, tulevan toimintamallin kehittämiseen ja todelliseen 

tekstiilitaiteilijuuden kasvuun.  

 

Tämän artikkelin tutkimusmateriaali koostuu kolmesta osasta: haastattelut, 

visuaalinen tutkimusaineisto ja tutkimuskirjallisuus. Marjatta Metsovaaran lisäksi 

olen haastatellut sisustusarkkitehti Kaarina Gripenbergiä ja Metsovaara Oy:n 

sihteeriä, ekonomi Leila Lainetta. Visuaalinen tutkimusaineisto koostuu 

tekstiilitaiteilijan arkistosta, joka sisältää väri- ja mustavalkovalokuvia. 

 

 

 

                                                 
46 Vrt. Korvenmaa 2004, 2. 
47 Metsovaara 24.7.2004; 29.6.2005. Tekijän arkisto.  
48 Larsen ja Kroll vierailivat myös Metsovaaran tekstiilitoimistossa. Metsovaara 29.6.2005. Tekijän arkisto; 

Larsen 1998, 60.   
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Kansainväliset näyteikkunat – Manhattan on pieni, mutta New Yorkin 
myynti suuri  
 

Metsovaara Oy:n tekstiilitoimisto sijaitsi Helsingissä Aleksanterinkadulla 

vuodesta 1958 lähtien49. Marjatta Metsovaara oli tällöin ollut tunnettu jo 

muutaman vuoden ajan kotimaassa rohkeana ja idearikkaana uusien 

materiaalien ja tekstiilien uudenlaisten käyttötapojen uudistajana50. 

Tekstiilitoimiston perustaminen oli tärkeää, koska se aloitti tekstiilitaiteilijan 

kansainvälisesti tunnettujen sisustuskankaiden aikakauden eli vain vuotta 

myöhemmin kun hän oli saanut kaikki yrityksensä langat omiin käsiinsä. 

 

Teollisuuslehden artikkelissa Toimekas tekstiilitaiteilija vuonna 1959 esitteli 

Marjatta Metsovaara erikois-Fordin värejä ja sisustustekstiilejä: ”Ulkoseinät 

kuparinväriset, katto musta, istuimet niini-pellava-kuparikangasta, ja huovat 

hehkuvan oranssinväriset”51. Verhoilun autoonsa oli tilannut yhdysvaltaisen 

House Beautiful -sisustuslehden (perustettu 1896) päätoimittaja Elisabeth 

Gordon, joka oli ohjattu sihteereineen Metsovaara Oy:n tekstiilitoimistoon vuotta 

aikaisemmin tehdyllä Suomen vierailulla52. Metsovaaran sisustustekstiilien 

kansainvälisinä näyteikkunoina kotimaassa toimivat erityisesti Finnish Design 

Center (1960–1987) ja Suomen ulkomaankauppaliitto, joka toi mielellään 

ulkomaalaisia vieraita tutustumaan tekstiilitoimistoon53. Lisäksi 

Taideteollisuusyhdistys otti aktiivisen roolin muotoiluteollisuuden edistäjänä 

Suomessa ja markkinoi Suomea 1950–60-luvuilla muotoilumaana valtion ja 

teollisuuden tuella54, mikä edisti Metsovaara sisustustekstiilien kansainvälistä 

tunnettavuutta ja myyntiä.  

 
                                                 
49 Metsovaara 30.6.2000. Tekijän arkisto. 
50 Toikka-Karvonen 1960. 
51 Toimekas tekstiilitaiteilija…1959, 215. 
52 Metsovaara 30.6.2000. Tekijän arkisto. 
53 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto.  
54 Kruskopf 1975, 104–105.  
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Elisabeth Gordonin neuvon mukaisesti Marjatta Metsovaara otti yhteyttä 

tavarataloihin Yhdysvalloissa, kuten Bloomingdale´siin, George Janseniin ja 

Macy´siin,  joissa myyntiartikkelit olivat korkealaatuisia ja siten kalliimpia55. 

Yhdysvaltojen talous eli noususuhdannetta ja kotimarkkinat olivat kooltaan 

suuret ja liikeideoille oli kysyntää. Yhdysvaltojen muotoilun keskuspaikoiksi 

nousivat New York, Los Angeles ja Chigago. Suurten välimatkojen ansiosta 

jokaisen suurkaupungin markkinat muodostuivat erilaisiksi. Niitä leimasivat 

kotimarkkinoiden yhtenäiskulttuuri, valikoimien laajuus ja eklektismi.56 

Yhdysvaltojen markkinat houkuttelivat ja kiehtoivat nuorta tekstiilitaiteilijaa ja 

tavoitteista saattoi tulla totta todennäköisemmin rikasväestöisessä New 

Yorkissa kuin 1960-luvulla vielä vanhoillisessa ja markkinoiltaan hajanaisessa 

Euroopassa57. ”Manhattan on pieni, mutta New Yorkin myynti suuri” kuvailee 

Metsovaara sisustustekstiilien viennin luonnetta Yhdysvaltoihin 1960-luvulla. 

Tekstiilitaiteilijan mukaan julkisia tiloja oli Manhattanilla riittävästi vastaamaan 

Metsovaara Oy:n vientitarvetta58. Erityisesti Metsovaaran suunnittelemien 

kukka-aiheisten painokankaiden suuret myyntiluvut Yhdysvalloissa johtuivat 

osaksi siitä, että kankaista valmistettiin tauluja sisustettaessa lentokenttiä tai 

muita julkisia tiloja59.  

 

Metsovaaran sisustustekstiilien vientimenestyksen taustalla vaikutti osaltaan 

myös se, että hän teki henkilökohtaisella tasolla töitä kansainvälisten suhteiden 

luomiseksi: ”Joskus mä matkustin itse Amerikkaan ja hain jonkun asiakkaan ja 

siitä saattoi tulla iso asiakas”. Hän otti vastaan myös avoimesti amerikkalaisten 

myyntiä edistävät toivomukset.60 Verhokankaita ja mohairhuopia suunniteltiin 

erityisesti Amerikan vientiä varten. Esimerkiksi mohairhuovat kudottiin 

amerikkalaisten erikoistoivomuksesta kaksinkertaisiksi, jotta niistä saatiin 
                                                 
55 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto; Toimekas tekstiilitaiteilija…1959, 215–216. 
56 Jackson 1998, 149. 
57 Ainamo 2003, 24.  
58 Metsovaara 1.7.2000; 8.7.2000. Tekijän arkisto.  
59 Metsovaara 29.6.2005. Tekijän arkisto.  
60 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. 
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lämmittäviä sähköhuopia.61 Lisäksi sisustustekstiilien ulkomaanvientiin liittyi 

vientikonsultointia. Tekstiilitaiteilija suunnitteli sateenvarjojen kankaita Green & 

Green:lle, joka palkkasi ekonomi Lenita Airiston markkinoimaan sateenvarjoja 

Yhdysvaltoihin ja Kanadaan62. Vientikonsultoinnin ja tekstiilitaiteilijan nimen 

avulla sateenvarjotehdas pyrki tekemään sateenvarjoista haluttavampia 

Yhdysvaltojen markkinoilla. Metsovaaran huovat ja Green & Green                      

-sateenvarjot eivät olleet halpoja massatavaroita Yhdysvaltojen markkinoilla, 

vaan niitä mainostettiin muotiasusteina korkealuokkaisissa erikoisliikkeissä ja 

tavarataloissa, jolloin myyntihinta muodostui korkeammaksi63. Toisaalta 

Metsovaara-tekstiilit olivat hintavia korkealuokkaisen laadun takia myös 

kotimaassa. Tekstiilitaiteilija ei pyrkinyt vaikuttamaan laajoihin 

kansankerrostumiin kuten Marimekko, joten Metsovaaran sisustustekstiilien 

valta-aluetta olivat lähinnä yhteiskunnan kulttuurinen ja koulutettu eliitti sekä 

julkisten tilojen sisustustekstiilit64.  
 

1950-luvun lopussa Metsovaara Oy:ssa  oli  avattu ulkomaanvienti Ruotsiin ja 

Yhdysvaltoihin65. Metsovaaralla oli kasvava kiinnostus kansainvälisten rajojen 

koettelemiseen, joten väylänä ulkomaanmarkkinoille toimi myös Metsovaaran 

yksityisnäyttelyt kotimaassa ja ulkomailla sekä monet kansainväliset 

näyttelyosanotot ja niistä saadut palkinnot, kuten Comfort-huonekalukankaan 

saavuttama kultamitali Milanon triennalessa vuonna 196066. Lisäksi Metsovaara 

valikoi tekstiilisuunnitteluunsa näkemiään ja kokemiaan vaikutteita ulkomailta. 

Tekstiilitaiteilija muistelee ensimmäistä New Yorkin matkaa, kuinka hän 

sattumalta löysi sisustusliikkeen, jossa lampunvarjostimen verhoilukankaana oli 

käytetty hänen suunnittelemaansa läpikuultavaa verhokangasta. Uudenlainen 

käyttötapa yllätti hänet. Metsovaaran mieleen jäivät erityisesti yhdysvaltalaisen 
                                                 
61 Toikka-Karvonen 1962.  
62 Airisto 2004, 112. 
63 Country Clothes… 1961; Airisto 2004, 112; Balint 1991, 55; Suhonen 1985, 51, 121, 142. 
64 Vrt. Ainamo 2003, 23, 400. 
65 Toimekas tekstiilitaiteilija…1959, 215–216; Kuun maisemia ja… 1969. 
66 Metsovaara 1980. (Moniste.).  
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tekstiilisuunnittelija Boris Krollin värikkäät jacquard-kankaat, joita saattoi ihailla 

Krollin näyttelyhuoneistossa New Yorkissa.67 Eklektinen eli tyylihistoriaa 

lainaileva ja yhdistelevä tekstiilisuunnittelu edellytti keräilyn tyyppistä toimintaa, 

jota kuvastaa Metsovaaralle ominainen tapa tutkia toimintaa paikan päällä kuten 

näyttelyhuoneistoissa ja tekstiilitehtaissa. Metsovaaran tekstiilitoimiston tapaan 

innovatiivista tekstiilisuunnittelua tapahtui myös muissa 

tekstiilisuunnittelutoimistoissa ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa Larsen Design 

Studio (perustettu 1958), Boris Kroll Fabrics (1946), Boris Kroll Print (1950–

1979), Skotlannissa Bernat Klein Ltd (1952) ja Ruotsissa Textilkammaren, NK 

Textile Design Studio (1937)68. Metsovaaralla oli kyky mukautua aikansa 

trendeihin, osaksi länsimaista tekstiilisuunnittelua kuten Form-aikakauslehden 

toimittaja kuvailee Metsovaaran tekstiilisuunnittelua vuonna 1965: ”Hon ritar 

mönster, väljer färger och garner, hittar på, experimenterar med en aldrig 

sinande nyfikenhet, håller i tillverkningen. Hon tar också emot, visar omkring 

och underhandlar, och hon reser mycket för att få nya intryck”69. Metsovaara vei 

myös ideoita takaisin omaan maahan ja yritykseen. Esimerkiksi New Yorkista 

tekstiilitaiteilija palasi mukanaan matkalaukullinen mallitilkkuja, joista 

mielenkiintoisimmat olivat muovikalvolla lujitetut sisustustekstiilit.70  

 

Lopulta yhteistyösopimus belgialaisen van Haveren -tekstiilitehtaan kanssa 

vuonna 1960 aloitti Metsovaaran suunnittelemien sisustustekstiilien tuonnin 

Suomeen ja loi uudenlaiset lähtökohdat Metsovaaran kansainväliselle 

tunnettuudelle. Kaikki edellytykset ja merkittävät yhteistyösuhteet ulkomaisiin 

edustajiin olivat olemassa. Toisaalta yhteistyö kansainvälisten 

huonekalutehtaiden kanssa ja kansainvälinen tunnettavuus tarkoittivat 

Metsovaaralle tekstiilisuunnittelija Marianne Straubin tavoin työskentelyä myös 

anonyymina tekstiilitaiteilijana. Heidän suunnittelemien kudottujen 

                                                 
67 Metsovaara 20.1.2005; 29.6.2005. Tekijän arkisto.  
68 Jackson 2002a, 121, 162; Jackson 2002b, 49 - 50; Jackson 1991, 144.  
69 Hiort af Ornäs 1965, 12; Wortmann Weltge 1993, 176; Metsovaara 29.6.2005. Tekijän arkisto. 
70 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto.  
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huonekalukankaiden sijasta design-huonekalusta tuli nimekäs ja tunnettu. 1960-

luvulla ainoastaan Kroll ja Larsen pystyivät ylläpitämään nimeään kantavat 

tekstiilitehtaat ja tuottamaan heidän omalla nimellään kudottuja kankaita. 

Nimestä tuli kuuluisuuden tae, vaikka Larsen ja Kroll suunnittelivat vain osan 

tekstiilitehtaidensa tuottamista kankaista.71 Metsovaaran mukaan: ”nimi on se, 

joka myy”, jolla hän viittaa tekstiilitaiteilijan anonyymiin asemaan ja siihen mitä 

design-huonekalut oikeastaan olivat: ”Alvar Aaltokin laittoi kaiken omalla 

nimellään, vaikka projektissa olisi ollut suunnittelemassa muita”.72 Toisaalta 

Metsovaara  muistelee kansainvälisen uransa alkuvaiheita, kuinka ”tärkeää se 

oli, että mä pääsin Euroopan suurimmille ja parhaimmille firmoille 

suunnittelemaan kankaita kuten Saksaan Knollille73”. Anonyymista asemasta 

huolimatta yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten huonekalutehtaiden kanssa 

antoi Metsovaaralle mainetta ja itsetuntoa, joka tuli mainoksen tavoin 

myöhemmin moninkertaisena tuottona takaisin. Metsovaaran mukaan: 

”Lehdistölle on annettava arvonsa, koska nimi on kuitenkin tapetilla” ja arvelee, 

että hän ei olisi pärjännyt omassa hiljaisuudessaan, jos sanoma- ja 

aikakausilehdet eivät olisi kirjoittaneet74.  

 

Mulla ei uusi luuta lakaissut paremmin  
 

Ratkaisevaksi Metsovaara Oy:n kaltaisessa yrityksessä menestymisen kannalta 

muodostui se, että yrityksessä työskenteli uutta luovan ja yksilöllisen 

tekstiilitaiteilijan rinnalla ammattitaitoisia, luotettavia ja ahkeria ihmisiä75. 

Metsovaaran mukaan: ”Mulla ei uusi luuta lakaissut paremmin”76, jolla 

tekstiilitaiteilija tarkoitti, ettei hän halunnut palkata yritykseensä jatkuvasti uusia 

työntekijöitä. Tekstiilitaiteilija vaati henkilökunnalta riskinottokykyä ja 
                                                 
71 Schoeser 1986, 94;  Jackson 1998, 153. 
72 Metsovaara 15.10.2001. Tekijän arkisto.  
73 Metsovaara 1.10.2004. Tekijän arkisto. 
74 Metsovaara 1.10.2004. Tekijän arkisto. 
75 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. 
76 Metsovaara 15.10.2001. Tekijän arkisto.  
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vastuunkantamista, joka saavutettiin ainoastaan rakentamalla luottamussuhde 

vakituisen henkilökunnan kanssa. Lisäksi tekstiilitaiteilija nimesi yritykseensä 

luottohenkilöt, joita olivat Urjalan kutomonjohtaja Helka Uotila sekä 

tekstiilitoimistossa työskennelleet sihteeri-kirjeenvaihtaja Leila Laine ja 

myyntipäällikkö Greta Jansson. Heidän kanssa Metsovaara hoiti neuvottelut 

käydessään kerran kuussa Helsingissä ja Urjalassa hoitamassa asioita: ”Ei 

mulla Belgiassa ollut sellaista sihteeriä kuin Leila Laine. Hän kirjoitti 

pikakirjoituksella kaikki mun kirjeet. Ja vaikka mä olisin kirjoittanut kuinka 

sotkuista käsialaa, hän saattoi muuttaa mun lauserakenteen jos se oli 

tarpeellista. Hän oli sellainen ihminen, joka teki outlookin siihen hommaan”77. Ei 

ihme, että tekstiilitoimiston henkilökunnan luotettavuus, joustavuus ja 

palvelualttius herätti myös ihmetystä. Vastapalkattu keskusneiti kauhisteli, 

kuinka henkilökunta tekee kaikkia töitä ”niska limassa” kuin omassa firmassa, 

vaikka pomo ei ole paikalla. Samalla se kuvaa innostunutta työilmapiiriä, vaikka 

työtä tehtiin välillä tauotta varsinkin asiakaspalvelussa.78 

 

Tekstiilitoimistossa hoidettiin kaikki Metsovaara Oy:n yritystoimintaan liittyvät 

tehtävät, kuten palkat ja materiaalitilaukset. Henkilökuntaan kuului 6–7 

vakituista työntekijää, kuten Leila Laine, Svea Bakkiska Back, Veikko 

Söderholm, Greta Jansson (tuotepäällikkö), Irmeli Ahlström (tekstiili-insinööri) ja 

Inkeri Paavilainen (projektipäällikkö vuodesta 1969). Näyttelyarkkitehdit kuten 

Eric Nappe Johan (1960–1963) ja Kaarina Borkiska Borg (1964–1966) toimivat 

tekstiilitoimiston palveluksessa tekstiilitoimiston ja Taidehallin 

näyttelysuunnitteluun tarvittavan ajan. Henkilökunnan ja tilojen pienuuden 

vuoksi työtehtävät olivat monipuolisia ja asiakaspalvelu joustavaa. Esimerkiksi 

Laineen työtehtäviin kuuluivat kotimaan- ja ulkomaan myyntitehtävien lisäksi 

asiakaspalvelu, vaikka pääasiassa asiakaspalvelusta vastasivat Svea Back ja 

                                                 
77 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. Marjatta Metsovaara muutti asumaan pysyvästi Belgiaan vuonna 

1963. 
78 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto. 
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Veikko Söderholm.79 Haastattelemalla Lainetta, joka toimi sihteeri-

kirjeenvaihtajana Metsovaara Oy:n palveluksessa vuosina 1961–1980, 

hahmottui tekstiilitoimiston ilmapiiri, työrytmi ja tilallisuus eli arkipäivän 

elämänrytmi elävästi (kuvio 1). Laine muistelee huvittuneena, kuinka 

asiakaspalvelu vaati usein myös kärsivällisyyttä tilojen ahtauden takia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1. Metsovaara Oy:n tekstiilitoimisto Aleksanterinkatu 48:ssa viidennessä 
kerroksessa vuonna 1966. Katkoviiva osoittaa tekstiilitoimiston laajentumisen vuonna 
1964. Pohjapiirustus ei ole mittakaavassa. 

                                                 
79 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto; Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. Taidehallin näyttelyyn liittyviä 

pr-tehtäviä hoiti myös Maija Koski vuonna 1966.  
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Mä muistan tän komeron [kangasnäytteitä sisältävä komero tekstiilitoimiston 

näyttelyhuoneessa]. Kun sinne [näyttelyhuoneeseen] meni kauheen tärkeen 

näköisenä, että minäpä haen asiakkaalle tuolta näytteen. Siellä joutuu heti 

ensimmäisenä nousemaan sellaisen kauhean mattopinon päälle. Siis se oli niin 

täynnä, niin täynnä, että hyvä kun ei sieltä niin kuin luistunut alas. Sit vaan tuli 

sieltä ulos ihan kuin tääl ois vaan ollu suuri, suuri tila, josta tuli ulos jonkun 

pienen näytteen kanssa, mutta sitten helpotti huomattavasti, kun saatiin lisää 

tilaa.80  

 

Toista tekstiilitoimiston kaltaista tekstiilisuunnittelun hermokeskusta ei 

Suomesta löytynyt, vaikka Dora Jungin perustama oma studio (perustettu 

vuonna 1932) ja Artekin ateljeemyymälä (perustettu vuonna 1935) kuuluvat 

kumpikin omalla alallaan maamme edelläkävijöiden joukkoon81. Suomen 

Käsityön Ystävillä (SKY) oli hieman tekstiilitoimistoa vastaavaa myynti- ja 

näyttelytoimintaa Helsingissä, vaikka tilat eivät toimineet samassa osoitteessa. 

Myyntitoiminnan ohessa SKY järjesti myös eri taiteilijoiden pienoisnäyttelyitä, 

jotka auttoivat tekstiilitoimiston tapaan asiakkaita sisustustekstiilien 

valinnassa.82 Teollisesti valmistettujen kodintekstiilien yleistyessä Marimekon 

painokankaat ja Metsovaaran teollisesti kudotut verhokankaat kiristivät kilpailua 

ja vähensivät erityisesti SKY:n verhopalvelun asiakkaita83. Innovatiivista 

tekstiilisuunnittelua tapahtui myös muissa tekstiilisuunnittelijoiden perustamissa 

yrityksissä, joissa tekstiilitaiteilijat työskentelivät osittain teollisuuden 

palveluksessa ja omassa yrityksessä tekstiilisuunnittelijoina, kuten Dora Jung 

Suomessa, Alice Lund ja Elsa Gullberg Ruotsissa, Tibor Reich Iso-Britanniassa, 

Renata Bonfanti Italiassa ja Marianne Straub Yhdysvalloissa84.     

                                                 
80 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto; Metsovaara 1964a, 1. (Moniste.)  
81 Jackson 1998, 146; Kruskopf 1989, 229; Maunula 1990, 159.  
82 Priha 1999, 38–41, 95; Kujala 1966, 22; Priha 1991, 23–24; Thun-Wilén 1997, 100. 
83 Priha 1999, 41; Nyman & Poutasuo 2004, 121; Vapaaehtoista värein…1967, 32; Ihamuotila 1967, 32. 

Metsovaaran Villayhtymälle suunnittelemat värikylläiset ja rohkeakuvioiset Dralon-verhot olivat jo käsite 

1960-luvun loppupuolella. 
84 Skawonius 1961, 275, 286–287; Schoeser 1986, 88–89, 94, 100. 
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Metsovaaran tuotanto pähkinän kuoressa – Tekstiilitoimisto kuin helmi  
 

Ruotsalaisen Eskilstuna-Kuriren sanomalehden toimittaja Yvonne Clifford on 

mielestäni oivaltanut oleellisimman Metsovaaran tekstiilitoimiston toiminnasta ja 

tekstiilitaiteilijasta, kun hän kirjoittaa Finland – konsthantverkenes paradis, 

Inredningstextil modell annorlunda -artikkelin kuvatekstissä näyttelyhuoneen 

osoittavan Metsovaaran tuotannon pähkinänkuoressa85. Saman tyylisesti jatkaa 

Leila Laine kuvaillessaan tekstiilitoimistoa helmeksi: ”Olihan tämä sellainen 

helmi tavallaan tää toimisto, joka pysty tekemään arkkitehdin näkemysten 

mukaan, Marjatan aivojen välityksellä ja luomisvoiman välityksellä juuri sen mitä 

haluttiin”.86 Tekstiilitoimiston palveluihin kuuluivat sisustustekstiilien suunnittelun 

lisäksi valmistus, tuonti ja vienti, joten se pystyi palvelemaan laajaa 

asiakasryhmää. Tärkeimpinä asiakasryhminä olivat sisustusarkkitehdit, 

arkkitehdit, sisustusneuvojat, huonekalutehtaat (esimerkiksi Asko, Isku), 

tavaratalot (esimerkiksi Stockmann), huonekalu- ja sisustustekstiilimyymälät 

(esimerkiksi Haimi, Te-Ma), verhoilijat, yksityishenkilöt ja ulkomaiset asiakkaat. 

Toimisto houkutteli sisään lähinnä kotimaisia ja ulkomaisia eri alojen edustajia, 

jotka olivat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä tekstiilitaiteilijan kanssa. Ellei 

Metsovaaran mallistosta löytynyt sopivia sisustustekstiilejä, tekstiilitaiteilija 

suunnitteli sellaiset.87  

 

Leila Laineen mukaan tekstiilitoimiston arkipäivää ei sävyttänyt arkipäiväisyys, 

vaan päinvastoin sille oli ominaista vaihtelevuus, mielenkiintoiset asiakkaat ja 

jännittävä odotuksen ilmapiiri, se että aina jotain ihmeellistä tapahtuu. Laine 

muistelee työhuoneeseensa asti kuultua mainiota toteamusta: ”Ulko-ovi kävi, 

ovi aukesi ja sitten kuului sellainen hirveä karjaisu: Mihinkäs peikonluolaan minä 

nyt tulin? Se oli Suomen Höyhenen johtaja, joka oli tuomassa Marjatalle tyynyjä, 

                                                 
85 Clifford 1964. Sisustuskokonaisuus kuuluu sekä Metsovaaran valokuva-arkistossa että sanoma- ja 

aikakausilehdissä  kuvatuimpiin väri- ja mustavalkovalokuva-aiheisiin.  
86 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto. 
87 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. 
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jotka hän oli tilannut.”88 Tekstiilitoimisto sisustettiin siten, että esille saatiin koko 

Metsovaaran tuotanto monipuolisina sisustusratkaisuina, jotka vastasivat 

informalististen teosten tavoin tilan kokoa johdattaen vieraat puoleksi 

todellisuuden ja puoleksi illuusion maailmaan89. Luolamainen tunnelma välittyi 

tekstiilitoimiston valkoiseksi maalatuista seinistä ja mustaksi maalatusta katosta, 

jota mataloittivat eteisessä jättiläiskattokruunun tavoin riippuvat kullanväriset 

kangasnäytepyörylät90. (Kuva 2.) Tekstiilitoimisto muodosti visuaalisen 

sisustuskokonaisuuden, joka muodostui näyttelyhuoneiston sisustustekstiileistä, 

jotka toistuivat seinäpinnoissa, oviaukoissa, huonekaluissa jne. Visuaalinen 

järjestys liittyi sisustustekstiilien funktioihin, vaikka niiden materiaalit, sidokset, 

pinnat ja värit täyttivät tilat ja asiakkaan mielen 1800-lukulaisen taidemuseo- ja 

näyttelyjen ripustustavan tapaisesti. Sisustustekstiilejä oli ripustettu tiheästi ja 

paljon samaan tilaan.91 Toisaalta ylenpalttinen värien, muotojen ja materiaalien 

määrä muodosti kolmiulotteisen ja vuorovaikutteisen tilan, jonka 

todentuntuisuutta vahvistettiin tuntoaistia manipuloimalla. Lisäksi 

tekstiilitoimiston luolamainen tunnelma ja näyttelyhuoneen Punainen huone       

-sisustuskokonaisuus ovat Metsovaaran tekstiilisuunnittelussa varhaisimpia 

esimerkkejä sisustuskokonaisuuksien ja sisustustekstiiliuutuuksien 

soveltamisesta tekstiilisuunnitteluun, jotka veivät katsojan lähemmäksi Marjatta 

Metsovaaran maailmaa. Samalla ne välittivät Verner Pantonin suunnittelemien 

kokoelmien tavoin idean sisustuskokonaisuuksista materiaalikeskeisyyden ja 

yksittäisten sisustustekstiilien sijaan. Sisustustekstiilit eivät olleet 

materiaalittomia kuvia sisustustekstiileistä, vaan korostivat 

sisustuskokonaisuutta ja ympäristöä.92 

 

 

 
                                                 
88 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto. 
89 Vrt. Kun mielikuvitus saa temmeltää… 1962, 49. 
90 Laine 28.9.2004. Tekijän arkisto; Metsovaara… 1969, 117; Aarnio 1964, 10. 
91 Vrt. Kortelainen 2005, 261. 
92 Metsovaara 30.6.2000; 24.8.2000; 24.9.2006; Rohweder 1964, 98–99; Jackson 1998, 114, 162. 
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Kuva 2. Metsovaara Oy:n tekstiilitoimiston eteisen luolamainen tunnelma (Marjatta 
Metsovaaran arkisto). 
 

Ulkomaisten ja kotimaisten sanoma- ja aikakausilehtitoimittajien artikkelit 

sisälsivät myös yksityiskohtaisia reportaaseja tekstiilitoimiston 

sisustustekstiileistä ja niiden luomasta tunnelmasta. Samalla ne kuvasivat 

tekstiilitoimiston arkea. Toikka-Karvonen dramatisoi tekstiilitaiteilijan arkea 

artikkelissa Mahdollisuuksia on rajattomasti Me Naiset -aikakausilehdessä 

vuonna 1959: ”Temperamentikas, aina hyväntuulinen Marjatta ihan pursuaa 

uusia ajatuksia, työnhalua ja kokeiluintoa. … Asiakkaita tulee ja menee, rouva 

johtaja tilaa toisella puhelimella 400 kg villalankaa ja toisella puhelimella 

ilmoittaa kutomolle 500 metrin huonekalukangastilauksesta. Puitteetkin ovat 

yllättävän uljaat tyylikkäästi sisustettu tilava toimisto Helsingin keskustassa….”93 

Metsovaaran kuvaus luo toisenlaisen näkökulman tekstiilitoimiston arkeen, 

                                                 
93 Toikka-Karvonen 1959, 14–15.  
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vaikka se välittää Mahdollisuuksia on rajattomasti -artikkelin mukaisen 

intensiivisen tunnelman: ”Yksi hoiti sitä, toinen tätä. Sihteerit pystyivät pitämään 

käsissä sen homman, jota mä en ois pystynyt pitämään käsissä. Siis paperit, 

tilaukset ja koko sen ruljanssin hoidon, että kaikki menee tonne kutomollekin 

päin. Tekstiilitoimistoon oli kuuma linja melkein koko päivän Urjalasta. Ajattele 

koko päivän.”94 Metsovaaralle oli yrityksen kannalta tärkeää, että hänen 

rinnallaan työskenteli ammattitaitoisia ja luotettavia ihmisiä. Henkilökunnan 

merkitys korostui erityisesti Metsovaaran kansainvälistymisen ja Belgiaan 

muuton yhteydessä vuonna 1965, jolloin tekstiilitoimiston ja -taiteilijan arjessa 

tapahtui selkeä muutos.  

 

Metsovaaran ollessa harvoin enää tavattavissa tekstiilitoimistossa, muuttui sen 

päätehtävä, eli arkkitehtien palveleminen väheni vähitellen. Ennen Belgiaan 

muuttoa tekstiilitaiteilija oli luonut runsaasti asiakassuhteita ja asiakkaat olivat 

oppineet asioimaan hänen kanssaan ja luottamaan hänen makuun. Ei ihme, 

että tekstiilitaiteilija koki tehtävänsä välillä raskaaksi: ”Oli se mun aika raskasta 

kans, koska arkkitehdeilla ei ollut aikataulua. Ne tuli kello viisi ja ne saatto 

lähtee kello kymmenen illalla. Sitten kun mulla oli työt tehtynä niin odotettiin, 

että mennään jonnekin juhlimaan vielä niitä töitä. Joskus oli kyllä vaikeeta, kun 

lapset olivat pieniä. Ei se ollut niin helppoa järjestää.”95 Tekstiilitoimiston arjessa 

näkyvää muutosta ilmentää hyvin myös Kaarina Gripenbergin kuvaus 

tekstiilitaiteilijan työhuoneesta vuosina 1965–1966, jolloin Gripenberg 

työskenteli Metsovaara Oy:ssä: ”Marjatta Metsovaara ei siellä juur piirtänyt tai 

tehnyt mitään. Hän lähinnä vaan katso värejä ja tapaili tuttuja ja toimittajia. Se 

oli hänelle enemmän sellainen ’study’ kuin mikään piirustushuone. Ei se mikään 

kauheen iso huone ollut.”96. Metsovaaran työhuone muuttui ateljeetyyppisestä 

tilasta työhuoneeksi, josta välittyi tekstiilitaiteilijan kuvailema uudenlainen 

                                                 
94 Metsovaara 1.10.2004. Tekijän arkisto. 
95 Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto. 
96 Kaarina Gripenberg 27.9.2004. Tekijän arkisto; Metsovaara 24.7.2004. Tekijän arkisto.  
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intensiivinen aika: ”Aina lentokoneessa, aina menossa”97. Form-

aikakausilehden artikkeli Marjatta Metsovaara kuvaa hyvin tilannetta vuonna 

1965: ”Där hon har två vita telefoner och lustiga udda prylar av glas på 

fönsterbrädan i arbetsrummet samt en praktisk vägg av rör att ha saker i.           

I öppningarna utåt rummet förvarar hon lite av varje, som hon kan vara bra ha 

till hands: dricksglas, garnhärvor, ritningar, metalspiraler.”98 Artikkelissa 

esitellään lähinnä Metsovaaran työhuoneen mallikansioita ja näytetekstiilipinoja, 

jonoja ja sommitelmia viitaten teollisesti tuotettuihin tekstiileihin. Tekstiilitaiteilija 

ei ole enää paikalla, jota myös toimittaja harmittelee99. 1960-luvun lopusta 

lähtien Marjatta Metsovaara ryhtyi keskittymään suuriin laiva-, hotelli- ja 

julkisten tilojen projekteihin, josta osoituksena ovat lukuisat hotelliprojektit, kuten 

Hotelli Hesperia, Hotelli Intercontinental ja Hotelli Marski100. Suuret julkisten 

tilojen projektit päättivät tekstiilitoimiston ateljeetyyppisen aikakauden ja 

tekstiilitaiteilija ei käyttänyt tekstiilitoimistoa varsinaisesti enää 

tekstiilisuunnitteluun tai näyttelyihin 1970-luvulla.   
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97 Metsovaara 29.6.2005. Tekijän arkisto. 
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Marjatta Hildén 

Rakastettu ja parjattu tuulipuku 
 

 

Tuulipuvusta tuli 1980-luvulla Suomessa erittäin suosittu koko kansan univormu 

ja suorastaan uusi kansanpuku, jonka  saattoi ostaa jopa huoltoasemalta101. 

Suomalaisia alettiin kutsua myös tuulipukukansaksi. Mikä tuulipukuilmiö oli ja 

mistä tuulipuvun ja laajemmin urheilullisen vaatetuksen suunnattomassa 

suosiossa oli kyse? Pyrin hahmottamaan kyseistä ilmiötä ja sen taustoja 

mikrohistoriallisesti ja aineistolähtöisesti johtolankoja seuraten102 pääasiassa 

vaatetussuunnittelun ja -teollisuuden sekä vaatteen loppukäyttäjän 

näkökulmasta. Aineistona käytän haastattelua, sanomalehti-, aikakauslehti- ja 

alan ammattilehtiartikkeleita, julkaisuja, verkkolähteitä sekä alan kirjallisuutta. 

 

Tuulipuvulla tarkoitetaan Nykysuomen keskeisen sanaston mukaan 

tuulenpitävää, kaksiosaista verryttelypukua, johon kuuluu takki ja housut103. 

Alkuaan se sai nimensä tuulikankaasta, joka oli tuulenpitävää, tiiviiksi kudottua 

puuvillakangasta, jota käytettiin 1920–1930-luvulta lähtien ulkoilupusakoissa 

vuosikymmenien ajan104.  

 

Tuulipuku on edelleenkin käytössä ja vaikuttaa ajassamme yhä, mutta tässä 

artikkelissa painotutaan siihen liittyvän ilmiön alkuvaiheisiin 1980-luvulla sekä 

sitä edeltäneeseen aikaan. Laajemmin ilmiö liittyy jo 1960-luvulla 

muotiteollisuudessa105 vauhdittuneeseen kansainväliseen ulkoilu- ja vapaa-ajan 

                                                 
101 Jalkanen 1980, 406. 
102 Ks. Issakainen 2007. 
103 Nurmi 2004, 1072. 
104 Sadeniemi 1961, 94. 
105 Muotiteollisuudella tarkoitetaan teollisuutta, joka käyttää tuotteistamisessaan muodin ennustamista 

hyväkseen. Tuotteiden ja palvelujen suunnittelu pohjautuu trendeihin ja sesonkivaihteluun. Muoti on laaja 

käsite, joka kattaa vaatteiden, esineiden, autojen ym. lisäksi myös aatevirtauksia. Tässä artikkelissa 
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vaatetrendin voimistumiseen, joka käynnisti Suomessa vaatetusalalla 1970–

1980-luvulla oman tuotantosektorin. Ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatetuksesta 

kehittyi myös yksi merkittävistä vaatetusalan vientiartikkeleista, jota se on 

edelleenkin. 

 

Rakennemuutos loi uusia tarpeita  
 

Vaatetussuunnittelun ja -tuotannon näkökulmasta tuulipuvun syntyyn 

vaikuttaneista tekijöistä tärkein on ollut tarve suunnitella uusi ja ajanmukainen 

ulkoiluvaate. Ratkaiseva tekijä tarpeen syntymiseen 1970-luvun lopussa oli 

liikuntaharrastuksen lisääntyvä ja voimakas kasvu. 

 

Liikuntaharrastuksen voimistumisen taustalla on nähtävissä yhteiskunnallinen 

rakennemuutos, joka oli alkanut maaltamuutolla jo 1960-luvulla. Sen mukanaan 

tuoma kaupungistuminen ja työolojen muutokset saivat aikaan vapaa-ajan106 

lisääntymisen, joka puolestaan vaikutti liikunnan ja vapaa-ajan harrastusten 

lisääntymiseen ja sitä kautta pukeutumisen muutoksiin. Kaupungistuminen oli 

tuolloin voimakasta, sillä vuonna 1970 jo hieman yli puolet suomalaisista asui 

kaupungeissa ja asutuskeskuksissa kun vastaava luku 1960 oli 38 prosenttia107. 

Työtehtävien muututtua liikuntaa ja lihasvoimaa vaativasta maataloustyöstä 

staattiseksi seisoma- ja istumatyöksi liikunta ei enää kiinteästi kuulunut uusiin 

työtehtäviin. Liikunnan kadottua työtehtävistä siitä tuli vähitellen suurten 

joukkojen erillinen harrastus.108    

                                                                                                                                               
muodilla tarkoitetaan pääasiassa vaatetusta ja pukeutumista. Lisäksi muodilla tarkoitetaan 

suunnittelijoiden luomaa muotia ja pukeutumisella loppukäyttäjien toteuttamaa muotia. 
106 Vapaa-ajan käsite tuli käytäntöön jo vuosisadan alussa, kun vuonna 1917 hyväksyttiin 8-tuntinen 

työaikalaki. Siinä määriteltiin työntekijöille vuorokautinen ja vuotuinen vapaa-aika. (Lönnqvist 1979, 90.)  
107 Vihavainen 1995, 863. 
108 Utrio 2001, 146. Urheilu harrastuksena ei ole uutta vaan esimerkiksi vuonna 1928 urheiluharrastus oli 

melko yleistä  etenkin kaupunkilaisten nuorten miesten keskuudessa. Miehistä tuolloin harrasti liikuntaa 40 

prosenttia. (Lähteenmäki 1995, 140.) 

65



| Ryijyistä kyborgeihin – Tekstiili- ja vaatetusalan muotoilututkimusta luomassa | 
| Toim. Marjatta Hildén | 

 

| Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B: Tutkimusraportteja ja selvityksiä 7 | 
| ISBN 952-484-067-7 (PDF) | ISBN 952-484-066-9 (CD) | ISSN 1457-0068 | 

 | http://www.ulapland.fi/?deptid=22186 | 

Myös työssäkäyvien vapaa-aika oli lisääntynyt, kun palkalliset vuosilomat olivat 

pidentyneet 1960-luvulla neliviikkoisiksi. Oli siirrytty viisipäiväiseen työviikkoon, 

ja vuonna 1970 koko teollisuus oli saanut 40-tuntisen työviikon.109  

 

Ulkomaanmatkat yleistyivät 1970-luvulla ja suosittuja lomakohteita olivat 

Espanjan rannat, Keski-Euroopan hiihto- ja laskettelukeskukset sekä Lappi. 

Samalla kansainväliset vaikutteet ja muotivirtaukset vapaa-ajan harrastuksissa 

lisääntyivät. Uusia urheilullisia vapaa-ajan viettolajeja rantautui Suomeen 

aiempien ulkoilun, urheilun ja retkeilyn rinnalle. 1970-luvulla yleistyivät 

kuntopyöräily, purjehdus, rullaluistelu sekä laskettelu, ja niistä tuli muotilajeja. 

Seuraavalla vuosikymmenellä harrastettiin lisäksi aerobicia, surffausta ja 

kehonrakennusta.110  

 

Suomessa liikkumista lisäsi muotivirtausten lisäksi myös lääketieteen ja 

kirurgian tohtori Pekka Puskan luotsaama Pohjois-Karjala -projekti, jossa 

kampanjoitiin liikunnan terveysvaikutusten puolesta. Ihmisiä patistettiin suuren 

sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vuoksi liikkumaan ja syömään 

terveellisesti. Näin hiihtäminen, lenkillä käynti lisääntyivät ja hölkästä tuli muotia. 

Yhä useampi juoksi myös maratonin. 

 

Uusiin lajeihin ja vapaa-ajan viettotapoihin eivät aiemmat varusteet ja vaatteet  

– verryttelypuku, anorakki, hiihtohousut – soveltuneet, vaan tarvittiin uusia. 

Tähän mahdollisuuteen tarttuivat niin urheiluväline- kuin asustevalmistajatkin.  

 

Liikunnasta urheilullista muotibisnestä 
 

Tuulipuvun sekä ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatetuksen syntyä ja kehitystä edisti 

myös liikunnan ja urheilun kaupallistuminen. Liikunnasta tuli kansainvälinen, 

kaupallinen muotitrendi 1970-luvulla, jonka mukaan oli muodikasta hoitaa 
                                                 
109 Mäenpää 2004, 292. 
110 Mäenpää 2004, 292–293; Haapsaari 2004. Tekijän arkisto; Vasara 1992, 454.  
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kuntoaan111 ja laihduttaa liikunnan avulla. Omasta kunnosta huolehtinen koettiin 

vähitellen myös yksilötasolla yhä tärkeämmäksi. Liikunnan ja urheilun 

kaupallistuminen oli alkanut jo 1970-luvulla samaan aikaan liikuntakulttuurin 

voimakkaan nousun kanssa ja se voimistui selvästi 1980-luvulla.112  

 

Kun suuret kansanjoukot kiinnostuivat liikunnasta ja kuntoilusta myös asuste- ja 

välinevalmistajat ymmärsivät suuret kaupalliset mahdollisuutensa. Menekin 

edistämistä vauhditettiin mainonnalla.113 Vähitellen alettiin lanseerata 

kokonaisvaltaista elämäntyyliä eli lifestylea, johon olennaisena osana kuului 

liikunta ja oman kunnon kohottaminen. Vähitellen syntyi käsite urheilullinen 

lifestyle, joka yleistyi 1980-luvulla114. Liikunnallisella elämäntavalla pyrittiin 

mainonnassa ja markkinoinnissa tuomaan esiin ajan ihanteita: terveyttä, 

energisyyttä ja mukavuutta. Samalla mainonnalla luotiin kuvaa nuorekkaasta, 

sporttisesta, menestyvästä ja kauniista ihmisestä, jolla oli varaa sijoittaa uusiin 

tuotteisiin115. 

 

Lifestyle-käsite tuli laajemminkin käyttöön muotiteollisuuden piirissä 1980-

luvulla, jolloin mainonnassa alettiin soveltaa narratiivista esitystapaa. Sitä 

toteutettiin esimerkiksi luomalla tuoteperheistä tietyn elämäntyylin symboleja. 

Niiden avulla tarjottiin erilaisia identiteettejä ja kulutustavaraketjuja, joiden avulla 

ohjattiin kuluttajaa löytämään oikeantyyliset tuotteet. Elämäntyylitrendi, jota 

tässä artikkelissa käsiteltävä urheilullinen vaatetrendikin edustaa, on ajallisesti 

                                                 
111 Fyysisen aktiviteetin korostaminen kansallisena voimavarana oli kuulunut vahvasti jo sotien jälkeiseen 

aikaan (Lönnqvist 2004, 380). Se ei ollut siis mitään uutta, vaan haki uusia ajanmukaisia muotoja.  
112 Vasara 1992, 455. 
113 Vasara 1992, 454. 
114 Sporttinen lifestyle tuli osaksi kansainvälistä muotia jo 1950-luvun puolessa välissä. Se ilmeni muun 

muassa vaatteiden rentoutena ja se  liitettiin  esimerkiksi moottoripyöräilyyn ja Vespalla ajoon. (Lee-Potter 

1984, 59.)   
115 Vasara 1992, 454. 
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pitkäkestoinen ja saattaa kestää yli 50 vuotta kun taas yksittäisen               

vaatekappale-, väri- tai muototrendin ikä on kolmesta yhdeksään vuoteen.116 

 

Liikunnan ja urheilun kaupallistumisen lisääntyessä myös ulkoilu- ja vapaa-ajan  

vaatteiden kysyntä kasvoi. Kuluttajien kasvanut mielenkiinto urheilua ja 

urheiluhenkistä pukeutumista kohtaan kasvoi erityisesti vuonna 1980, joka oli 

olympiavuosi. 1970-luvun loppuun sijoittuvat myös ensimmäiset teolliset 

tuulipukumallistot. Olympialaiset edistivät urheiluvaatteiden kysyntää tuolloin 

neljän vuoden välein ja siihen vaatetussuunnittelijat ja vaatetustehtaat tietoisesti 

panostivat ja ne huomioitiin myös trendeissä. Muotitaiteilija Marke Jalkanen 

kirjoittaa  vuoden 1980 muodista: ”Muoti on urheilullisempaa kuin moneen 

vuoteen. Poissa olivat romanttisuus, rimpsut ja röyhelöt. Vaatteissa korostettiin 

erityisesti liikunnallisuutta, toiminnallisuutta ja selkeää järkevyyttä.”117 

Vaatetusmuodissa oli tapahtunut selkeä muutos urheilullisempaan suuntaan. 

Tämä muutos vahvisti jo 1970-luvulla voimistunutta urheilullista lifestyle-trendiä, 

joka jatkuu yhä edelleen. 

 
Vaatetuksen eriytyminen 
 

Vaatetus oli 1980-luvun vaihteessa eriytynyt eri sektoreihin kuten arki-,    

urheilu- ja vapaa-ajan vaatteisiin. Mutta vielä 1960-luvulla oli hyvin tavallista, 

että samoissa arki- ja kouluvaatteissa juostiin, hiihdettiin ja luisteltiin. Samoin 

miehet käyttivät joka paikan vaatteina raskaita ja paksuja sarkavaatteita. 

Osittaista eriytymistä urheiluvaatetuksen osalta oli kuitenkin vähitellen 

tapahtunut, sillä hiihtovaatteeksi oli yleistynyt anorakki tai tikkitakki sekä 

kapealahkeiset hiihtohousut. Juostessa suosittu asu oli verryttelypuku.    

Urheilu- ja vapaa-ajan vaatteet olivat pitkään yhtenevät, mutta ne eriytyivät 

                                                 
116 Nuutinen 2004, 62–63.   
117 Jalkanen 1980, 406. 
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toisistaan Bo Lönnqvistin mukaan vuonna 1968118. Siitä lähtien suomalainen 

urheiluvaatetus on kulkenut eri tietä kuin vapaa-ajan asu.119  

 

Myöskin vaatetuskankaat olivat vielä 1970-luvulla liikuntaan ja muihin       

vapaa-ajan harrastuksiin eriytymättömiä. 1950–1970-luvulla yleistyneet 

tekokuidut, kuten nailon ja teryleeni, olivat kevyitä, kestäviä, mutta erittäin 

hiostavia ja tunnultaan epämiellyttäviä. 1970-luvulla  käynnistyi uusi 

materiaaliteknologinen kehitys, jonka avulla  parannettiin esimerkiksi 

perinteisten tekokuitujen ominaisuuksia toimivimmiksi ja 

käyttäjäystävällisemmiksi. Mikrokuidut ja uudentyyppiset viimeistykset 

mahdollistivat vaatteiden hengittävyyden sekä sateen-, kosteuden- ja 

tuulenpitävyyden. Joustavien materiaalien lisääntyessä myös vaatteiden mallit 

muuttuivat vartalonmyötäisiksi. Näin uudistetuista materiaaleista ja malleista tuli 

myös uusiin vapaa-ajan lajeihin entistä soveltuvampia.  

 

Urheilullinen vapaa-ajan muoti suomalaisessa vaatetusteollisuudessa 
 

Miten urheilullinen vapaa-ajan vaatemuoti ja tuulipuvun valmistus käynnistyivät 

suomalaisessa vaatetusteollisuudessa? Näin kertoo Luhdalla (nykyisin             

L-Fashion Group konserni) vaatetussuunnittelijana elämäntyönsä tehnyt Seija 

Haapsaari uusien liikuntaan soveltuvien vaatteiden suunnittelun ja tuotannon 

lähtötilanteesta 1960-luvun puolen välin jälkeen: ”Kun alettiin tajuta vaatteiden 

epäkäytännöllisyys ja ettei mäkeen tai hiihtämään mennä pitkä takki tai bleiseri 

päällä se tempas kaikki mukaansa. [--] Kaikki nää kankaat et niihin tuli jotain 

                                                 
118 Vaikutteita vapaa-ajan liikuntavaatetukseen oli saatu kansainvälisen muodin ja urheilun parista jo 1920- 

ja 1930- luvulta lähtien. Tuolloin vaatetusteollisuus alkoi kehittyä ja monipuolistua, kun alettiin valmistaa 

tuotteita, joita silloinen ajankäyttö- ja harrastetilanne vaativat. Valmistettiin muun muassa  Monosen 

hiihtokenkiä eli monoja  sekä Suomen Trikoon hiihtohaalareita, Nokian sadetakkeja ja kumikenkiä. 

(Lönnqvist 1979, 101–102.) 
119 Lönnqvist 2004, 380. 
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niin huomattiin et toi pitää tuulta toi on lämmin ja siitä se sitten pyörähti. [--] 

Kerta kaikkiaan tarvittiin semmosta”.120   

 

Urheilullinen vapaa-ajan muoti ja sitä valmistava teollisuus syntyi ajan tarpeisiin. 

Liikunnan lisääntyessä tajuttiin uusien markkinoiden lisäksi olemassa olevien 

vaatteiden epäkäytännöllisyys, löydettiin silloisia kankaita yhdistelemällä 

tarkoitukseen soveltuvia ratkaisuja ja innostuttiin uudesta, mitkä ovat mielestäni 

innovatiivisessa muotiteollisuudessa toimimisen perusedellytyksiä. 

 

Urheilu-, ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteesta121 muotoutui vähitellen urheilullinen 

vaate eli sporttivaate, joka vaatetusteollisuudessa eriytyi omaksi sektorikseen 

1960-luvun lopussa. Esimerkiksi Luhdalla siirryttiin tuolloin miesten pukujen 

rinnalla tuottamaan uudentyyppisiä ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteita. Liikuntaan ja 

ulkoiluun alettiin suunnitella ja valmistaa omaa, siihen soveltuvaa vaatetusta ja 

harrastajista alkoi muodostua ryhmiä, joiden sisällä alettiin pukeutua 

samannäköisesti. Sporttivaatteen eriytyminen oli vastaava kuin minkä teinimuoti 

oli kokenut 1960-luvun vaihteessa.122    

 

Urheilullisen eli sporttivaatteen123 teollisessa suunnittelussa urheilusta 

ammennettiin ideoita vapaa-ajan muotiin ilman, että asulla oli mitään tekemistä 

varsinaisen lajin harrastamisen kanssa124. Urheilullisen vaatteen onkin Miia 

Axelsson määritellyt urheiluvaatteen visuaaliseksi plagiaatiksi, ”joka ulkoisten 

merkkien kautta tuottaa mielikuvia urheilusta ja funktionaalisuutensa kautta 

antaa vähintään kuvitteellisen mahdollisuuden”. Sen suunnittelussa on käytetty 

urheiluvaatteista ja -lajeista saatuja vaikutteita kuten värejä, muotokieltä sekä 

                                                 
120 Haapsaari 2005. Tekijän arkisto. 
121 Urheiluasu alkoi vaikuttaa vapaa-ajan pukeutumiseen 1920-luvulta alkaen, mutta ne eriytyivät toisistaan 

omiksi sektoreikseen vuonna 1968 (Lönnqvist 1979, 90, 101; Lönnqvist 2004, 380). 
122 Haapsaari 2005. Tekijän arkisto. 
123 Sporty look -käsite liitettiin  urheiluvaatetukseen jo 1950-luvulta lähtien kun tiukasta univormu-

urheiluasusta alettiin siirtyä rennompaan vaatetukseen (Lee-Potter 1984, 61). 
124 Kannonmaa 1983.  
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yksityiskohtia.125 Lisäksi on huomioitu materiaalien funktionaaliset tekijät, jotka 

etenkin nykyisin ovat antaneet vaatteille huomattavaa lisäarvoa. Sporttivaatteet 

yleistyivät, sillä niitä pidettiin hyvännäköisinä muuallakin kuin urheiltaessa. 

 

Ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteiden suunnittelu ja valmistus käynnistettiin Luhdalla 

ensimmäisten vaatetusalan yritysten joukossa Suomessa. Yrityksestä kehittyi 

1980-luvulla maamme suurin ja menestyksekkäin sporttivaatteiden valmistaja ja 

viejä.126 Muita suomalaisia ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteiden valmistajia 1970- ja 

1980-luvulla olivat muun muassa Torstai, Tiklas, Rukka, Northpole, One Top, 

Sail & Ski, Teikit, Kesko ja Finn Skila. Sporttivaatteiden suunnittelijoina toimivat 

tuolloin Ritva Kellokumpu, Jouni Pulkkinen, Ritva Hakala-Niemi, Esa Lukala, 

Arto Elovirta sekä monet muut.127    

 

Tuulipuvusta koko kansan univormu 
 

Alkuaan hölkkäpuvuksi tarkoitetun tuulipuvun suunnittelussa haettiin 

sporttivaatesuunnittelijana toimineen Seija Haapsaaren mukaan kevyttä ja 

mukavaa nimenomaan vapaa-ajan lenkkeilyvaatetta ja siinä onnistuttiin yli 

odotusten. Se koettiin päällä mukavaksi, päällimateriaali oli kevyttä aiempiin 

materiaaleihin verrattuna, se piti myös hieman sadetta ja vuori oli miellyttävän 

pehmeää neulosta. ”Se oli uusi vaate, jossa oli kevyt ja mukava juosta tai 

lenkkeillä muutama kilometri.”128 (Kuva 1.)  

 

Aluksi tuulipuku oli hengittämättömän materiaalin vuoksi  hiostava, mutta 1980-

luvun alkupuolella alettiin suunnittelussa toteuttaa kerrospukeutumisen 

periaatetta, jossa huomioitiin ihmisen lämpötasapainon vaihtelut vaihtelevissa 

sääoloissa ja pyrittiin parannetuilla materiaaleilla ja niiden optimaalisilla 

                                                 
125 Axelsson 2001, 45–46. 
126 Lappalainen &Almay 1996, 70. 
127 Hienonen 1984, 92;  Nimet lasketteluvaatteiden takana 1986, 128.  
128 Haapsaari 2005. MH. 
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valinnoilla vaikuttamaan siihen. Tämä lisäsi vaatteiden toiminnallisuutta ja oli 

ratkaiseva parannus edeltäneisiin vaatteisiin verrattuna. Vaate läpäisi ilmaa eikä 

hiostanut kuten aiemmat mallit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Verryttely- ja tuulipukumuotia Anttilan tavaratalon kuvastossa vuodelta 1985 
(Anttila – edullinen tavaratalo kotonasi 1985, 68. Lapin yliopiston tekstiili- ja 
vaatetusalan laitoksen arkisto). 
 

Seija Haapsaaren mielestä tuulipuvun suosio perustui vaatteen 

käyttömukavuuteen ja sen mukanaan tuomaan muutokseen aiempiin vaatteisiin 

verrattuna. Henkilökohtaisesti se hänen mielestään oli kuitenkin kansan ”hirvee 

ylilyönti”, mikä johtui suurten massojen mieltymyksestä käyttää tuulipukuja. 

”Mikä oli hämmästyttävämpää siinä, että mitä kirjavampi ja mitä enemmän oli 

käytetty väripaloja sen enemmän ne teki kauppansa”129  

                                                 
129 Haapsaari 2005. Tekijän arkisto. 
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Erään tuulipuvun loppukäyttäjän mielestä asu on materiaaliltaan ”niin mukava 

kuin vain vaate voi olla” ja kuinka se monikerroksisuudessaan on ilmastomme 

vuoksi rationaalisin ja siksi sopivin vaate: se on hengittävä ja lämmin. 

Värikkyydessään se erottuu hyvin ympäristöstä ”ja epäsymmetriset kuviot 

auttavat siihen, ettei ole kauhean tarkkaa pidetäänkö vaatetta oikeassa  

asennossa vai annetaanko sen repsottaa”.130 

 

Vaikka vaatetussuunnittelijan ja loppukäyttäjän henkilökohtaiset mieltymykset 

eroavat toisistaan huomattavasti, tuulipuku saavutti 1980-luvulla suunnattoman 

suosion, joka vakiinnutti asun yhä edelleen lähes jokaisen suomalaisen 

vaatekaappiin kuuluvaksi.  

 

Tuulipukusuunnittelua jupeille ja junteille – edelläkävijyyttä vai ei? 
 

Tuulipuvut jaettiin ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatetuksen suunnittelussa ja 

markkinoinnissa kulutusjuhlastaan tunnetulla 1980-luvulla hintatason mukaan 

halpaan, keskitasoon ja kalliiseen. Monissa suunnittelijavetoisissa vaatetusalan 

yrityksissä mallistosuunnittelussa tämä otettiin huomioon ja näin suunniteltiin eri 

mallit ”jupeille” ja ”junteille”, 1980-luvun ääripäissä oleville loppukäyttäjäryhmille. 

Juppeja olivat muotia seuraavat, koulutetut, menestyvät kaupunkilaiset, joilla oli 

käytettävissä rahaa131. He myös hankkivat viimeisimmät mallit. Juntit taas olivat 

usein maalla asuvia tai kaupungin syrjäytyneitä, jotka hankkivat vaatteensa 

halvalla alennusmyynnistä, halpahallista tai huoltoasemalta. He eivät 

seuranneet, tai eivät varallisuussyistä voineet seurata, muotia, joten he tyytyivät 

massatuotteisiin, karvalakkiversioihin ja edellisten sesonkien malleihin. Näin ne 

mallit, jotka kuuluivat hintatasoltaan kalliiseen ja suunnattiin rahakkaille jupeille, 

olivat viimeisen muodin mukaisia malleja kun taas junteille suunnattiin 

halpaversiot, joissa tingittiin materiaalien laadusta ja yksityiskohtien määrästä.  

 
                                                 
130 Merkintöjä Tuulipukukansa 2003. 
131 Nurmi 2004, 261. 
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Edustiko tuulipukujen suunnittelu edelläkävijyyttä? Vastaus on kyllä ja ei.     

Koti- ja ulkomaan markkinoille suunnattujen mallistojen lisäksi tehtiin myös 

mallistoja asiakkaiden toiveiden mukaan, sillä isot ostajat halusivat määritellä 

oman mallinsa samoin vähittäiskauppa teetti omia mallejaan. Nämä ostajien ja 

vähittäiskaupan valmiiksi sanelemat mallit olivat suunnittelijan kannalta 

hankalia, koska niitä ei itse aina olisi allekirjoittanut omiksi töikseen. Niissä ei 

ollut paljon sijaa omalle luovuudelle eikä malleissa juurikaan suunnittelijan oma 

käden jälki päässyt näkyviin. Näin ne eivät usein myöskään edustaneet 

edelläkävijämalleja, joilta edellytetään innovatiivisia ratkaisuja.  

 

Suunnittelijan työpanoksen vajaakäyttö johti tuulipukujen osittaiseen mallilliseen 

tyylittömyyteen, josta etnologian emeritusprofessori Bo Lönnqvistkin toteaa, että 

tuulipukujen muodikkuudessa suomalaiset eivät olleet edelläkävijöitä132. Tällä 

hän viittaa tavallisen kansan käyttämiin massatuotteisiin. Suunnittelijan 

näkökulmasta Haapsaari toteaakin ironisesti: ”Mutta eihän sillä ollu väliä, kun 

vaan synty [tulosta]”. Tällä hän viittaa teollisen suunnittelutyön kaupalliseen 

olemukseen, jolloin suunnittelija joutuu usein tekemään myös sitä mikä myy 

välittämättä siitä miten omaperäistä designia tuote edustaa. Mutta vaatetusalan 

yrittäjien ja kaupan kannalta tuulipuku-bisneksessä onnistuttiin. Tuulipuvut 

menivät hyvin kaupaksi aikana, jolloin tekstiili- ja vaatetusalan laskukauden 

merkit alkoivat muilla sektoreilla olla jo osin havaittavissa. 

 

Lönnqvistin mielipide tuulipukujen muodikkuuden puutteesta on mielestäni 

hieman harhaanjohtava ja sitä kannattaa tarkentaa, sillä epämuodikkaana 

pidettyjen, tavallisen kansan  käyttämien massatuotteiden  lisäksi tuulipuvut 

edustivat myös huippusuunnittelua ja edelläkävijyyttä. Nämä rahakkaalle 

kansanosalle suunnatut huippumuodikkaat edelläkävijäasut menivät pääasiassa 

vientiin ja ne noteerattiin myös kansainvälisessä lehdistössä. Ne olivat myös 

keskiluokkaista kalliimpia ja laadukkaimmista materiaaleista valmistettuja. 

Muodikkaiden tuulipukujen ja etenkin syys-talvi -sesonkiin suunniteltujen   
                                                 
132 Lönnqvist 2004,  381. 
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toppa-asujen kansainvälistäkin huomiota saavuttaneita edelläkävijävalmistajia 

1980-luvulla olivat etenkin Luhta Oy sekä Torstai Oy133. Tuotteita vietiin tuolloin 

etenkin Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin sekä lisäksi Euroopan ulkopuolelle. 

(Kuva 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Suomalaisen sporttivaatemuodin edelläkävijäasut levisivät  kansainvälisille 
markkinoille 1970–1980-luvulla. Kuvassa Torstai Oy:n lasketteluvaatteita vuodelta 
1987. (Cluba 87–88 1987, 9. Lapin yliopiston tekstiili- ja vaatetusalan laitoksen arkisto.) 
(Kuva: Henrik Schütt) 
 

 

Tuulipukukansa  
 

Tuulipuvun käytön suosio synnytti myös tuulipukukansa-käsitteen, joka yleistyi 

1980-luvulla ja on yhä edelleen aktiivisessa käytössä. Nimitys vakiintui 

urheilullisten vaatteiden käytön lisäännyttyä katukuvassa yhä enenevässä 

määrin. Tuulipuvussa mentiin kaikkialle ja hölkkäpukujen käyttömukavuuden, 

helpon saatavuuden, itselle sopivan imagon ja hintatason vuoksi käyttäjien 

määrä kasvoi.  

 

                                                 
133 Waldauf, 1984; Peiponen, 1985.  
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Miten tuulipukukansa määritellään? Mitä käsitteellä nykyisin tarkoitetaan? 

Tuulipukukansa-käsitteellä käyttämäni nettiaineiston perusteella tarkoitetaan 

suurinta osaa suomalaisia, niin sanottua tavallisten pulliaisten joukkoa, joka on 

vastakohta muun muassa eliitille. Alkunsa se sai pariskunnittain käytetyistä 

samanmallisista hiostavista ja kahisevista tuulipuvuista, joilla lähdettiin 

massoittain lenkille töiden jälkeen ja vähitellen sen käyttökohteiden 

laajentuessa siinä mentiin joka paikkaan välittämättä aiemmista 

pukeutumisnormeista.  

 

Käsitettä käyttävät ryhmän ja tässä tapauksessa ilmiön ulkopuolella olevat, 

toiset eli tässä tapauksessa tuulipuvun parjaajat, jotka arvostavat 

toisentyyppistä pukeutumista. Toiseuden käsitteellä on kulttuurihistorian 

dosentti Kari Immosen mukaan kulttuurin tutkimuksessa hyvin keskeinen sija, 

koska sillä ilmaistaan erilaisuutta tai itselle vieraita piirteitä, jotka tuodaan esiin 

usein myös arvoa alentavassa sävyssä134. Tämä on selvästi nähtävissä myös 

tuulipukukansa-käsitteen käytössä. Tuulipukukansaa pidetään hieman tyhmänä, 

junttina ja sen mukaan paikka, jossa se asuu ja vaikuttaa, on myös tylsä ja 

ikävä takapajula, junttila. Nykyisin puhutaan myös tuulipukulandiasta.135 

 

Pukeutumisen näkökulmasta tuulipukukansa-käsite tarkoittaa tavallisia 

suomalaisia, ”taviksia”, jotka eivät ole kiinnostuneita ulkonäöstään, he 

pukeutuvat toisin kuin heitä arvostelevat ja itseään parempina pitävät toiset ja 

heidän pukeutumismakunsa on eri kuin toisten. Heiltä puuttuu toisten 

näkökulmasta esteettisen pukeutumisen taju, jonka vuoksi heitä pidetään 

tyylittöminä. Tuulipukukansa kuvataan myös perinteiseksi, muutosta 

vastustavaksi, jolle yhdenmukainen pukeutuminen tuo turvallisuutta. 

 

 

 
                                                 
134 Immonen 2005, 13. 
135 X-it nightclub, 2005; X-it nightclub, 2006; Nettikysely Ilta-Sanomat 2006.  
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Tuulipuvun suosion salaisuus  
 

Miksi tuulipuvusta tuli suosittu suurten massojen vaate? Yksilötasolla asu oli 

loppukäyttäjästä rento, käyttömukava ja se vastasi ajan tarpeita, arvoja ja 

imagoa. Se suunnattiin eri hintaluokissa laajalle käyttäjäkunnalle lapsista 

aikuisiin, joten käyttäjäryhmät olivat laajat. Se myös sopi urheilusta pitävän 

suorituskeskeisen suomalaisen luonteeseen ja mallillisten variaatioiden kautta 

sen avulla saattoi samaistua muihin tai tarvittaessa erottua muista. Lisäksi 

1980-luku suosi tuulipuvun ja urheilullisen vaatetuksen suosiota myös siksi, että 

vapaa-ajan lisäännyttyä siitä nauttiminen kuului ajan henkeen136.  

 

Lisäksi tuulipuvulla oli markkinarako. Sillä oli mallillisia edeltäjiä, jotka 

suosiollaan raivasivat tietä tuulipuvun menestykselle. Edeltäjien suosion 

vähitellen hiipuessa tarvittiin uudenlaisia samanhenkisiä vaatteita tilalle. Yksi 

näistä vaatteista oli verryttelypuku, joka oli 1930-luvulta lähtien vakiintunut 

urheilijoiden vaatetukseen137. Esimerkiksi vuosikymmeniä suosiossa ollut 

Suomi-verryttelypuku otettiin käyttöön Berliinin olympialaisissa 1936138. 

Myöhemmin 1970-luvun taitteessa verryttelypuvusta ja etenkin sen takista tuli 

vuosiksi nuorison suosima vapaa-ajan asu, jota se on myös nykyisin 

vuosikymmenien tauon jälkeen. 

  

Toinen suosittu tuulipuvun edeltäjä oli farkut, joiden koko 1970-luvun kestäneen 

valtavan suosion hiipuminen 1980-luvun vaihteessa synnytti markkinaraon 

uudelle koko kansan tuotteelle. Farkuista oli vuosikymmenen aikana 

muodostunut vapauden symboli ja kaiken kansan vaate, jossa oli rento olla139. 

Niiden suosiota lisäsi 1970-luvulla myös työväenluokan nousu ja                  

tasa-arvokeskustelun lisääntyminen. Niistä tuli myös tuon ajan unisex-asu. 

                                                 
136 Mäenpää 2004, 301. 
137 Lönnqvist 2004, 380. 
138 Puvun oli suunnitellut Rauno Haarla (Meinander 2004, 436, 438).  
139 Benaïm 2001, 227. 
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Farkkujen suosion hiipuessa tilalle haluttiin ”jotain yhtä käyttökelpoista ja 

ehkäpä niitäkin käyttökelpoisempaa”.140 Näin vallinneeseen tarpeeseen 

uudentyyppiset ulkoilu- ja vapaa-ajan asut olivat tervetulleita ja ne saavuttivat 

laajat käyttäjäryhmät. Loppukäyttäjien tarve saada rentoja vapaa-ajan asuja 

pysyi ja voimistui, vaikka vaatteet mallillisesti vaihtuivat.   

 

Muodin ja pukeutumisen vapautuminen 
 

Laajemmin tarkasteltuna ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatetuksen ja myöhemmin 

tuulipuvun lisääntyvään kysyntään ratkaisevasti vaikutti myös muodin 

vapautuminen ja siitä seurannut pukeutumistapojen muutos, jonka taustalla oli 

Suomessa ja muissa länsimaissa jo aiemmin 1960-luvulla voimistunut         

tasa-arvon ja oikeudenmukaisuusaatteiden pohjalta noussut laajempi 

vapautumisen ilmapiiri141. Uudenlainen vapautuneisuus näkyi aatteiden ja 

kulttuurin vapautumisena monella alalla kuten politiikassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa. Se ilmeni myös esimerkiksi nuorison, naisten ja 

seksuaalisuuden vapautumisena sekä myöhemmin 1980-luvulla muun muassa 

talouselämässä. 1960-luvulla vapautuminen oli Pasi Mäenpään mukaan 

poliittista tai yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivää, mutta 1980-luvulla se oli 

pelkästään kulttuurista, jolloin siinä korostuivat hänen mukaansa esteettiset 

halut ja oma yksilöllisyys. Aiemmin vallinnut tasavertaisuuden ihanne muuttui 

eroiksi ja erottautumiseksi, vakavuudesta tuli keveyttä, kollektiivisesta 

yksilöllistä.142 

 

Vapautumista vauhditti 1968 tapahtunut kulttuurimurros, jonka seurauksena 

länsimaissa aiempi porvarillinen, hieman vanhoillinen ajatusmaailma väistyi ja 

tilalle tuli vapaamielisempi ja yksilöllisyyttä korostava ajattelutapa. Yksilötasolla 

se merkitsi normien purkautumista ja oman elämän kokemisen koettiin olevan 

                                                 
140 Asu kertoo elämäntyylistä. Hölkkäpuku on pian joka paikan asu, 1987. 
141 Mäenpää 2004, 291. 
142 Mäenpää 2004, 301. 
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entistä enemmän omissa käsissä.143 Moderni ihminen vahvisti omaa 

olemassaoloaan, mikä 1980-luvulla näkyi muun muassa itsekeskeisyyden 

lisääntymisenä144. Muodissa ja pukeutumisessa yksilöllisyyden, hyvän olon ja 

mukavuuden tavoittelu tulivat entistä tärkeämmäksi. Toisaalta murros vaikutti 

myös suomalaiseen porvarilliseen tapakulttuuriin, joka alkoi sekoittua yhä 

enemmän kansainvälisiin virtauksiin ja luokkapohjaiset makuerojen hierarkiat 

murtuivat.145 

  

Muodin vapautuminen käynnistyi, kun muotia pitkään vallinnut ote Pariisiin alkoi 

hellittää. Siihen asti Pariisi oli ollut kansainvälisen muodin keskus, josta 1600-

luvulta lähtien aina 1960-luvulle saakka oli tarkkaan saneltu kunkin ajan muoti. 

Kun 1800-luvun loppupuolella Charles Worthin tuotannosta alkanut haute 

couture146 -aika 1970-luvulle tultaessa kansainvälisessä huippumuodissa 

päättyi, volyymiään lisäsi prêt-à-porter eli teollinen valmisvaatesuunnittelu. 

Barbara Vinkenin mielestä tuolloin murtui myös suunnittelijan yksinvaltius hänen 

menettäessään valtansa. Inspiraatiot eivät enää tulleet hämäräperäisestä 

neroudesta, vaan yhteistyöstä tavallisten ihmisten kanssa.147 Näin muodinkin 

piirissä pitkään vallinnut perinteinen auktoriteetti murtui ja tasavertaisuus valtasi 

alaa, kun huippusuunnittelijat eliitille suunnatun uniikin sijaan alkoivat 

suunnitella muodikkaita sarjatuotteita tavalliselle kansalle. Tasa-arvoisuus ja 

vapaamielisyys muodissa yleistyivät samalla kun erilaiset kansainväliset 

virtaukset vahvistuivat. 

 

Muodin vapautuminen Pariisin määräävästä otteesta näkyi myös 

suomalaisessa vaatemuodissa, mikä ilmeni vapautumiselle tyypillisenä normien 

purkamisena. Muotitoimittaja Sirkka Vesa-Kantele kuvaa suomalaista muotia 
                                                 
143 Mäenpää 2004, 291–292. 
144 Lewenhaupt & Lewenhaupt 1989, 173. 
145 Mäenpää 2004, 291–292. 
146 Haute couture tarkoittaa korkealuokkaista, yksilöllistä suunnittelu- ja ateljeessa tehtävää ompelutaitoa. 

Nimitystä voidaan käyttää vain pariisilaisesta uniikkivalmistuksesta. (Koskennurmi-Sivonen 1998, 33–34.)  
147 Vinken 2005, 35. 
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vuonna 1975 näin: ”Hyvin vähän on kiinnitetty huomiota hameen helman 

pituuteen. Vihdoinkin ollaan ymmärtämässä, että sen ratkaisevat kuluttajan 

omat, persoonalliset mitat eivätkä Pariisin auktoriteettien määräykset. Sama 

koskee värien käyttöä”.148  

  

Muodin vapauduttua muoti ei ollut enää yhteiskunnalliseen eliittiin kuuluvan 

yksinoikeus eikä sanelema kuten aiemmin. Muoti kollektivisoitui ja sitä syntyi 

mitä erilaisempien yhteiskuntaryhmien keskuudessa.149 Tässä toteutui 

vapautumiselle tyypillinen luokkapohjaisten makuerojen hierarkioiden 

murtuminen, mikä näkyi myös loppukäyttäjien pukeutumisessa. Tiukka 

pukeutumisetiketti murtui ja sen mukana yksisilmäinen käsitys siitä miten 

pukeudutaan oikein väistyi. Se ei kuitenkaan romuttunut täysin, vaan sen 

rinnalle tuli vaihtoehtoja. 

 

Muodin vapauduttua 1970-luvulla vallitsi rento pukeutumisilmapiiri, mikä vaikutti 

pukeutumisen muuttumiseen kauttaaltaan rennommaksi. Muotitoimittaja 

Gertrud Lehnert toteaakin, että muodissa ei tuolloin ollut enää normeja150. Myös 

pukeutumistyylit sekoittuivat ja saivat vaikutteita toisistaan. Tämä vaikutti 

kaikkiin pukeutumisen sektoreihin kuten työvaatetukseen ja 

juhlapukeutumiseen, joilta myös alettiin vaatia huolettomuutta, helppoutta ja 

mukavuutta. Juhlapukeutumisen merkitys muutenkin muuttui 1970-luvulla. Sitä 

vähensi muun muassa arkipyhien siirtyminen viikonloppupyhiksi, jolloin samalla 

paremman pukeutumisen tarve siirtyi muille pukeutumisen alueille kuten  

vapaa-ajan pukeutumiseen ja matkustamiseen.151  

 

 

 

                                                 
148 Vesa-Kantele 1975, 424. 
149 Kesälahti 1982. 
150 Lehnert 2001, 73. Ks. Herald 1992, 24. 
151 Lönnqvist 1979, 100–101.  
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Sporttisia rajoja ja niiden ylityksiä 
 

Muodin ja pukeutumisen vapautumisessa tapahtui ulkoilu- ja vapaa-ajan 

vaatetuksen osalta kahdenlainen rajan ylitys. Ensinnäkin se tapahtui 

alkuperäisen käyttöfunktion yli, jolloin alkuperäinen käyttötarkoitus laajeni 

arkisesta hikisestä harjoitusvaatteesta yleisasuksi tai juhla-asuksi. Muodissa 

sen vapautumisen alkuaikoina, 1960-luvun lopussa, urheiluvaate oli alkanut yhä 

enenevässä määrin vaikuttaa suoraan päivämuotiin ja  tuulipuvun edeltäjästä 

verryttelypuvusta tuli hyväksytty muotiasu myös kutsuilla ja diskoissa.152 

Verkkarit discoasuna olivat edelleen muotia 1980-luvun alussa ja siitä 

kirjoitettiin tuolloin Turun Sanomissa näin: ”Kun vanha verryttelypuku aikoinaan 

kelpasi vain pururadalle ja puutarhatöihin, on urheiluasussa nykyään 

muodikasta esiintyä lähes missä vain”153. Verryttelypukujen lisäksi muodin ja 

pukeutumisen vapautuminen koski urheilullista pukeutumista laajemminkin ja 

sen vaikutus on nähtävissä yhä edelleen ja enenevässä määrin 2000-luvullakin 

urheilullisen pukeutumisen sekoittuessa muuhun vaatetukseen. 

 

Toiseksi ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatetuksessa tapahtui rajan ylitys 

käyttäjäryhmien yli, jolloin luokkapohjaiset makuerot ja niihin liittyvä hierarkisuus 

murenivat. Aiemmin junttien verryttelypuvusta tuli kaupunkilaisten juppien 

symboli. ”Verryttelypuku ei ole enää maalaisjuntin tuntomerkki. Yhä useammin 

kaupunkilainen vetää niskaansa muodikkaan ja värikkään verryttelyasun. 

Muutenkin kuin lenkille mennessään.”154 

  

Kiinnostavan lisän tähän vapautumiseen rajan ylityksenä tuo, jos yhdistetään  

tarkasteluun jo aiemmin esitelty tuulipukukansa-käsite. Siinähän raja 

tuulipukukansan ja heitä kritisoivien ja parjaavien toisten välillä on jyrkkä. Näin 

kaiken kaikkiaan tuulipukuilmiötä ja urheilullisen vaatteen suosiota koskevassa 

                                                 
152 Lee-Potter 1984, 80. 
153 Asu kertoo elämäntyylistä. Hölkkäpuku on pian joka paikan asu 1987. 
154 Fröjd, tiedot lehdestä ja julkaisun ajankohdasta puuttuvat. 
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vapautumisessa tapahtui kahdentyyppistä rajankäyntiä: sekä rajojen ylityksiä ja 

rikkoutumista että rajojen pystyttämistä. Ero-käsitteen avulla tarkasteltuna 

ilmiössä on havaittavissa erojen murenemista ja eron tekemistä.  

Loppukäyttäjien näkökulmasta eli ryhmän sisällä erot murenivat rajojen  

kaaduttua kun taas ryhmän ja ilmiön ulkopuolella olevien puolelta  eroa tehtiin 

asettamalla uusia rajoja. Tuulipukua koskevat mieltymykset ja makuerot 

murensivat ja yhdistivät ryhmän sisäisiä makueroja kun taas kokonaisuutena 

tarkasteltuna suhteessa ryhmän ulkopuolisiin ne hierarkisoivat, karsinoivat ja 

erottivat. Asu jakoi mielipiteitä. Siitä tuli rakastettu ja parjattu. 

 

Kaiken kaikkiaan pukeutumisen ja muodin vapautuminen edesauttoi 

urheilullisen vaatteen yleistymistä erottamalla myös perinteisen urheiluvaatteen 

ja urheilusuorituksen toisistaan synnyttäen uuden urheilullisen vaatteen, jolla ei 

välttämättä ollut mitään tekemistä itse lajisuorituksen kanssa. Urheilullisten 

vaatteiden suunnittelussa urheilua ja liikuntaa käytettiin vain inspiraation 

lähteenä, jolloin alettiin panostaa yhä enemmän mielikuviin – ei itse suorituksiin. 

Tämä lifestylea ilmentävä kokonaisuus, johon asujen lisäksi kuuluivat välineet, 

autot, asunnot sekä koko elämäntyyli, puri loppukäyttäjiin. He omaksuivat sen 

siirtyen vähitellen itsekin aktiivisista liikkujista penkkiurheilijoiksi ja                    

ei-liikunnallisten lajien harrastajiksi. Selittäneekö tämä osaltaan myös tällä 

hetkellä vaikuttavaa väestön lisääntyvää painonnousua? 

 

Tuulipuku – aikansa huipputuote  
 

Tuulipuku on 1980-luvun suosittu tuote, josta on tullut klassikko aikana, joka 

suosi – ja suosii edelleen – rentoutta, hyvää oloa ja toiminnallisuutta. Kun sitä 

tarkastellaan muotoilun tutkimuksen näkökulmasta ottaen huomioon vallinneen 

ajan ja loppukäyttäjien tarpeet suunnittelun lähtökohtana, ilmiö koostuu sen 

syntyyn vaikuttaneista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä sekä 

tuotannollisista vaiheista ja tuotteen loppukäytöstä, joka synnytti suunnattoman 

suosion. Urheilulliselle pukeutumiselle ja sen suosiolle loi pohjan muodin ja 
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pukeutumisen vapautuminen, joka puolestaan sai alkunsa kulttuurin ja politiikan 

murroksesta ja sen seurausvaikutuksista. 

 

Suosio sai osakseen myös kritiikkiä, mikä synnytti tuulipukukansa-käsitteen. 

Ilmiö kokonaisuudessaan kaatoi pukeutumisessa ajassa vaikuttaneen 

vapautumisen airueena rajoja ja synnytti uusia. Luokkaerot jupin ja juntin välillä 

osin murtuivat, mutta myös uusia eroja syntyi vaatteen käyttäjien ja parjaajien 

välille. Aiempien tiukkojen pukeutumisnormien muututtua vapaamielisemmiksi 

se ärsytti perinteisimmin toisin ajattelevia. Tuulipuvusta tuli yksi eron tekemisen 

väline aikana, joka yhä enemmän alkoi suosia yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. 

 

Vaikka tuulipukua paljon parjattiin, sitä ennen kaikkea myös rakastettiin. 

Suosion taustavaikuttajana vapautumisaatteiden lisäksi oli osaltaan myös 

tuotteen suunnittelun onnistuminen yli odotusten. Tuote sisälsi vaatetusalan 

korkeatasoista osaamista niin mallillisesti, materiaalisesti, tuotannollisesti kuin 

markkinoinnillisesti. Tuotteessa kohtasivat loppukäyttäjän toiveet ja tarpeet 

ehkä enemmän kuin he itse osasivat toivoa. Siinä yhdistyivät ajanmukainen 

suunnittelu, tuotteen myyvyys sekä loppukäyttäjien tyytyväisyys.    
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Mari Pursiainen 

Verkkotyöskentely-ympäristö vaatekonseptin suunnitteluprojektissa 
– Suunnittelijoiden näkökulma Discendum Optiman käyttöön 

 
 

Tekstiili- ja vaatetusalan laitoksella tieto- ja viestintätekniikan155 soveltaminen 

opetuksessa ja suunnittelussa on lisääntynyt ja monipuolistunut niiden 

kymmenen vuoden aikana, jona laitos on kuulunut Lapin yliopistoon. 

Alkuvuosina tietokoneita oli opiskelijoiden käytössä laitoksellamme noin 

kymmenkunta. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin laitoksemme kahdessa     

atk-luokassa on yhteensä 32 tietokonetta, myös ohjelmistojen kirjo on 

laajentunut. Lisäksi uusien opiskelijoiden on mahdollista hankkia itselleen Lapin 

yliopiston kautta kannettava tietokone, josta langattoman verkon avulla 

opiskelijat pääsevät helposti Internetiin. Verkkotyöskentelyn mahdollisuudet 

ovat siis parantuneet, mutta verkkotyöskentely-ympäristöjen hyödyntäminen 

opetuksessa ja suunnittelussa on laitoksellamme jäänyt jälkeen suhteessa 

käytettävissä olevaan teknologiaan. Ensimmäinen suunnitteluprojekti, jossa 

verkkotyöskentely-ympäristöä hyödynnettiin, järjestettiin tekstiili- ja vaatetusalan 

laitoksen kahden tutkimushankkeen156 yhteistyönä keväällä 2004. Tässä 

artikkelissa esittelen kokemuksia suunnitteluprojektista, jossa tätä uutta 

”työkalua” testattiin. Halusimme kokeilla, kuinka tämä ”työkalu” mukautuu 

sellaisenaan suunnittelijoiden käyttöön ja kuinka projektiin osallistujat ottavat 

sen vastaan.  Osallistujille ei annettu etukäteen valmiita ja sitovia malleja siitä, 

kuinka heidän tulisi toimia, vaikka verkkotyöskentely-ympäristöön olikin 

suunnitteluprosessia ohjaamaan luotu valmiiksi aikataulullinen, toiminnallinen ja 

sisällöllinen viitekehys. 

                                                 
155 Tieto- ja viestintätekniikka yhdistää kaksi termiä. Tietotekniikkaan kuuluvat ne laitteet ja menetelmät, 

joilla tietoa käsitellään ja viestintätekniikka tarkoittaa niitä välineitä, joita käytetään viestintään. (Meisalo 

2003, 32). 
156 Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa (CoDes) -tutkimushanke ja Puettavan 

älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit (MeMoGa) -tutkimushanke. 
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Verkkotyöskentely-ympäristön käyttökonteksti projektissa 
 

Esittelen tässä artikkelissa vaatekonseptin suunnitteluprojektiin osallistuneiden 

suunnittelijoiden kokemuksia verkkotyöskentely-ympäristön käytöstä 

viestintävälineenä ja suunnittelun tukena. Artikkelissa käsitellään yhdestä 

suunnitteluprojektikokonaisuudesta kerättyä aineistoa ja esitetty yhteenveto 

pohjautuu ainoastaan projektiin osallistuneiden suunnittelijoiden haastatteluihin 

heidän kokemuksistaan. Olen kerännyt kyseisen aineiston toimiessani tutkijana 

Sosiaalisen luovuuden tukeminen yhteisöllisessä suunnittelussa (CoDes)            

-tutkimushankkeessa157 kevät-kesällä 2004.  

 

Suunnitteluprojektissa suunniteltiin puettavan älykkyyden työvaatekonsepti 

raskaan teollisuuden työntekijöille. Tämä kolmen kuukauden mittainen 

suunnitteluprojekti oli osa Puettavan älykkyyden tutkimusmenetelmät ja mallit 

(Memoga) -tutkimushankkeen158 kokonaisuutta ja toteutettiin loppukeväästä 

2004. Projektiin osallistui kolmen projektihenkilön ja neljän suunnittelijan lisäksi 

kaksi tekstiilimateriaalien asiantuntijaa, yksi elektroniikan ja puettavan 

teknologian asiantuntija sekä yksi fysiologian asiantuntija. Näiden konsultti-

asiantuntijoiden tehtävänä oli tarjota tietoa omalta asiantuntemusalueeltaan ja 

antaa suunnittelijoille palautetta suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta ja        

-mahdollisuuksista, ja sitä kautta osallistua suunnitteluprosessiin. Lisäksi 

projektiin osallistui myös kuusi  loppukäyttäjä-asiantuntijaa, jotka toivat 

asiantuntemusta työvaatetuksen käyttökontekstiin liittyen. Loppukäyttäjien 

tehtävänä oli suunnitelmien arviointi ja palautteen antaminen suunnitelmien 

käyttökelpoisuudesta ja -mahdollisuuksista. Projektihenkilökunnan tehtävä oli 

sekä tarjota tietoa suunniteltavan vaatekonseptin loppukäyttäjäryhmästä, 

käyttökontekstista ja ylipäätään älyvaatesuunnittelusta, että organisoida 

                                                 
157 Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman kautta rahoittama tutkimushanke 2003-2006. 

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, tekstiili- ja vaatetusalan laitos. 
158 Suomen Akatemian Proaktiivinen tietotekniikka -tutkimusohjelman kautta rahoittama tutkimushanke 

2003-2005. Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, tekstiili- ja vaatetusalan laitos.  
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projektin etenemistä. Suunnittelijoiden tehtävänä oli siis suunnitella 

työvaatekonsepti raskaan teollisuuden työntekijöille hyödyntäen sekä 

projektihenkilökunnan että konsultti- ja loppukäyttäjä-asiantuntijoiden tietämystä 

ja palautetta. Suunnittelijat olivat Lapin yliopiston kaksi vaatetusalan sekä kaksi 

teollisen muotoilun syventäviä opintoja suorittavia opiskelijoita.  

  

Suunnittelijat ja projektihenkilökunta työskentelivät Rovaniemellä tekstiili- ja 

vaatetusalan laitoksen tiloissa, joten heidän oli mahdollista järjestää tapaamisia 

päivittäin. Varsinainen suunnittelu tapahtuikin suunnittelijoiden keskinäisissä 

suunnittelusessioissa, joissa he istuivat saman pöydän ääreen ja työstivät 

konseptin yksityiskohtia yhdessä eteenpäin. Konsultit osallistuivat projektiin 

työskennellen Kuopiossa ja Tampereella. Loppukäyttäjät osallistuivat konseptin 

arviointiin ja kehittämistyöhön erillisten kommentointiviikkojen aikana 

Tampereelta, Turusta ja Torniosta käsin. Verkkotyöskentely-ympäristön 

tavoitteena olikin tarjota keskitetty viestintäkanava projektiin osallistuvien 

yhteiseen käyttöön. Ympäristön tarkoituksena ei ollut korvata kokonaan muuta 

yhteydenpitoa kuten tapaamisia tai puheluja, vaan tukea suunnittelua 

tarjoamalla mahdollisuus vuorovaikutukseen verkon kautta muun 

yhteydenpidon lisäksi. Kenelläkään projektiin osallistuneella ei ollut aikaisempia 

kokemuksia verkkotyöskentely-ympäristön käytöstä suunnitteluprojektissa ja 

vain muutamalla oli kokemuksia vastaavanlaisten verkkoympäristöjen käytöstä 

opiskelussa tai opetuksessa.      

 

Projektissa käytettiin niin sanottua selainpohjaista ryhmätyöohjelmaa, jonka 

käytön tavoitteena oli tarjota toiminnan tueksi yhteinen virtuaalinen tila.159 

Ohjelmaksi valittiin Lapin yliopistolla käytössä oleva Discendum Optima 

verkkotyöskentely-ympäristö, Internet-verkossa toimiva palvelu, joka 

palveluntarjoajan160 mukaan ”tukee oppimista, projektitoimintaa, 

tiimityöskentelyä ja muuta yhteisöllistä toimintaa. Se tarjoaa toimintaympäristön 
                                                 
159 ks. Tella et. al. 2001, 65–77. 
160 Discendum Oy, yrityksen kotisivut. 
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erilaisten materiaalien luomiseen, kehittämiseen, esillepanoon ja tutkimiseen 

sekä mahdollisuuden monipuoliseen vuorovaikutukseen.”161  

 

Verkkotyöskentely-ympäristön käyttökokemukset 
 

Tarkastelen verkkotyöskentely-ympäristön roolia ja käyttöä 

suunnitteluprojektissa luomani, kuusi osa-aluetta sisältävän mallin kautta: 

organisointi, yhteisön luominen, asiantuntijatiedon jakaminen, suunnittelu, 

esittely sekä arviointi ja palautteen antaminen (kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1. Verkkotyöskentely-ympäristön roolit suunnitteluprojektissa. 

 

 

Projektin organisointi verkkotyöskentely-ympäristön avulla  

Suunnittelijoiden mielestä Optima-ympäristö piti aktiiviset osallistujansa hyvin 

ajan tasalla aikatauluista ja asioista, jotka piti olla suoritettuna tiettyyn 

päivämäärään mennessä. Optiman mahdollistama konseptin useiden eri 

välivaiheiden esittely rytmitti suunnittelua selkeisiin välitavoitteisiin. Optima teki 

suunnitteluprosessista järjestelmällisen ja kurinalaisen. Eräs suunnittelijoista 
                                                 
161 Discendum Optima esite, 4.  
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totesi, että ”oli kuin olisi ollut leirillä”. Hän ei kuitenkaan kokenut asiaa 

negatiivisena. Jokainen suunnittelijoista tiesi, että mitä oli edessä, sillä 

projektihenkilökunta oli etukäteen määritellyt projektin yleisaikataulun ja se oli 

kirjattuna Optimaan. Varsinaisen työskentelyn suunnittelijat organisoivat 

vapaasti itse tämän aikataulun puitteissa.  

 

Suunnittelijat toteavat, että ilman verkkotyöskentely-ympäristöä kommunikointi 

konsultti- ja loppukäyttäjä-asiantuntijoiden kanssa olisi ollut hankalaa ja aikaa-

vievää, sillä suuri osa ajasta olisi mennyt yhteisten tapaamisten järjestämiseen. 

Suunnittelijoiden mielestä Optima oli toimiva työkalu haetun tiedon 

tallentamiseen, jäsentämiseen ja arkistointiin. Aineistoon pystyi milloin tahansa 

palaamaan uudestaan. Lisäksi Optima toimi yhteisenä ilmoitustauluna. Sen 

jälkeen, kun aineisto oli viety Optimaan suunnittelijoiden ei enää tarvinnut 

erikseen huolehtia siitä, että olivatko kaikki saaneet saman viestin tai aineiston. 

Suunnittelijoiden mielestä oli hyvä, että Optimassa pystyi seuraamaan toisten 

työskentelyä sekä tarkistamaan, kuka oli lukenut tai katsonut minkäkin 

aineiston.  

 

Projektin aikana loppukäyttäjille oli varattu kaksi erillistä kommentointiviikkoa ja 

konsulteille kolme palautepäivää, jolloin heidän odotettiin antavan palautetta. 

Konsulteille verkkoympäristössä olevat aineistot olivat aina avoinna, toisin kuin 

loppukäyttäjille, jotka kutsuttiin katsomaan heille valmisteltua esitysaineistoa 

vain kommentointiviikkojen aikana. Suunnittelijoiden mielestä palautepäivät ja 

palauteviikot olisi pitänyt organisoida toisin, jottei aikaa olisi kulunut palautteiden 

odotteluun ja jotta suunnittelu olisi edennyt myös loppukäyttäjille varattujen 

kommentointiviikkojen aikana. Suunnittelijoita harmitti myös, etteivät kaikki 

konsultit ehtineet sovittuina palautepäivinä tutustua ja kommentoida toteutettua 

aineistoa. Suunnittelijat arvelevatkin, etteivät loppukäyttäjät ja konsultit olleet 

osanneet varata riittävästi aikaa aineistoon tutustumiseen ja palautteen 

antamiseen.  
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Yhteisön luominen verkkotyöskentely-ympäristön avulla 

Verkkotyöskentely-ympäristö loi suunnitteluprojektiyhteisön rajaamalla 

Optimaan tehdyn työtilan käyttöoikeudet ainoastaan yhteisöön kutsutuille 

henkilöille. Jokainen pystyi Optimasta näkemään, ketä projektissa oli mukana. 

Projektihenkilökunta, suunnittelijat sekä konsultti-asiantuntijat olivat tehneet 

lyhyet esittelyt itsestään. Myös projektiin osallistuvista yrityksistä ja 

loppukäyttäjä-asiantuntijoista oli tehty yhteenveto. Verkkotyöskentely-

ympäristön avulla oli helppo luoda ulkoiset raamit yhteisölle sekä määritellä 

yhteisön sisällä erilaisia rooleja jakamalla osallistujat tehtävänmukaisiin ryhmiin. 

 

Suunnittelijoiden mielestä oli hyvä asia, että muiden työskentelyä pystyi 

seuraamaan katsomalla, mitä aineistoa muut olivat tuoneet Optimaan. Vaikka 

maantieteelliset välimatkat olivatkin suuret, pysyi yhteys muihin tällä tavoin 

kokoajan enemmän tai vähemmän aktiivisena. Eräs suunnittelijoista totesi, että 

Optiman kautta muodostui projektiyhteisö ja tavatessa kyseisiä henkilöitä 

projektin jälkeen tuntui, että he olivat jo ”vanhoja tuttuja”. Lisäksi eräs 

suunnittelijoista kertoi ikään kuin ”jääneensä koukkuun” verkkotyöskentelyyn, 

koska siitä oli tullut tapa: säännöllisin väliajoin oli katsottava, oliko kukaan 

tuonut Optimaan mitään uutta tietoa, kysymyksiä tai kommentteja. Projektin 

päättyessä verkkoympäristön ympärille syntynyt yhteisö lakkasi olemasta. Siitä 

oli tullut niin oleellinen osa arkista toimintaa, että yhteisötyöskentelyn 

loppumista seurasivat eräänlaiset vieroitusoireet. 

 

Suunnittelijoiden mielestä verkkotyöskentelyyn aktiivisimmin osallistuneet 

tuntuivat myös olevan kiinteämpi osa projektiyhteisöä. Suunnittelijat hahmottivat 

projektiyhteisön siten, että suunnittelijat olivat yhteisön keskiössä ja muut 

suunnittelutiimin ulkopuolella. Konsultti- ja loppukäyttäjä-asiantuntijat olivat 

suunnittelijoiden näkökulmasta katsottuna taustavaikuttajia, mutta kuitenkin osa 

projektiyhteisöä. Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö nivoutui tiiviiksi 

verkkotyöskentely-ympäristön ulkopuolella heidän omissa 

suunnittelusessioissaan. Suunnittelijoiden mielestä konsulteilla oli esitettyjen 
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ratkaisujen kommentoimisen lisäksi tehtävänä myös esittää suunnittelijoille 

mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja. Lisäksi suunnittelijat näkivät konsulttien 

rooleiksi jäsentää, arvottaa ja vahvistaa tietoa, esittää tarkentavia kysymyksiä 

sekä varmistaa suunnittelijoiden ratkaisut. Loppukäyttäjien roolina suunnittelijat 

näkivät ideoiden arvioinnin, kommentoinnin ja hyväksymisen tai hylkäämisen.  

 

Yhteisön muodostuminen Optimassa ei ollut ongelmatonta. Eräs 

suunnittelijoista kommentoi, etteivät kaikki konsultit olleet mukana siinä määrin, 

että heidän voisi katsoa osallistuneen konseptin suunnitteluun. Koska 

asiantuntijoiden kanssa ei syntynyt niin avointa ja syvällistä keskustelua kuin 

suunnittelijat toivoivat, tuntui heistä ettei Optimassa syntynyt niin kiinteää 

yhteisöä kuin olivat odottaneet. Suunnittelijoiden mielestä projektin aikana olisi 

pitänyt järjestää tapaaminen erityisesti konsulttien kanssa, mutta tapaamisen 

hyötyä he eivät osanneet ajatella kuin vasta jälkikäteen. Tapaaminen olisi 

suunnittelijoiden mielestä helpottanut konsultteja hahmottamaan, mitä 

suunnittelijat halusivat. Lisäksi tutustuminen kasvokkain heti projektin alussa 

olisi suunnittelijoiden mielestä ollut tarpeen ”muurien murtamiseksi”, jotta turha 

ujostelu olisi jäänyt pois ja verkkokeskustelu olisi ollut vapautuneempaa. Lisäksi 

suunnittelijat arvelivat, että tapaamisen avulla niin konsultit kuin 

loppukäyttäjätkin olisi saatu paremmin sitoutumaan koko prosessiin ja 

ymmärtämään roolinsa oman alansa asiantuntijoina ja lopullisina tuotteiden 

käyttäjinä sekä siten tärkeänä osana suunnitteluyhteisöä. Toki suunnittelijat 

tiedostivat konsultti- ja loppukäyttäjä-asiantuntijoiden mahdollisen ajanpuutteen, 

joka varmasti vaikutti siihen, etteivät he olleet niin aktiivisia kuin suunnittelijat 

olisivat toivoneet.  

 

Asiantuntijatiedon jakaminen verkkotyöskentely-ympäristön avulla 

Verkkotyöskentely-ympäristön yhtenä roolina oli tarjota kanava 

asiantuntijatiedon jakamiseen. Suunnittelijoille tarjottiin mahdollisuus hyödyntää 

konsulttien asiantuntemusta ja tietämystä heidän erityisalueeltaan. 

Yhteistyöyrityksissä aikaisemmin toteutettu taustatutkimus oli tuottanut 
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käyttäjätietoa työntekijöiden työnkuvasta. Muun muassa tämä tutkimustieto oli 

luettavissa Optimassa. Sen vuoksi loppukäyttäjiltä ei ollut enää varsinaisessa 

suunnitteluvaiheessa tarpeen saada tietoa heidän työnkuvastaan. 

 

Suunnittelijat saivat konsulteilta tietämystä, jota heillä ei entuudestaan ollut. 

Suunnittelijoiden mukaan konsulttien tehtävänä oli varmistaa, että suunnittelijat 

olivat keränneet oikeaa tietoa ja että idea olisi joskus vielä mahdollinen 

toteuttaa. Konsulteilla oli eräänlainen varmistajan rooli: jos konsulttikaan ei enää 

osannut antaa lisää ratkaisuvaihtoehtoja, oli lisätiedon etsintä aika lopettaa. 

Mahdollisuus kysymysten esittämiseen asiantuntijoille tuki suunnittelua 

erityisesti niissä kohdin joissa suunnittelijat kokivat epävarmuutta. Konsulttien 

kommentit antoivat suunnittelijoille uutta näkökulmaa koska he katsoivat asioita 

eri kannalta. Konsulttien lisäkysymykset ja kommentit veivät suunnittelua 

eteenpäin. Ne jalostivat ideoita ja toisaalta synnyttivät aivan uusia kysymyksiä. 

Lisäksi konsulttien esittämistä kysymyksistä suunnittelijat näkivät, olivatko 

konsultit ymmärtäneet asian heidän tarkoittamallaan tavalla. 

 

Asiantuntijatiedon saaminen konsulteilta verkkotyöskentely-ympäristön kautta ei 

kuitenkaan ollut ongelmatonta. Suunnittelijat odottivat, että konsulttien kanssa 

olisi syntynyt enemmän keskustelua ja että he olisivat antaneet palautetta 

enemmän, osallistuen näin ollen aktiivisemmin koko prosessiin. Suunnittelijat 

odottivat kommunikoinnin Optimassa olevan helppoa, nopeaa ja välitöntä, 

koska käyttiväthän samat ihmiset tottuneesti sähköpostiakin. Suunnittelijoiden 

mielestä keskustelualueen käyttö ei ollut teknisesti mitenkään vaikeaa ja heille 

itselleen viestien lähettäminen sen kautta oli luontevaa. Suunnittelijat yrittivätkin 

innostaa konsultteja mukaan keskusteluun käymällä suunnittelijoiden kesken 

keskustelua Optimassa. Lisäksi suunnittelijat pyrkivät helpottamaan 

keskusteluun osallistumista kiinnittämällä huomiota viestien kirjoitussävyyn, 

jottei keskustelusta tulisi liian virallisen oloista. Suunnittelijat arvelevat, että jos 

he olisivat jaksaneet pitää keskustelua vielä aktiivisemmin yllä, olisivat 

konsultitkin pysyneet keskustelussa ehkä paremmin mukana. Keskustelun 
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herättäminen koettiin hankalaksi myös siitä syystä, että tarkkojen kysymysten 

esittäminen keskellä suunnitteluprosessia on joskus lähes mahdotonta. Siksi 

suunnittelijat toivoivat, että konsultit olisivat keskustelleet spontaanimmin 

eivätkä ainoastaan keskittyneet suunnittelijoiden esittämiin kysymyksiin 

vastaamiseen. Suunnittelijat kokivat suunnittelijoiden ja konsulttien välille 

muodostuneen eräänlaisen kuilun. Asioiden esittäminen ei aina onnistunut niin, 

että konsultit olisivat ymmärtäneet asian suunnittelijan tarkoittamalla tavalla. 

Suunnittelijat toivoivatkin, että konsultit olisivat rohkeammin esittäneet heille 

lisäkysymyksiä, jos eivät olleet ymmärtäneet jotakin suunnittelijoiden 

esittämästä aineistosta. Koska konsultit eivät kertoneet, mistä mahdolliset 

kommunikaatio-ongelmat johtuivat, suunnittelijat eivät pystyneet korjaamaan 

tilannetta.  

 

Suunnittelijat odottivat lisäksi, että keskustelu olisi ollut sisällöltään 

monipuolisempaa ja laajempaa. Suunnittelijat uskoivat, että konsulteilla olisi 

ollut tietoa konsulttien ammattialueella olevista uusista innovaatioista sekä 

sellaista ”sisäpiirin” tietoa, jota suunnittelijoilla ei ollut muuten saatavilla. 

Suunnittelijat toivoivat, että konsultit olisivat enemmän pystyneet oman 

tietoutensa pohjalta visioimaan ja kehittelemään erilaisia tulevaisuuteen 

suuntautuvia ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi materiaaliteknologisiin ongelmiin.  

 

Konseptin suunnittelu verkkotyöskentely-ympäristön avulla 

Verkkotyöskentely-ympäristön käyttö tuki suunnittelijoiden mielestä suunnittelua 

muun muassa niin, että aineiston vienti Optimaan edisti ajattelua ja 

suunnitelmat tarkentuivat aineistoa Optimaan koostettaessa. Samalla 

suunnittelijat joutuivat muokkaamaan ideansa muille esitettävään muotoon ja 

heidän mielestään juuri esitettävään muotoon ”pusertaminen” pakotti 

miettimään suunniteltavan konseptin yksityiskohtia. Suunnittelijat kokivat 

suunnittelun tässä projektissa olevan sisällöllisesti erilaista, koska älykkään 

työvaatekonseptin suunnittelu lähti eteenpäin tiedon ja toimintojen kautta eikä 

niinkään visuaalisen ja esteettisen näkökulman kautta. Suunnittelijat totesivat 
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suunnittelun olleen heidän aikaisempiin suunnittelutöihinsä verrattuna 

enemmän sanallista ja kirjallista toimintaa. Positiivista olikin, että Optimassa 

työskentely ”pakotti” kirjoittamaan ja samalla tarkentamaan asioita. Ideoiden 

tarkentumisen kautta Optiman käyttö koettiin hyödylliseksi ja suunnittelua 

tukevaksi. Lisäksi Optimassa valmiina ollut taustatutkimusaineisto antoi 

suunnittelulle viitekehyksen. Myös mahdollisuus kysyä asiantuntija-apua sekä 

konsulteilta että loppukäyttäjiltä tuki suunnittelua. 

 

Verkkotyöskentely-ympäristön kautta kommunikointi ei suunnittelijoiden 

mielestä kuitenkaan tukenut suunnittelua niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, 

koska vuorovaikutus muiden osapuolten kanssa jäi vähäiseksi. Suunnittelijoiden 

mielestä kommunikaatio konsulttien kanssa olisi ollut antoisampaa, jos konsultit 

olisivat osallistuneet enemmän toteuttamiskelpoisten ratkaisujen kehittelyyn sen 

sijaan, että he tyytyivät ainoastaan kommentoimaan jo valmiiksi suunniteltua. 

Vaikka suunnittelijat toivoivat, että konsultit olisivat osallistuneet aktiivisemmin 

ja tuottavammin yhteistyöhön, he myös toteavat, ettei konsulttien oletettukaan 

osallistuvan suunnitteluun varsinaisina suunnittelijoina. Verkkotyöskentely-

ympäristö ei tukenut suunnittelua yksinkertaisesti siksi, että varsinainen 

suunnittelu tapahtui kasvotusten ja erillään verkkotyöskentelystä. Suunnittelun 

ja ideoiden arvioinnin suunnittelijat tekivät siis keskenään suunnittelusessioissa, 

minkä jälkeen aineisto vietiin verkkoympäristöön. Suunnittelijoiden mielestä 

Optima ei ole paras mahdollinen ympäristö luovan suunnittelutyön tekemiselle.  

 

Konseptin esittely verkkotyöskentely-ympäristön avulla 
Verkkotyöskentely-ympäristön käyttö helpotti konseptin esittämistä Rovaniemen 

ulkopuolella oleville konsultti- ja loppukäyttäjä-asiantuntijoille. Kaikki saivat 

saman aineiston, johon oli aikataulun puitteissa mahdollista tutustua jokaiselle 

parhaiten sopivana ajankohtana ja johon tarvittaessa pystyi palaamaan aina 

uudestaan. Verkkotyöskentely-ympäristöön esittelyaineistoa tuotaessa 

konseptin kokonaisuudet jäsentyivät ja tarkentuivat, mikä oli suunnittelun 

edistymisen kannalta hyvä asia. Esitettävään muotoon pusertaminen pakotti 
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miettimään ideat ja asioiden esittelytavat riittävän yksinkertaisiksi ja 

havainnollisiksi, koska suunnittelijat eivät olisi paikanpäällä selittämässä niitä 

katsojille. Suunnittelijat tiedostivat jo varhaisessa vaiheessa, että Optiman 

kautta tehtävä konseptin esittely vaatisi kiinnittämään erityistä huomiota 

esitystapaan ja -sisältöön. Suunnittelijat kertoivat kiinnittäneensä huomiota 

siihen, että esitys oli mahdollisimman johdonmukainen, selkeä ja ymmärrettävä. 

Suunnittelijat pohtivat myös sitä, kuinka asiat esitettiin loppukäyttäjille, ja kuinka 

esitystapa vaikuttaisi asennoitumiseen ja sitä kautta saatavaan palautteeseen. 

Suunnittelijat rakensivat esittelyn sen mukaan, mitä tietoa he halusivat saada 

selville. Suunnittelijat mm. sisällyttivät esitykseen sellaisia kohtia, joilla he 

testasivat loppukäyttäjien suhtautumista johonkin tiettyyn ominaisuuteen.  

 

Ensimmäistä kommentointiviikkoa varten suunnittelijat kokosivat esitykset 

vaatekonseptin toimintojen sisällöstä ja visuaalisesta ilmeestä. Suunnittelijat 

esittivät konsepti-ideat neljän lyhyen tekstimuotoisen tarinan avulla. Kukin tarina 

esitteli yhden profiilin, joista viimeinen oli abstraktein. Tarinoiden tavoitteena oli 

esitellä ideat niin, että loppukäyttäjien mielikuvitukselle jäisi tilaa. Tämä 

ensimmäisen vaiheen esittely oli tekstimuodossa luonnollisesti siksi, ettei tässä 

vaiheessa vielä ollut olemassa alkuideoita pidemmällä olevaa valmista kuva-

aineistoa. Visuaalinen ilme esiteltiin kahden erilaisen kuvakollaasiksi 

rakennetun tunnelmataulun avulla. Tunnelmataulujen tavoitteena oli antaa 

loppukäyttäjille mahdollisuus valita mielekkäämpi visuaalinen linja. Toista 

kommentointiviikkoa varten suunnittelijat kokosivat esityksen, jossa 

vaatekonseptin yksityiskohtia, muotoja ja värimaailmaa esiteltiin viivapiirroksien 

ja erillisten värikarttojen avulla.  

 

Suunnittelijat käyttivät paljon aikaa esittelyn suunnitteluun ja omasta mielestään 

he jopa syyllistyivät kuvien ja verkkoesityksen viilaamiseen, koska halusivat 

varmistaa esittelyn ymmärrettävyyden. Tämä vei suunnittelijoiden mielestä 

aikaa ja huomiota varsinaiselta suunnittelulta. Suunnittelijoiden mielestä 

siirtämien oli aikaa vievää ja työlästä jo senkin vuoksi, että konseptissa oli 
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paljon asiaa ja ideoiden tiivistäminen oli hankalaa. Toisaalta ideoiden 

esittäminen muille jo aikaisessa vaiheessa pakotti suunnittelijat tarkentamaan ja 

tiivistämään ideoitaan heti suunnittelun alussa. Vaikka suunnittelijat olivat 

kiinnittäneet erityistä huomiota esitysaineiston ymmärrettävyyteen, eivät 

konsultit ja loppukäyttäjät kuitenkaan olleet ymmärtäneet kokonaan Optimassa 

esiteltyä aineistoa. Vaikeinta oli luonnollisesti ymmärtää juuri sellaisia 

visuaalisia yksityiskohtia, joiden tulkinta vaati vaatesuunnitteluun liittyvää 

kuvanlukutaitoa. Sitä vastoin erityisesti loppukäyttäjät pystyivät jäsentämään 

abstraktien tarinoiden avulla esitetyt asiat yllättävänkin hyvin.  

 

Osa suunnittelijoista koki lisäksi, että Optiman käyttö muutti visualisointirutiineja, 

koska he eivät normaalisti käytä visualisointiin tietokonetta ja tässä projektissa 

aineisto pitikin tuottaa digitaaliseen muotoon. Osalle taas visualisointi 

tietokonetta käyttäen ei ollut uutta. Käsin piirrettyjen luonnosten muuttaminen 

digitaaliseen muotoon oli suunnittelijoiden mielestä hankalaa, koska skanneri 

sijaitsi eri tilassa kuin suunnittelijoiden työpiste. Sen vuoksi suunnittelijoiden oli 

helpompaa siirtyä tekemään kuvia suoraan tietokoneelle, ja siksi 

luonnosteluvaihe jäi suppeaksi. Osa suunnittelijoista olikin sitä mieltä, että 

Optiman käyttö vesitti heiltä tavallisen työskentelyn, koska käsin piirtämisestä ja 

luonnostelusta ei heidän mielestään ollut hyötyä. Sen seurauksena osa 

suunnittelijoista koki, että suunnitelmat jämähtivät paikoilleen, koska 

luonnostelua tehtiin vähemmän kuin normaalisti. 

 

Konseptin arviointi ja palautteen saanti verkkotyöskentely-ympäristön 

avulla 
Loppukäyttäjien tärkeimpänä tehtävänä oli suunnitelmien arviointi ja palautteen 

antaminen suunnitelmien käyttökelpoisuudesta ja -mahdollisuuksista. 

Konsulttien tehtävänä puolestaan oli antaa suunnittelijoille palautetta 

suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta, -mahdollisuuksista sekä –ratkaisuista. 
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Loppukäyttäjille oli varattu kaksi erillistä kommentointiviikkoa. Ensimmäisen 

palautekerran tavoitteena oli esiteltyjen abstraktien tarinoiden avulla herättää 

mielikuvia ja mahdollisesti keskustelua konseptista. Lisäksi suunnittelijat 

halusivat, että loppukäyttäjät keskittyisivät arvioimaan ainoastaan konseptin 

sisältämiä toimintoja ja kertoisivat, mitkä profiilien sisältämistä ominaisuuksista 

kuulostaisivat heidän mielestään parhaimmilta. Loppukäyttäjiltä ei odotettu 

ideoita. Suunnittelijat halusivat myös saada selville, olisivatko loppukäyttäjät 

valmiita vastaanottamaan myös pisimmälle saatetut teknologiset ideat. 

Kommentoinnin tuloksena suunnittelijoille selvisi, että loppukäyttäjät hyväksyivät 

myös kaikkein uskaliaimmat ideat, vaikka suunnittelijat olivat sitä aluksi 

epäilleetkin. Suunnittelijat testasivat ideoitaan loppukäyttäjillä, ja kun 

hyväksyntä oli saatu, pystyivät suunnittelijat jatkamaan suunnittelussa 

eteenpäin. Kommentoimatta jättäminen tulkittiin hyväksyväksi palautteeksi. 

Toisen palautekerran tavoitteena oli saada palautetta vaatekokonaisuuden 

muotoihin ja käytettävyyteen, ja siksi konsepti esitettiin viivapiirroksina. Lisäksi 

suunnittelijat halusivat palautetta siitä, millainen konsepti voisi olla ulkoisilta 

ominaisuuksiltaan ja olisivatko loppukäyttäjät valmiita käyttämään kaikkia 

vaatekokonaisuuden osia. Näihin suunnittelijat saivatkin usein vastauksen 

loppukäyttäjien palautteesta. 

 

Suunnittelijoiden mielestä loppukäyttäjien vähäisistäkin kommenteista oli 

hyötyä, vaikka syvällistä keskustelua ei syntynytkään. Palautteesta selvisi 

sellaisia asioita, jotka herättivät lisäkysymyksiä ja vaativat suunnittelijoilta 

tarkennusta. Loppukäyttäjien antama palaute vaikutti suunnittelijoiden mukaan 

siihen, mihin suuntaan suunnittelu lähti etenemään. Suunnittelijat hakivat 

loppukäyttäjiltä hyväksyntää ideoihinsa ja saivatkin ”on ihan hyvä”, ”on liian” 

jotakin tai ”tykkää/ei tykkää” tyylistä palautetta. Toisaalta suunnittelijat kuitenkin 

toivoivat, että olisi syntynyt myös keskustelua, jopa niin, että olisi saatu eri 

yritysten loppukäyttäjiltä vertailevia näkökulmia.  
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Suunnittelijat toivoivat, että osallistujat olisivat olleet aktiivisempia 

keskustelemaan ja miettimään asioita enemmän yhdessä. Nyt 

vuorovaikutuksen eteenpäin vienti kulki kysymys-vastaus –periaatteella. 

Turhauttavaksi koettiin se, että kaikkien palaute ei tullut sovittuina 

palautepäivinä, koska se vei työtä aina eteenpäin. Aika, joka kului palautteen 

odottamiseen, tuntui ajan haaskaukselta, ja suunnittelijat tunsivat jäävänsä 

tyhjän päälle. Lisäksi suunnittelijat kokivat kommentoinnin vähyyden 

turhauttavaksi suhteessa esittelyn kokoamiseen käytettyyn työmäärään.  

 

Lopuksi 
 
Vaikka verkkotyöskentely-ympäristön käyttö kommunikaation ja suunnittelun 

tukena ei ollutkaan ongelmatonta, suunnittelijoille jäi kaiken kaikkiaan 

positiivinen mielikuva Optiman käyttömahdollisuuksista. Lisäksi suunnittelijat 

ottivat yhteistyömahdollisuuden loppukäyttäjä- ja konsultti-asiantuntijoiden 

kanssa innolla vastaan. Verkkotyöskentely-ympäristö tarjosikin yhteistyöhön 

käyttökelpoisen alustan. Yhteistyön onnistuminen eri asiantuntijoiden kanssa 

edellyttää kuitenkin välineiden ja motivaation lisäksi myös aikataulullista 

mahdollisuutta panostaa työskentelyyn. Koska verkkotyöskentely-ympäristön 

käyttö sekä ylipäätään varsinaiseen vaatekonseptin suunnitteluprosessiin 

osallistuminen oli loppukäyttäjä- ja asiantuntija-konsulteille uutta, onkin tärkeää 

luoda toimintamalleja ja -käytäntöjä, joilla voidaan tukea yhteisöllisten 

virtuaalisten suunnitteluprojektien onnistumista. Verkkotyöskentely-ympäristön 

käyttö ja sen mukanaan tuomat uudet toimintatavat vaativat aikaa opetteluun 

ennen kuin verkkotyöskentelyn on mahdollista muodostua sujuvaksi ja 

luonnolliseksi osaksi muita rutiineja.  
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Riikka Matala 

Kyborgit älyvaatesuunnittelussa 
 

 

Vaatesuunnittelija tuottaa arkisiin käytäntöihin tuotteita. Hän tekee tuotteen 

ulkomuotoon ja toimintaan liittyviä valintoja liittämällä yhteen omaa koettua 

elämäänsä ja käyttäjäryhmään liittyvää tietoa. Tämän prosessin aikana voivat 

populaarikulttuurista mieleen asettuneet meemit kopioitua suunnitteluun, jolloin 

esimerkiksi scifi-elokuvien kuvasto voi siirtyä uuteen tuotteeseen. Näin 

annetaan esimerkiksi älyvaatesuunnittelussa käyttäjälle, koneen kanssa 

elävälle kyborgille, suunta sille minkälaisena toimijana hänen halutaan 

”esiintyvän”. Kyborgilta ei tällöin ole kysytty hänen omia kokemuksiaan ja 

käsityksiään vallitsevista teknologioista eikä myöskään tunnustettu kyborgien 

mahdollista keskinäistä eroavaisuutta muun muassa sukupuolensa vuoksi. 

Kuitenkin juuri nämä mahdolliset erot ja moninaisuudet tekevät 

suunnittelutyöstä haasteellisemman. Tämän vuoksi kyborgin käsitteeseen 

tutustuminen käyttäjiä määriteltäessä on mielestäni oleellista 

älyvaatesuunnittelussa. 

 

Feministisessä tutkimuksessa kyborgin alkulähde on usein Donna Harawayn 

kyborgimanifestissa, jossa sen määritelmän oleellinen osa on, että kyborgi ei 

ole vain orgaanisen ja epäorgaanisen yhtymäkohta, mutta myös todellisuuden 

ja fiktion tuote, jolloin se määrittyy kulttuurin tuotteeksi.162 Kyborgin todellinen 

syntyhetki on kuitenkin toisaalla, maailmassa, jossa kyborgi on teknistä lihan ja 

koneen värinää.163 Näitäkin määritelmiä ennen kyborgi on ollut olemassa 

tieteiskirjallisuudessa ja siinä kuvastossa, jota toistetaan aikakaudesta toiseen 

esimerkiksi fetissoimalla naiskyborgi uudelleen ja uudelleen.164     
                                                 
162 Haraway 1991, 149. 
163 Clynes & Kline 1995, 29–33. 
164 Irvine 1998. 
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Viimeisimpänä kyborgista olen oppimassa sen, että se voi toimia myös 

metodologisena työkaluna keskustelussa ruumiillisuudesta ja toimijuudesta.165  

 

Nimetön älyvaatteen käyttäjä 

 

Kun suunnittelija alkaa miettiä uuden teknologian tuomista vaatetukseen, ei hän 

mitä todennäköisimmin ole vielä pohtinut omaa osuuttaan teknologisoituvan 

yhteiskunnan tekijänä. Hän ei myöskään tämän vuoksi mielestäni erota 

älyvaatteen potentiaalista käyttäjää siitä vaatteen käyttäjästä, jonka hän on 

oppinut tunnistamaan suunnittelutehtävän edetessä. Tämä taso, jota kutsun 

nimellä nimetön älyvaatteen käyttäjä on se nollapiste, josta itse aikoinani lähdin 

liikkeelle ja josta edelleen oletan suunnittelijan lähtevän liikkeelle. Tämä oletus 

ei juonnu ainoastaan omasta kokemuksestani, vaan myös niistä ensireaktiosta, 

joita pitämilläni älyvaatekursseilla olen todistanut. Älyvaatesuunnittelu on koettu 

kursseilla vain omaksi erityiseksi suunnittelutehtäväkseen, vaikka älyvaatetus 

mielestäni tarjoaa käyttäjälleen toisenlaisen tavan jäsentyä maailmaansa kuin 

vaate ilman näitä vielä ehkä uusia ja vieraita ominaisuuksia. 

 

Koin oman nollapisteeni vuosituhannen vaihteessa kehittäessäni tekstiili- ja 

vaatetusalan laitoksella älyvaatteen prototyyppiä. Cyberia-projektissa kehitettiin 

arktisiin olosuhteisiin tarkoitettu selviytymispuku, jossa oli elektronisia osia, 

kuten puettava tietokone ja uusia ei-elektronisia osia, kuten jäänaskalit 

integroituna puvun hihoihin. Pukuun luotiin sijoittelu erilaisille laitteille ja 

tarvikkeille soveltaen aikaisempaa tutkimustietoa ja olemassa olevaa 

teknologiaa. Samalla luotiin myös vaatemaisia tapoja käyttää esimerkiksi 

sensoriteknologiaa. Älyvaateprototyypin idea oli antaa käyttäjänsä keholle 

laajennuksia, jotka auttavat häntä selviytymään ja kestämään paremmin 

vallitsevia olosuhteita esimerkiksi onnettomuustilanteessa.166 Ryhmämme 

                                                 
165 Vehviläinen 2004. 

166 Kts. esim. Rantanen et. al. 2000. 
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koostui nuorista vielä opiskelevista teollisista muotoilijoista, 

vaatesuunnittelijoista ja diplomi-insinööreiksi valmistuvista elektroniikka-alan 

osaajista sekä jo varttuneemmista materiaaliteknologian tutkijoista. Ryhmän 

jäsenet järjestäytyivät parhaan taitonsa mukaan kukin varustettuna 

koulutuksensa aikana saamillaan opeilla. Koko tuon reilun vuoden rupeaman 

ajan minua kuitenkin lakkaamatta häiritsi se, että olimme tekemässä tuotetta, 

jota ei ehkä pitäisi tehdä luottaen siihen ymmärrykseen, joka meillä 

suunnittelijoilla oli esimerkiksi vaatteen toiminnoista ja esteettisyydestä 

”perinteisen” vaatetuksen suunnittelussa. Suunnittelutyössä suljettiin pois muun 

muassa käyttäjän suhde teknologiaan, koska teknisten ongelmien ratkomisen 

ohella ei ollut aikaa keskittyä älyvaatteeseen liittyviin filosofisempiin kysymyksiin 

eikä näin ollen myöskään tilaisuutta nimetä älyvaatteen käyttäjää uudella 

tavalla. 

 

Tuon kyseisen älyvaateprojektin aikaan älyvaatteelle ei ollut vielä varsinaista 

määritelmää, vaan sen kuvaus laahasi pitkälti puettavien tietokoneiden 

määritelmän perässä. Puettavien tietokoneiden määritelmässä korostuu se, että 

ihmisen päälle hajautetaan tietokone kaikkine osineen, jolloin se on kaikkialle 

mukana kulkeva ja kokoaikaisesti käytössä oleva kehon jatke167. Kyborgin 

käsite nousi esille puettavien tietokoneiden yhteydessä, mutta se ei 

ymmärtääkseni ollut tunnustettu tai juurikaan tieteellisissä teksteissä käytetty 

ilmaisu.  

 

Kyborgit eivät ole olleet vieraita vaatetussuunnittelussakaan, mutta niiden 

“viittaamatta lainaaminen” on tapahtunut ehkä alitajuisesti.  Tämä johtunee siitä, 

että yleensä suunnittelutehtävän viitatessa tulevaisuuden suuntaan, otetaan 

käyttöön tieteiselokuvien kuvasto. Itsekin ”ruokin” aikoinani mielikuvitustani 

tieteiskirjallisuudella ja -elokuvilla, kuten 80-luvun lopun elokuvalla Cyborg tai 

1990-luvulla tehdyllä elokuvalla Fifth Element, joissa kummassakin elettiin jo 

tulevassa ajassa. Jopa hedelmällisempiä tuon aikaisen suunnittelutyön kannalta 
                                                 
167 Lehikoinen 2002, 30. 
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olivat elokuvat ja tv-sarjat, kuten Star Trek Voyager, joissa esiteltiin elokuvien 

syntyhetken aikaisia näkemyksiä myös tulevaisuuden käyttötavaroista.  Näiden 

sarjojen kuvasto on melko fetissoitu ja konetta ”rakastava”, josta esimerkkinä 

kuvassa 1 naiskyborgi kyseisestä tulevaisuuden kuvauksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Näyttelijä Jeri Ryan tieteissarjassa Star Trek Voyager’s ”7 of 9”.168 

 

Aikoinaan tämänkaltainen kuvasto synnytti mielessäni jollain tapaa valmiiksi 

annettuna mielikuvan erilaisuudesta, teknisyydestä ja jopa edistyksestä tulevina 

aikoina. Näitä asioita en tuolloin kokenut oleelliseksi analysoida millään tavalla. 

Nyt kuva näyttäytyy sellaisena, että ihminen tällaisessa tulevaisuuden 

kuvauksessa määrittyy paljolti koneen kautta sen sijaan, että nivoutuisi siihen 

aktiivisena toimijana. Kone on jopa enemmän kuin kehon jatke, sillä se jo melko 

pitkälle kätkee sisäänsä ihmisyyden, joka kuitenkin on läsnä vielä lihana. 

 

Tässä yhteydessä on tarpeellista nostaa esiin myös meemin käsite. Meemi 

tarkoittaa osapuilleen kulttuuripiirrettä, ideaa, joka siirtyy kantajalta toiselle 

jäljittelyn tai muun ei-geneettisen siirron kautta. Meemit ovat osa evoluutiota, 
                                                 
168 Irvine 1998. 
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jossa mekanismit tuottavat monimutkaisia rakenteita yksinkertaisista 

rakennuspalikoista ja tämä kaikki tapahtuu suunnittelematta. Meemiteoria 

selittää miten kulttuuri muuttuu, miksi kulttuuriset piirteet ja järjestelmät 

muuttuvat tai säilyvät, ja miten kulttuurista kompleksisuutta voidaan selittää 

runsastumaan pyrkivien meemin avulla.169  

 

Kyborgeja kulttuurihistoriallisesti tutkinut Marie O’Mahony kirjoittaa melko 

tavalla meemiteorian mukaisesti siitä, että jos ohitamme science fiction              

-nimikkeellä kutsun viihdeteollisuuden alueen pelkkänä viihteenä ja annamme 

sille roolin muodostaessamme kuvaa siitä miltä tulevaisuus näyttää, olemme 

uudessa tilanteessa. Hänen mukaansa science fiction on tunnustettu barometri 

kuvaamaan yleistä asennetta tieteellistä (scientific) kehitystä kohtaan, mutta se 

on vielä enemmän eli se vaikuttaa mielipiteisiin teknologiasta ja teknologian 

legitimoimiseen. Moderni science fiction perustuukin O’Mahonyn mukaan 

todellisiin teknologioihin esitettynä niin futuristisina kuin mahdollista niiden 

ollessa vielä keskeneräisiä ilman varsinaista tietoa niiden käytöstä. Hän 

korostaa, että kyse on usein kirjoittajan mielikuvituksesta, mutta 

tieteiskirjallisuus voi tarjota mielenkiintoisia kysymyksiä implikaatiosta.170 

 

O’Mahony siis suorastaan tarjoaa tieteiskirjallisuuden ja -elokuvien 

tulevaisuuden kuvaukset kerrattavaksi tavalla, jota itsekin siis aikoinani 

älyvaatetussuunnittelua ensimmäistä kertaa tehdessäni toteutin.  Meemiteoriaa 

ajatellen kyborgi, tai miksei jopa kyborgiestetiikka, on siis ollut pitkään läsnä 

myös vaatetuksessa. Se on löytänyt tiensä futuristisiin kuvauksiin teknologian 

sisältämistä vaatteista juuri tieteiselokuvien kuvastoista kerraten uudelleen 

olemassa olevia kyborgikuvastoja. Mutta juuri tästä sallitusta alitajuisesta 

kyborgiestetiikan toistamisesta olisi hyvä siirtyä tiedostavammalle tasolle. 

Tällöin suunnittelijan kiinnostus todella kohdistuisi tässä ajassa elävän 

                                                 
169 Kamppinen 2004, 10–12. 
170 O’Mahony 2002, 14. 
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tuotteiden käyttäjän maailmaan ja elinpiiriin pelkän kyborgikuvaston esittämisen 

sijaan.   

 

Kyborgi teknisenä määritelmänä ja metaforana 
 

Jos suunnittelija pystyy siirtämään ajatuksensa pelkän kyborgiestetiikan 

toistamisesta käyttäjään, voidaan mielestäni päästä tasolla, jossa ihminen 

älyvaatetuksen käytön myötä muuntuu ”pelkästä” vaatetuksen käyttäjästä 

joksikin muuksi. Tuon jonkin muun määrittely tulee mahdolliseksi, kun otetaan 

käyttöön termi kyborgi muuna kuin tieteiskirjallisuuden tai -elokuvien 

ihmistyyppinä. 

 

Kyborgin niin sanotun teknisen määritelmän kirjasivat ylös ensimmäisen kerran 

1960-luvulla Manfred Clynes ja Nathan S. Kline artikkelissaan Cyborg and 

Space. Tällöin käsitteellä kuvattiin hyvin konkreettisesti orgaanista olentoa, jota 

on jatkettu teknologisella lisälaitteella.171 Tämä tekninen määritelmä on hyvin 

toteava eikä se pyri millään tavalla ymmärtämään kyborgia monena tai 

erilaisena, vaan siinä riittää, että kyborgi on nimetty.  

 

Itselleni kyborgin moninainen määrittely alkoi avautua älyvaatteen saadessa 

oman määrittelynsä. Älyvaatteen yhtenä määritelmänä pidetään näkemystä, 

että se on vaate, johon on lisätty elektroniikkaa tai ei-elektronisia 

komponentteja, älykkäitä tekstiilimateriaaleja, jolloin vaatteelle on joko luotu 

uusia ominaisuuksia tai parannettu jo olemassa olevia172. Näin parannetaan 

vaatteiden ominaisuuksia niin, että ne entistä paremmin helpottavat käyttäjiensä 

päivittäisiä rutiineja tai tekevät joitain toimintoja automaattisesti.173 Tästä 

määritelmästä esimerkkinä on kuvassa 2 tekstiili- ja vaatetusalan laitoksella 

suunnitellun konseptitasoisen HardWorkers -malliston osa. Se on 

                                                 
171 Clynes & Kline 1995, 29–33. 
172 Vanhala 2001. 
173 Lehikoinen 2002, 25-26. 
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tehdastyöntekijän vaatetukseksi suunnitellun kokonaisuuden takin huomiovalo, 

joka omalta osaltaan mahdollistaisi uuden tiedonvälittämisen tavan. Tämä 

vaatetus suunniteltiin kaikkinensa sisältämään muun muassa erilaisia     

sensori- ja kommunikaatioteknologioita, joiden avulla tehostetaan informaation 

kulkua vaativissa olosuhteissa sekä pyritään parantamaan työturvallisuutta.174  

 

Esitetyn älyvaatteen määritelmän alkuosa on kyborgin teknisemmän 

määritelmän kanssa samansuuntainen. Jälkimmäinen määrittelyn osa jo 

avartaa älyvaatteen käsitteen tarkoittamaan, että sen avulla muutetaan jollain 

tapaa vaatteen uusien ominaisuuksien avulla myös käyttäjän, siis kyborgin 

toimintaa. Älyvaatteen määritelmän kautta mielestäni asetutaan keskusteluun 

metaforisemmasta kyborgista, jonka elinpiiriin älyvaatetus tuottaa esimerkiksi 

automaattisia toimintoja näin muuttaen hänen tietoisuuttaan ja mahdollisuuttaan 

hallinta ympäristöään.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Yksityiskohta HardWorkers -älyvaatekonseptin takista175. 

                                                 
174 Pursiainen et. al. 2006. 
175 Pursiainen et. al. 2006. 
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Kyborgi metaforana voidaankin määritellä Timo Siivosen tavoin, jolloin kyborgi 

on jälleen ensin koneen ja orgaanisen ruumiin yhteenliittymä, mutta tämän 

lisäksi siihen tiivistyy modernissa maailmassa tapahtuva ihmisruumiin ja 

teknologian kietoutuminen toisiinsa. Tällöin tarkkarajaisessa ruumiissa toimiva 

autonominen subjekti menettää merkityksensä silloin, kun ruumista ja subjektia 

tarkastellaan suhteessa sen ympäristöön ja muihin ruumiisiin.176 Donna 

Harawayn kyborgi on myös metaforinen. Vaikka Harawaykin myös tunnistaa 

kyborgin koneen ja ruumiin yhteenliittymänä, on se hänelle yhtäaikaisesti sekä 

todellisuuden että fiktion tuote. Se ei ole tällöin koskaan loppuun käsitelty aihe 

tai määritelmä, vaan jatkuvasti muutoksessa oleva ja uudelleen ajateltavissa. 

Kyborgi ei näin ollen koskaan ”pysy paikallaan”.177  

 

Metaforana kyborgia käsitellen siirrytään käyttäjää huomioivaa suunnittelua 

ajatellen käyttökelpoisempiin keskusteluihin kuin pelkästään sen käyttö nimenä 

koneen ja ihmisen yhteenliittymälle mahdollistaa. Näin kyborgi voidaan nähdä 

moninaisena muuttuvana ja liikkeessä olevana hahmona, joka ei rajoitu 

määritelmään pysyvästä ja alisteisesta systeemistä, vaan mielenkiinto 

kohdistuu myös niin sanotun elävän systeemin ja siihen kietoutuneen koneen 

kulttuurissa olemiseen.   

  
Älyvaatteiden suunnitteluun liittyvässä ajatellussani kyborgi metaforana vaikutti 

sopivalta termiltä pro gradu -työni kirjoittamisen aikaan. Opinnäytetyöni, jonka 

nimi on Sukupuolittuneet kyborgit vaatetussuunnittelun haasteena Malli 

älyvaatesuunnittelun tueksi, aikaisesta aiheen käsittelystä jo etääntyneenä 

huomaan, että metaforinen kyborgi toimi mainiona alustana silloiselle 

ajatuksenjuoksulleni. Kokosin tuohon työhön aikalaiskirjallisuutta teknologian ja 

sukupuolen tutkimuksen lähteistä pyrkien osoittamaan, että kyborgien erilaisuus 

on myös sukupuolessa, mikä taas on mielestäni oleellista tiedostaa hyvän 

älyvaatesuunnittelun kannalta. Opinnäytetyöni jää teoreettiselle tasolle, mutta 
                                                 
176 Siivonen 1996, 15. 
177 Haraway 1991, 149. 
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toimii pohjana nykyiselle pyrkimykselleni huomioida kyborgi kulttuurissaan 

toimivana oliona, jolla on ruumiillinen kokemuksensa niin teknologiasta kuin 

vaatetuksesta. Tätä kautta hänellä on mielestäni myös käsityksiä älyvaatteista, 

vaikka ne eivät vielä hänen jokapäiväiseen esineympäristöönsä kuuluisikaan. 

 

Kyborgi arkisena toimijana  
 

Kuten Marja Vehviläinen asian muotoilee, lomittuu teknologian välittämässä 

yhteiskunnassa toimijuus arjen käytäntöihin, joita jäsentävät yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset järjestykset. Yhtäältä näissä käytännöissä toimitaan järjestyksen 

mukaan ja toisaalta määritellään niitä uudelleen. Toimijat asettuvat oman 

ruumiillisen ja historiallisen subjektiutensa ja yhteiskunnallisten järjestysten 

tilanteiseen ristivaloon, jossa Vehviläisen mukaan nimenomaan piilee 

toimijuuden mahdollisuus. Vehviläinen korostaa, että teknologian arkeen 

limittyminen merkitsee myös sitä, että siitä ei enää olla tietoisia. Näin ollen ei 

mietitä sitäkään, kuinka yhteiskunnalliset erot jäsentävät teknologiaa tai kuinka 

esimerkiksi teknologia voisi edistää omaa toimijuutta.178 

 

Vehviläinen tutkimuksessaan, jossa on tutkittu ihmisten suhdetta 

tietotekniikkaan haastatteluaineiston avulla, ottaa käyttöönsä Harawayn179 

tilanteisen tiedon ja kyborgitoimijuuden käsitteet, jolloin hän tarkastelee 

toimijuutta yhtä aikaa tilanteisena, paikallisena, ruumiillisena ja monenlaisiin 

yhteiskunnallisiin sekä kulttuurisiin järjestyksiin lomittuvana. Kun kyborgi 

asemoidaan Vehviläisen tarjoamalla tavalla tutkimuksen metodologiseksi 

oppaaksi päästään kiinni ruumiillisuuteen osana toimijuutta.  Metodologisesti 

kyborgia käyttäen avataan kysymyksiä siitä, miten kone muovaa toimijuutta ja 

mitä koneen mukana tilanteisiin nivoutuu. Samalla kysytään miten ruumiillinen 

                                                 
178 Vehviläinen 2004, 263-264. 
179 Haraway 1991. 
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ja tilanteinen jäsentyvät osaksi toimijuutta, kun paikalla on samaan aikaan myös 

globaaliin talouteen yhteydessä oleva kone.180 

 

Samalla tavalla kuin Vehviläinen selvittää tutkimusryhmänsä kanssa 

tietotekniikkaan liittyvää toimijuutta niiden käsitteiden kautta, jotka puheessa 

ovat läsnä kertautuvina tulkintoina omista teknologian ja arjen kokemuksista, 

myös ruumiillisuus tulee läsnä olevaksi osaksi kyborgia. Älyvaatteessa tuo 

”ruumispuhe” voi olla jopa helpompaa kuin yleensä teknologiassa tai 

tietotekniikassa, koska vaate osana tutkittavaa aineistoa voi kiinnittää kyborgin 

paremmin ruumiiseensa. Näin vaate voi antaa tarvittavaa sanaston puhua 

omasta ruumiillisesta kokemustaan myös liittyen teknologiaan. 

 

Kyborgien moninaisuuden määrittelyn tapoja 
 

Ehdotukseni ruumiillisuuden ja toimijuuden mukaan ottamiseen 

älyvaatesuunnittelussa on tutkimusta tehtäessä suunnattava potentiaalisten 

käyttäjien luokse. Hyödyllisenä lähtökohtana ruumiillisuuden ja toimijuuden 

löytämiselle näkisin osaltaan Sanna Taljan nimeämän tietotekniikkaminuuden 

käsitteen, jolla hän tarkoittaa yksilön tulkintaa omista tietotekniikkataidoistaan ja 

tietokonesuhteestaan. Taljan mukaan tämä käsite korostaa sitä, ettei käyttäjän 

tulkinta omista tietotekniikkataidoistaan tai suoriutuminen testeissä ole ”totuus” 

osaamisesta ja taitotasosta. Tietotekniikkaminuus onkin se tarina, jonka 

haastateltava kertoo itsestään tietokoneen käyttäjänä.181 

 

Tietotekniikkaminuuden rinnalle tutkimuksen tekemisen apuvälineeksi 

mielestäni voidaan nostaa myös teknofobian käsite, koska se mitattavana, 

haastatteluaineistosta esille tulevana tai siitä puuttuvana, kertoo myös 

toimijuudesta tai toimijuuden lamaantumisesta. Teknofobia ilmenee uuden 

teknologian välttelynä ja se kuvataan negatiivisena tunteena ja asenteena 
                                                 
180 Vehviläinen 2004, 265. 
181 Talja 2003, 15-16.  
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teknologiaa kohtaan ilman rationaalista alkuperää 182. Tässä mielessä se on 

varsin ruumiillinen ja toimijuuteen liittyvä asia, koska se käytännössä voi olla 

fyysistä poisjättäytymistä teknologioiden parista aikaisempien henkilön 

sukupuolestakin johtuvien kokemuksiensa vuoksi. Olen käyttänyt teknofobian 

käsitettä hakiessani alustavasti yhteyttä teknologiaan liittyville kokemuksille ja 

älyvaatteisiin liittyville käsityksille. Tähän mennessä vielä lyhytaikaisen 

työskentelyn jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että teknofobialla voi olla 

yhtymäkohtia myös siihen, miten älyvaate ensikädessä haastateltavalle 

näyttäytyy. Yhtymäkohta voi olla jopa niin suorasukainen, että teknofobia 

yksinkertaisesti sellaisenaan siirtyy myös käsityksiin älyvaatteesta.183  

 

Valjastamalla olemassa olevan teknologiatutkimuksen käsitteitä älyvaatetuksen 

tutkimukseen aukeaa mielestäni mahdollisuus saattaa kyborgi toimijana osaksi 

älyvaatesuunnitteluun liittyvää keskustelua. Tällä tavalla voidaan tarjota 

työvälineitä vielä tuoreelle ja edelleen muotoutuvalle älyvaatesuunnittelun 

alueelle. 

 

Nimittelystä toimijuuteen 
 

Tämän tekstin tarkoituksena on esitellä, miten kyborgi on oleellinen käsite myös 

vaatetussuunnittelun alalla siirryttäessä uusien teknologioiden myötä 

älyvaatteiden suunnitteluun. Päädyin kirjaamaan tarinaa siitä, miten kyborgiin 

liittyvän ymmärryksen kasvaminen lisää ja samalla monimutkaistaa niitä 

käsitteitä, joilla älyvaatetutkimuksen alueella voidaan operoida.  

 

Kyborgi käsitteenä ja mahdollisesti myös ”metodologisena oppaana” vaikuttaa 

työvälineeltä, joka voi auttaa ymmärtämään älyvaatteiden potentiaalisia 

käyttäjiä. Erilaisten apukäsitteiden avulla, kuten esittelemäni 

tietotekniikkaminuuden tai teknofobian käsitteiden avulla, voidaan päästä 
                                                 
182 Brosnan 1998, 10. 
183 Matala 2005. 
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kyborgien kanssa keskusteluihin, jotka tarjoavat suunnittelijoille uutta tietoa. 

Tämän tiedon näen lisäävän suunnittelijan mahdollisuutta tehdä 

älyvaatesuunnittelua kyborgien ehdoilla ja heitä varten.  
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Uutta luksusta etsimässä 

Piia Rytilahti, Petra Falin, Minna Uotila ja Pertti Aula 
 

 

Suomen akatemian teollisen muotoilun tutkimusohjelman rahoittamassa 

Emergence of Luxury -tutkimushankkeessa on vuodesta 2004 saakka tehty 

arkipäivän luksukseen ja korkean tason designtuotteisiin liittyvää muotoilun 

tutkimusta. Artikkelin tukena käytämme esimerkkejä haastatteluaineistosta, joka 

on kerätty tutkimushankkeessa 49 golfin, purjehduksen ja metsästyksen 

harrastajalta.  

 

Luksuksen ja ylellisyyden syntymekanismit eivät ole yksiselitteisiä, eikä selvää 

rajaa luksuksen ja ei-luksuksen tai turhan ja tarpeellisen välillä voi osoittaa. 

Tämä käy ilmi esimerkiksi Minna Uotilan ja Ritva Koskennurmi-Sivosen 

artikkelista, jossa pohditaan käsityön, muotoilun ja luksuksen suhdetta 

toisiinsa184. Tutkimusaineiston analysointi on osoittanut, että luksuksen 

kokemiseen liittyy useita ominaisuuksia yhtä aikaa.  

  

Artikkelissa käsittelemme luksusta niin materiaalisten kuin immateriaalistenkin 

ominaisuuksien kautta. Aluksi uusi luksus määritellään suhteessa vanhaan ja 

elitistiseen ylellisyyskäsitykseen nautiskelevan joutilaasta elämäntyylistä185, 

jolloin tarkastelun kohteena on materiaalisen luksuksen suhde hintaan ja 

tuotemerkkiin. Tämän jälkeen pohditaan, miksi uusi luksus on ”niin järkevää”, 

koska sitä löytyy yhä useammin myös arjen keskeltä. Artikkelin puolessa välissä 

siirrytään luksuksen arkisesta olemuksesta sen inhimillisiin ja sosiaalisiin 

merkityksiin. Artikkelin loppuosa tarkastelee luksusta kokemuksina ja 

elämyksinä, jotka syntyvät yhä yksilöllisemmin, mutta vuorovaikutuksessa 

ihmisten ja yhteiskunnan kanssa. 
                                                 
184 Uotila & Koskennurmi-Sivonen 2006, 210. 
185 Veblen 1998.  
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Vanha ja uusi luksus 
 

Suomalaiseen kulttuuriin elitistisen luksuksen kaltainen ylellisyyden tavoittelu 

istuu huonosti186. Tutkimusaineistossa tämä näkyi siten, että haastateltavat 

yhdistivät luksuksen erilaisiin ”ylilyönteihin”.  

 

[--] mä  en oo ees Suomes oikein muuta ylellisyyttä tavannu ku 
Rytsölän veljesten autot, ne oli mun mielest vähän niinku yläkanttii 
mutta muuten ni kylhän Suomes nyt aika vaatimattomasti  eletään 
[--] (Teemu, purjehtija) 

 

Autoista on aina helppo löytää esimerkkejä, oli kyseessä sitten markkinointi, 

brändit, mainonta, muoti, imagon rakentaminen, tuotesuunnittelu tai luksus. 

Christopher J. Berry kiteyttää automaailman luksuksen toteamalla, että       

Rolls-Royce on luksusauto, F1-auto taas ei. Luksusautolla matkustamisen tulee 

olla miellyttävää, rentouttavaa, mukavaa ja helppoa187. Vauhti, urheilullisuus ja 

tehokkuus on jo saatu yhdistettyä mukavuuteen, osaksi luksusautoilua. 

Varustelutasoa lisäämällä tavallisista perusautoista saadaan ylellisiä 

kulkuneuvoja. Saman rahasumman voi sijoittaa merkkiin tai 

huippuvarusteluun188. Molemmat yhdessä tai erikseen ovat käyttäjälleen 

luksusta.  

  

Lukuisia kuluttamisen vaihtoehtoja on helpointa arvioida usein hinnan 

perusteella. Luksuksen on helppo olettaa maksavan enemmän kuin tavallinen 

tuote tai palvelu. Haastattelemamme purjehtija kiteytti asian näin: ”Yhdelle 

kallis, kaikille sama hinta”. Raha ja varallisuus eivät pelkästään riitä takaamaan 

luksuskokemuksia, vaikka spontaanisti näin usein ajatellaankin189. Michael       

J. Silversteinin ja Neil Fisken mukaan nykykuluttajalla on omat käsityksensä 

siitä, mihin hän on valmis kuluttamaan tai mikä on hänelle tarpeellista elämässä 
                                                 
186 ks. Uotila-Koskennurmi-Sivonen 2006, 221–222. 
187 Berry 1994, 16–17. 
188 ks. Danziger 2005, 19. 
189 Uotila & Koskennurmi-Sivonen 2006, 211. 
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selviytymiseen190. Hän etsii omassa elämässään luksusta tiedostaen tai 

tiedostamattaan, samalla kun hän etsii omaa itseään, yksilöllisyyttään, uusia 

kokemuksia tai elämyksiä elämäänsä täydellistämään191.  

 

Hinnan lisäksi tuotemerkki toimii tärkeänä luksuksen ja laadun takeena. 

Luottamus brändeihin syntyy pitkän ajan kuluessa, sanoo Pamela Danziger. 

Ikonin aseman saavuttaneet luksusbrändit eivät ole syntyneet yhdessä 

yössä192. Näistä alkujaan pienistä perheyrityksistä on tähän päivään mennessä 

kasvanut globaalien brändien hallitsemia suuryrityksiä, kuten Prada, Cucci ja 

LVMH193. Esimerkiksi Louis Vitton Moët Hennessy -yhtymä (LVMH) kattaa noin 

kuusikymmentä luksusbrändiä194. 

  

Tänään luksusta voivat hankkia itselleen muutkin kuin pari prosenttia kansan 

ylimmistä kerroksista. Elintason nousun myötä perustarveostoksista yli jääneet 

rahavarat voidaan sijoittaa luksuskuluttamiseen. Suurten alennustavaratalojen 

ja markettien tulo sekä muutokset vähittäismyynnissä ja jakelussa ovat 

mahdollistaneet ihmisten säästöjen kerääntymisen ja trading-up -ilmiön.195 

Uutta luksusta ei markkinoida elitistisenä, vaan luokkajaotteluja pyritään 

välttämään196. Kun vanha luksus oli eliitille yksinoikeutettua, on uusi luksus 

saatavuutta197. 

  

Kliseiset mielikuvat kalliista materiaalisesta loistosta ja kimalluksesta joutuvat 

kuitenkin väistymään immateriaalisen pääoman tullessa yhä voimakkaammin 
                                                 
190  Michael J. Silverstein  on Boston Consulting Groupin (BCG) toimitusjohtaja. Neil Fiske on myös 

työskennellyt BCG:llä (Silverstein & Fiske 2005, 22). 
191 vrt. Silverstein & Fiske 2005, 34-51. 
192 Pamela Danziger on yhdysvaltalainen kuluttajakäyttäytymisen tutkija ja Unity Marketing 

konsultointiyrityksen perustaja (Danziger 2005, 23). 
193 esim. Preiholt & Hägg 2006. 
194 LVMH Group 2006. 
195 Silverstein & Fiske 2005, 10, 21. 
196 Silverstein & Fiske 2005, 57. 
197 Silverstein & Fiske 2005, 55. 
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osaksi ihmisten arvomaailmaa, osaksi uutta luksusta. Arvomaailman 

vähittäisestä muutoksesta kertoo ajallisen ulottuvuuden tuleminen osaksi 

laadun käsitettä. ”Oma aika” on ylellisyyttä. Osa tästä kallisarvoisesta        

vapaa-ajasta kuluu tuotteisiin ja palveluihin liittyvään tiedon hankintaan. 

Loppukäyttäjä haluaa seurata ja tutkiskella kiinnostavia tuotteita ja palveluja ja 

perehtyy vaihtoehtoihin eri näkökulmista. Hän on ennakoiva ja toteuttaa 

tuotteiden ja palveluiden avulla itseään. Häntä voisi kutsua ”voimaantuneeksi” 

kuluttajaksi198. Ylellisten ja arvostettujen tuotteiden todellinen arvo on 

loppukäyttäjän tarkan seurannan kohteena199.  

 

No, kyllä minusta se [tuotemerkki] kertoo - - et sen pitäis tuota noin 
ni olla kestävä, hyvin tehty, hyvä materiaali ja jos se on niinku 
minun silmää miellyttäny ni kyllähän se on sitte minun mielestä 
myöski kaunis. Et on tietysti hirveä määrä suunnittelijoita, 
esimerkiks jotaki vaatteita ja muuta ni mä tiedän ne voi maksaa 
maltaita, ja ne voi olla kuin hienoo materiaalii tahansa, mut jos mä 
en tykkää siitä ni en mä suinkaan aattele et voi kun mä saisin tuon, 
vaan sen takii et se on joku merkki. (Laila, golfari) 

 

Mielekästä ja järkevää arjen luksusta 
 

Ulkoisilta ominaisuuksiltaan tämän päivän luksustuote on se ”paras kaikista” 

kriteerit täyttävä tuote200, jolla on esteettisen ulkomuodon lisäksi myös runsain 

mitoin käyttöarvoa. Simonetta Carbonaro201 uskoo käyttäjien etsivän ”sitä 

oikeaa ja aitoa” tuotetta, koska he haluavat löytää kuluttamiseensa jotain 

”järkeä”. Loppukäyttäjä ei ole enää kuin Liisa kuluttamisen ihmemaassa 

ihastellen kaikkea uutta ja ihanaa, vaan hän on kriittinen niin toiminnallisen kuin 

tunneperäisestikin koetun laadun suhteen202.  
                                                 
198 ks. Kathman 2002. 
199 ks. Silverstein & Fiske 2005, 28. 
200 Danziger 2005, 17–19. 
201 Simonetta Carbonaro on kuluttajapsykologian, innovaatiojohtamisen ja strategisen suunnittelun 

asiantuntija. Hänen mukaansa kuluttajat haluavat järkeviä tuotteita: ”Goods that make sense” (Carbonaro 

2006). 
202 Carbonaro 2006. 

117



| Ryijyistä kyborgeihin – Tekstiili- ja vaatetusalan muotoilututkimusta luomassa | 
| Toim. Marjatta Hildén | 

 

| Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B: Tutkimusraportteja ja selvityksiä 7 | 
| ISBN 952-484-067-7 (PDF) | ISBN 952-484-066-9 (CD) | ISSN 1457-0068 | 

 | http://www.ulapland.fi/?deptid=22186 | 

Pelkkä erilaisuus vanhaan verrattuna ei riitä takaamaan käyttäjän kiinnostusta. 

Laadukkaat teknologiset ja tekniset ominaisuudet kuuluvat lähes itsestään 

selvästi luksustuotteeseen.203 Parempi teknologinen ja tekninen käytettävyys 

antavat tuotteelle sen lisäarvon, josta käyttäjä on valmis maksamaan. Toinen 

samanlaisilla järkisyillä perusteltavissa oleva luksuselementti on klassisuus:  

 

[--] minä arvostan luksuksena semmosta niinku aika semmosia 
niinkö klassisia laadukkaita tavaroita kuten mun sohva joka tulee 
kahen viikon päästä, italialainen nahkasohva. (Pia, purjehtija) 

 

Teknologiset apuvälineet tuottavat käyttäjälle ”omaa aikaa”. Niin tekevät myös 

monet palvelutuotteet, joiden aktiivinen hankinta omaan käyttöön ei vielä ole 

saavuttanut sosiaalista hyväksyntää samassa suhteessa teknologian kanssa. 

Liiallista joutilaisuutta ei katsota kovin suopeasti204. Kotitalouspalvelujen 

kaltaisissa tuotteissa on ennen kaikkea kyse siitä, että ”lopuksi tosi pienellä 

rahalla” ostetaan aikaa ja se ”torstai-päivä kun [siivooja] käy kahden viikon 

välein on todella odotettu päivä”. Ajatuksesta voi nauttia ”monta kertaa ennen 

sitä ja sinä päivänä jo etukäteen”. Elintason nousun myötä tämä on 

taloudellisesti mahdollista, vaikka itsensä hemmottelu voi vaatia kamppailua 

sosiaalisen omantunnon kanssa. 

 

Mä käyn hierojalla ja sillon ku mä urheilin ni se mun mielest kuuluu, 
et se niinku kuulu työnkuvaan, mut sit ku mä lopetin urheilun ni mä 
ajattelin ihan itse et mä en ansaitse sitä. Mä en pitkään aikaan 
käyny. Sit kaikki alko paikat menee jumiin ja edelleen mä ajattelin 
et en mä ansaitse sitä - - mut sit mä annoin niinku itselleni periks 
mä ajattelin kyl mä sen oon ansainnu vaik en mä urheilekkaan. Kyl 
mä mä koen et se on tietyl taval luksusta vaik se taas liittyy niinku 
terveyteen ja hyvinvointiin mut et et se on ainaki semmonen minkä 
mä aattelin et ei ei mun tarvi sitä ansaita niinkun treenaamalla 
hirveesti vaan mä mä voin sen niinkun suoda itselleni [--] (Tiina, 
purjehtija) 

 

                                                 
203 Silverstein & Fiske 2005, 6. 
204 vrt. Holt 2002, 75. 
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Käsityön arvostuksen kasvu kertoo myös laatukäsitteen laajentumisesta. 

Laadusta on tullut kaksijakoista: teknisen ja rationaalisuuteen perustuvan 

laadun lisäksi on alettu puhua emotionaalisesta ja sensorisesta laadusta205. 

Jälkimmäistä tunnelaatua löytyy erityisesti käsityötuotteista. Luksukseksi 

mielletyt käsityötuotteet sisältävät molemmat laadun lajit. Näihin 

käsityötuotteisiin on vuosikymmenten aikana kertynyt yrityksen ja erehdyksen 

kautta sellaista hiljaista tietoa, joka konkretisoituu käytettävyytenä, mutta jota on 

enää hyvin vaikea erotella tekniseksi, toiminnalliseksi, sensoriseksi tai 

tunnepohjaiseksi laaduksi206.  

  

Loppukäyttäjää kiehtoo myös tieto siitä, että hänen ostamansa tuotteen 

valmistamiseen on käytetty aikaa207. Käyttäjän luksustuotteelle asettamaan 

erikoisuuden tai eksklusiivisuuden vaatimukseen on vastattu, kun hän edes 

mielikuvissaan pääsee tietoiseksi siitä suunnittelu- ja valmistusprosessista, 

jonka lopputuloksena on hänen ihailemansa tuote. Laadukkaan tuotteen 

taustalta löytyy uskottava tarina tuotteesta ja sen tekijöistä. Tähän tarinaan ja 

sen tekijöihin loppukäyttäjä voi samaistua tavalla tai toisella. 

 

[--] kyllä mäkin ylellisyyden koen semmosena ekstrana 
nimenomaan ja hemmotteluun niinkun liittyvänä. Ja sitten jotenkin 
se että siinä on se laatu. Et esimerkiksi materiaalin niinku Meeri 
sano tai sitten siinä on se suunnittelu että tulee jotenkin sellanen 
tunne että vaikka itse on niinku suunnittelualalla ihan maallikko niin 
kun katsoo jotakin jos se on vaate, jossa on hyvä leikkaus, niin sen 
jotenkin kyllä tajuaa tai et mä ainakin käyn ajatuksissani läpi 
semmosen ajatuskulun et voi vitsi! että joku on istunu niinku 
työpöydän ääressä ja sillä on siinä luonnoslehtiö esillä ja se on 
niinku pohtinu että miten tällanen takki tai jakku tai et miten tähän 
niinku kannattas se tehdä ja nyt se on niinku päätyny tällaseen 
ratkasuun ja se saa aikaan sen että tää istuu niinku ku valettu 
jossain tilanteessa. Et et niinkun jotenkin se että mä, et tulee 
semmonen tunne että tätä on suunniteltu ja joku on oivaltanu 
jotakin ja joku on niinku osannu niinkun yhdistää oikeanlaisen 

                                                 
205 Carbonaro 2006. 
206 ks. myös Uotila & Koskennurmi-Sivonen 2006, 217–218 . 
207 Holt 2002, 88.  
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leikkauksen ja oikeanlaisen materiaali ja tässä on niinku se 
lopputulema, et ok, että kyllähän tää maksaa, mutta hyvänen aika! 
miten voi niinku selkeydellä ja ja yksinkertasuudella saada niinku 
aikaan kun oivaltaa oikeassa kohti [--] (Ilona, golfari) 

 

Massakustomoinnilla yhä useampi kuluttaja pyritään saamaan osalliseksi 

käsityötuotteisiin kätkeytyvistä toiminnallista ja emotionaalisista arvoista. 

Monissa uusissa luksustavaroissa on perinteisen käsityöläisyyden elementtejä 

ja käsityöläisleima, vaikka ne eivät olisikaan täysin käsin tehtyjä tai käsin 

koottuja. Valmistustavoiltaan ne ovat massakäsityötä, koska valmistusprosessi 

ei perusosiltaan muutu tuotteesta toiseen mentäessä.208 Esimerkiksi yksilöllisiä 

ja persoonallisia golfmailoja voidaan massakustomoinnin keinoin valmistaa 

tehdastuotannon nopeudella. Monista eri materiaaleista eri suhteissa (muoto, 

pituus ja kulmat) koottuja mailoja saadaan samalla tuotantolinjalla 17 000 

erilaista, jolloin jokaiselle pelaajalle löytyy varmasti omanlaisensa maila.209 

Tavoitteena on saada käyttäjä tuntemaan ylpeyttä210 omistamastaan tuotteesta, 

kuten suomalaisena käsityönä valmistetusta ”putterista”, josta golfarimme on 

”hirveen ylpee”. Meni hän sitten mille pelikentälle tahansa, jossa on uutta 

peliseuraa, niin ”kaikki aina että on sulla upee maila”. 

 

Luksuksen sosiaalinen merkitys 
 

Luksuksella on myös inhimillinen ja vuorovaikutuksellinen ulottuvuus. Yksi tapa 

tarkastella vuorovaikutusta on keskittyä ostotilanteeseen ja sitä edeltävään 

vuoropuheluun eri osapuolten välillä. Vuorovaikutus loppukäyttäjän, 

suunnittelijan ja valmistajan välillä luo uskottavuutta tuotteelle tai palvelulle211. 

Käyttäjät kiinnittävät yhä enemmän huomiota myös siihen, miten yritys tai muu 

tuotteita ja palveluja tarjoava taho kohtelee ihmisiä silloin, kun he eivät ole 

                                                 
208 Silverstein & Fiske 2005, 57. 
209 Silverstein & Fiske 2005, 67. 
210 ks. myös Uotila & Koskennurmi-Sivonen 2006, 219. 
211 vrt. Uotila, Falin & Aula 2005; Silverstein & Fiske 2005, 28 
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asiakkaita212. Ostotilanteen jälkeinen tuotteen käyttö on toisenlainen 

vuorovaikutuksen konteksti. Uusi luksus on paljolti sosiaalisuutta, olemista ja 

viihtymistä213 monissa yhteisöllisissä tilanteissa. Näissä tilanteissa tuotteet ja 

palvelut sekä niiden hankkiminen, omistaminen ja käyttäminen toimivat ihmisten 

välisen viestinnän merkkeinä214.  

 

Vuorovaikutuksen merkitys tulee selkeimmin esille asiakaspalvelussa. 

Luksusbrändeihin asiakaspalvelu liitetään lähes automaattisesti, jolloin sillä 

tarkoitetaan osto- ja myyntitilanteessa tuotettua hyvää asiakaspalvelua ja 

jälkimarkkinointia. Arvostettuja tuotemerkkejä myyvät pikkuputiikit panostavat 

usein pieneen ekstraan ja hemmotteluun, tarjoavat asiakkaalleen ehkä lasin 

juotavaa. Luksuspalvelun miellyttävyys on perinteisesti ollut tällaisissa 

yksityiskohtiin keskittyvässä, jopa palvelijamaisessa huolenpidossa, kun ”sä et 

saa ottaa itse, vaan se kundi seisoo sun vieres asetin kans ja sä näytät kaks 

makkaraa yks juusto kiitos. Se ottaa ne ja tuo ne sulle pöytään ja sit se seisoo 

sun selän takana koko aika ku sä syöt”. Vieraaseen palvelukulttuuriin 

tottumaton suomalainen voi tässä yhteydessä tuntea olonsa ”aika pelleksi”. 

Suomalainen käyttäjä arvostaa ehkä enemmän sitä asiantuntevaa opastusta ja 

neuvontaa, jonka avulla hän voi löytää juuri sen hänelle parhaimman 

mahdollisen vaihtoehdon.  

 

[--] mä menin ostamaan jotain ihan muuta, mut mä tulin sieltä 
kolmen poolon ja tämän [t-paidan] kanssa - - se tyttö oli mulle 
tarjonnu aikasemmin jo ja mä sanoin ”emmä, emmä niinku”. Et siin 
oli jotain, mitä mä en niinkun halunnut ja hän tiesi et joo et se olis 
kuitenkin se oli mulle hyvä. Siinä oli, siinä oli kaulus, joka oli, et se 
ei oo hyvä, mutta hänellä oli ratkaisu siihenkin. Ja sit kun mä menin 
vielä uudelleen ostamaan yhden lisävärin niitä pooloja, niin hän 
seiso siinä mun vieressä sen t-paidan kanssa. Sit loppujen lopuksi 
et mä sanoin hänelle ”mä ostan sen”. Et oot niin hyvä myyjä. Hän ei 

                                                 
212 Holt 2002, 88. 
213 Uotila 2002, 82. 
214 ks. Kaiser 1997; Barnard 1996. 
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niinku, hän ei tyrkyttäny sitä, hän niinku hyväksy sen, et, et mulla 
on niinku ongelma ja hän osas ratkasta sen [--]   (Anita, golfari) 

 

Vanhan luksuksen näkökulmasta tehty sosiaalinen tarkastelu keskittyy helposti 

vain tuotteen yhteiskunnallista eriarvoisuutta ilmaiseviin merkityksiin ja 

symboleihin. Jako sosiaalisesti tarpeellisiin tavaroihin ja luksustavaroihin 

muodostaa eräänlaisen yhteiskunnan peruskieliopin ja tekee yhteiskunnan 

näkyväksi jäsenilleen.215 Elämäntyylistä on tullut tärkein erottautumisen keino, 

kun aikaisemmin siihen riittivät ammatti ja peritty yhteiskunnallinen asema216. 

Sosiaalista erontekoa tapahtuu edelleenkin demografisten tekijöiden, 

yhteiskunnallisten jakojen ja luokkien sekä elämäntyylien yhteisvaikutuksesta. 

Käyttäjää ohjaa yksilöllisen arvomaailman lisäksi sisäistetty sosiaalinen 

arvomaailma.  

 

[--] mä oon tämän testannu ku mä oon periny mun mummolta turkin 
ja jos mä vedän sen päälle ja lähen kaupungille nii kyllä se on 
niinku ihan eri kohtelu kaupoissa - - joo ((nauraen)) joo. Mä oon 
myös kokenu niin että että jotkut myös vähän ylenkatsoo semmosta 
- - sitä saatetaan pitää semmosena humpuukkina ja hömpötyksenä 
[--] (Pia ja Tuija, purjehtijat) 

  

Tuotteen on toimittava halutulla tavalla siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa 

se omistetaan ja jossa sitä käytetään tai esitellään217. Aikaisemmin mainittua 

emotionaalisen eli tunnelaadun käsitettä voi Silversteinin ja Fisken mukaan 

tarkastella myös tunnetilana, jolloin päästään käsiksi ihmisten ostotilanteissa 

kokemiin tuntemuksiin218. Emotionaalinen tila voi olla erittäin sosiaalinen, jolloin 

sen tavoitteena on yhdistää. Tähän liittyy myös henkilökohtaisella tasolla 

tapahtuva brändin rakentaminen. Sinkkumarkkinoilla ja esimerkiksi eronneilla 

pariskunnilla uusien vertaisryhmien ja ystävä- ja tuttavapiirien mukainen 

tuotteiden kieli on tärkeässä osassa elämää. Tuotteilla muokataan ja 

                                                 
215 Berry 1994, 38.  
216 Warde (1997) Mustosen (2006, 35) mukaan. 
217 Jordan 2000, 13–14. 
218 Silverstein & Fiske 2005, 34. 
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rakennetaan omaa henkilökohtaista profiilia, joka viestii muille ihmisille 

maustasi, tietämyksesi tasosta, saavutuksistasi ja arvoistasi. Näissä ryhmissä 

myös puhutaan samoista asioista ja kulutetaan vaatteisiin, koruihin, 

kosmetiikkaan, alkoholiin, ulkona syömiseen, elektroniikkaan ja autoihin.219 

  

Periaatteessa brändien avulla tapahtuva viestiminen omasta tyylistä ja 

arvostuksista on helppoa ja nopeaa, mutta käytännössä se vaatii taitoa. Muoti ja 

brändien tuomat merkitykset vaihtuvat yhä nopeammissa sykleissä. Koti onkin 

paras paikka statusostoille ja tärkeä yksilöllisen tyylin ilmaisumuoto.220 Siellä 

luksuksen dynaamisuus ja hetkellisyys eivät ilmene niin lyhyissä sykleissä kuin 

vaatemuodissa. Aina kun jokin tuote tulee suuren yleisön saavutettaville ja 

kiinteäksi osaksi ihmisten arkipäivän elämää, tuotteen luksusarvo häviää. 

Luksuksen tilapäisyyteen liittyen voidaan siis ajatella, että halut muuttuvat 

tarpeiksi nimenomaan sosiaalisessa mielessä.221  

  

Statusostamisessa ei ole ehkä suurtakaan merkitystä sillä, toimiiko tuote siinä 

käytännön tarkoituksessa, johon se on tehty. Kattilalla ei ole välttämätöntä 

keittää vettä, mutta se on kotona osoittamassa kuulumistasi kulttuurisesti 

tietoiseen sosiaaliluokkaan. Se, että tuotteet on suunnitellut tunnettu designeri, 

ja että tuote on tuotettu design-tietoisessa yrityksessä, joka myy tuotteitaan vain 

tarkkaan valittujen jälleenmyyntikanavien kautta, ei näy tuotteesta itsestään. 

Ainoastaan tietoisuus tuotteesta ja sen suunnittelijoista erottaa sen ostajat      

ei-tietoisista kuluttajista.222 Sosiaalisen kielen olemassaolo edellyttää, että 

tietoisuutta löytyy myös toisesta päästä käyttäjäkuntaa. Niidenkin ihmisten, joilla 

ei ole mahdollisuuksia, täytyy tunnistaa ne, joilla on kuluttamisen etuoikeus223. 

 

                                                 
219 Silverstein & Fiske 2005, 41–45. 
220 Silverstein & Fiske 2005, 49. 
221 Berry 1994, 18–19. 
222 Sparke 2004, 174. 
223 vrt. Mustonen 2006, 34. 
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Joo kyllä mullekin vanhasta antiikista tulee mieleen ilman muuta 
niinku sisustus. Että se voi olla niinku vähän laajempi ku huonekalut 
et se voi olla astioita ja se voi olla niinku lamppuja, lampetteja mitä 
tahansa niinku semmosia sisustuksellisia - - maljakoita tai vateja, 
vaaseja, kaikkee sellasta. Koreja, säilytysjuttuja. Mutta tuota se oli 
semmonen, mistä mä selkeesti tajuan että sitä mä en hallitse. Että 
et niinkun mä ihailen sitä kyllä aina jos mä nään että joku on 
osannut niinkun koota hyviä yhdistelmiä tai sitten jos on vielä niin 
taitava ihminen että osaa niinkun yhdistellä modernia ja antiikkia 
niinkun jotkut pystyy siihenkin niin mä ihailen kyllä sellasta mutta 
mä en niinku kykene siihen itse et se, se ei oo niinku se ei oo mun 
juttu. (Ilona, golfari) 

 

Modernissa kulutuskulttuurissa kuluttajan näkökulmasta on ollut olennaista 

kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön. Tavoitteena on ollut tietää, mitä 

kannattaa ostaa. Postmodernissa maailmassa loppukäyttäjän on lisäksi 

tiedettävä, minkälainen henkilö hän haluaa olla. Yhä suurempi määrä kuluttajia 

voi taloudellisesti ostaa melkein mitä tahansa, mutta kysymys kuuluukin, 

”tietävätkö” he myös vaikka saavatkin.224 Post-postmoderni kuluttaminen menee 

askeleen pidemmälle. Carbonaron mukaan uuden kuluttamisen lähtökohtana on 

yksilön oma arvomaailma. Oman arvomaailman mukaisesti toimiessaan yksilö 

voi nauttia elämästään kokonaisvaltaisemmin225. Käyttäjälähtöisessä muotoilun 

tutkimuksessa tämä ei silti tarkoita sitä, että tiedon hankinta ja tutkimus tulisi 

kohdentaa yksilöiden tarkasteluun. Päinvastoin, yksilöllistyvässäkin 

yhteiskunnassa eläviä ja toimivia ihmisiä ymmärtää paremmin, kun heitä 

tarkastelee sosiaalisina olentoina.226.  

 

Luksuksesta hyvää oloa ja hyvinvointia  
 

Ihmisen perustarpeista tulee luksusta, kun niihin liitetään jotain ekstraa tai 

erikoista. Nautinnollisuuden ja ylellisyyden elementit ovat usein perustarpeista 

johdettuja: haaveillaan mukavasta ravintolaillallisesta, rakennetaan ja 

                                                 
224 Featherstone  (1991, 19) Mustosen (2006, 36) mukaan. 
225 Carbonaro 2006. 
226 van Eijk & Bargeman 2004, 440. 
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sisustetaan omaa kotia tai käydään vaateostoksilla.227 Tällainen arjen luksus on 

myös helppo nähdä mielekkäänä ja järkevänä sijoituksena, koska se tuottaa 

hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Itsestään huolehtiminen on hyvinvointia, 

kauneutta ja nuoruuden etsintää sekä oman ajan löytämistä, joihin tuotteina 

voidaan yhdistää esimerkiksi jäätelö, suklaa, kahvi, kotiteatterivälineet, 

kodinkoneet, kosmetiikka, huonekalut, kylpylähoidot, ravintolaruokailut ja 

pesula- ja siivouspalvelut228.  

  

Suurempi askel hyvään oloon lähtee sen aktiivisesta etsimisestä työ- ja 

arkielämän ulkopuolelta, vapaa-ajalta ja harrastuksista. Monien 

haastateltaviemme mukaan oma harrastus, oli se sitten golfia, purjehdusta, 

metsästystä tai ruuan laittamista, on monessa suhteessa edellytys myös 

terveyden ylläpitämiselle. Nautinnollisuuden maksimoinnin periaatteet toimivat 

myös vapaa-ajalla. Vapaa-aika on jopa määriteltävissä yhdeksi ihmisen 

perustarpeista, joka eri aikakausina vain ilmenee eri muodoissa229.  

 

[--] purjeveneilijä on perillä ku se on irrottanu köydet lähtosatamasta 
elikkä niinku se matkaki on sitä purjehtimista ja sitä niinku oleellista 
osaa siitä reissusta taikka mitä ollaankaa tekemässä. Että se tota 
purjeiden noston jälkeen on niinku mahtavaa - - Joo se on 
semmonen niinku hieman irtiotto kaikesta muusta kun pääsee 
lähtee vesille. Ja sitte vielä sillä tavalla että purjeveneellä ei tarvi 
mennä kauas ku voi jo kokea kauheen isoja juttuja ja vähä 
seikkailujaki, se riippuu niin paljo tuosta sitte luon- luonnosta ja 
tuulesta ja ilmasta ja semmosesta. (Tuija ja Pia, purjehtijat) 

 

Monet vanhalle luksukselle vieraat piirteet, kuten ”itsensä voittaminen” ja 

”fyysiset ponnistelut”230 yhdistyvät nyt ylellisinä koettuihin nautintoihin. 

Elämysyhteiskunnassa mielihyvää tuottavia ”fiiliksiä” etsitään monenlaisilta 

elämän alueilta. ”Etsiminen” on emotionaalinen tila, joka on viime vuosina 

                                                 
227 Berry 1994, 16–17.  
228 Silverstein & Fiske 2005, 35–41.  
229 Berry 1994, 7. 
230 Uotila 2002. 
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noussut keskeiseksi osaksi elämismaailmaa231. Siihen kuuluvat kaikki ne 

tavarat ja palvelut, joiden avulla voi rikastuttaa omaa olemassaoloaan, 

saavuttaa uusia kokemuksia, tyydyttää uteliaisuutta, jakaa fyysistä ja 

intellektuaalista vireyttä, tarjota seikkailua ja jännitystä sekä lisätä uutuutta ja 

eksotiikkaa omaan elämäänsä. Etsintä on uskaltautumista mennä maailmaan, 

kokea uusia asioita ja työntää taaksepäin henkilökohtaisia rajoja. Matkailu on 

suosittu tapa etsiä, sillä matkustaessa silmät avautuvat uusille tuotteille, 

palveluille, tyyleille ja mauille.232  

  

Matkailulla ja luksuksella on paljon yhteistä. Vapaa-ajan matkailu itsessään on 

ylellisyyttä, koska se on arjen vastakohta. Arjesta pakenemisen lisäksi 

ylellisyyden kokemisessa ovat mukana esteettisyyden hakemisen ja 

viihdytyksen elementit233. Emergence of Luxury -hankkeen käyttäjäaineisto on 

hankittu tästä rajapinnasta, harrastajilta, joiden elämäntapalajit mielletään 

julkisessa keskustelussa usein luksuslajeiksi. Nämä lajit ovat saaneet elitistisen 

leiman ehkä myös siitä syystä, että niihin kuulua matkailua jossakin muodossa: 

golf(matkailu), (matka)purjehdus ja metsästys(matkailu).  

  

Luksus mahdollistaa arjesta pakenemisen pienemmässä mittakaavassa. 

Luksusta voivat olla tällöin myös suhteellisen edulliset tuotteet. Monet 

arkipäiväiset tuotteet ja palvelut suunnitellaan yhä enemmän mielihyvää ja 

nautintoa tuottaviksi. Näihin tuotteisiin ja palveluihin oletetaan sisältyvän paljon 

muutakin kuin käytettävyyttä234. Helpoimmin käytettävät ja miellyttävimmät 

tuotteet eivät automaattisesti tuo hyvinvointia, vaan tuotteen on pystyttävä 

tarjoamaan käyttäjälleen mahdollisuutta olla luova tai antaa mahdollisuus 

                                                 
231 Silverstein & Fiske 2005, 45–48. 
232 Silverstein & Fiske 2005, 34–51. 
233 esim. Pine ja Gilmore 1999. 
234 ks. Jordan 2000. 
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kontrolloida omaa elämäänsä235. Käyttäjät voivat etsiä haasteita ja vaikeuksia 

sekä tasapainoa positiivisten ja negatiivisten asioiden välillä236. 

  

Itsensä toteuttamisen ja kehittämisen ulottuvuus tulee esille harrastajilta 

kokoamassamme haastatteluaineistossa. Harrastuksen haasteellisuus saa 

aikaan sitoutumista, ja harrastukseen panostetaan niin taloudellisesti kuin 

ajallisestikin. Samalla syntyy halu kehittyä ekspertiksi omassa lajissa237. 

Sitoutuneet harrastajat eivät kertoneet haastatteluissamme ”harrastuksesta” tai 

”luksuslajista”. He kertoivat elämäntavasta. Tässä tapauksessa luksus on 

syntynyt ”harrastamisen ylellisyyden” ympärille, joka on toimintaa ja 

kokemista238. Se ei ole materian täyttämää luksusta ilman sisältöä, ei ainakaan 

lähtökohtaisesti. Vasta taitojen karttuessa hankitaan parempia välineitä, kuten 

käsintehtyjä, puisia golfmailoja, tarkempia metsästysaseita tai suurempia 

purjeveneitä. Harrastamisen ylellisyys on lajin edellyttämien taitojen oppimista 

ja osaamista, jossa materialla on välineellinen arvo. 

  

Tuotekeskeisen tarkastelun sijaan on alan tutkimuksessa ja kehityksessä 

hedelmällistä keskittyä siihen, mitä ihmiset itse tekevät ja päättävät. 

Hyvinvointiin tähtäävän muotoilun tavoitteena on tuottaa ”tilaa”, jossa käyttäjällä 

on mahdollisuus tehdä hyvinvointia itselleen, esimerkiksi tarjoamalla tehokkaita 

työkaluja tai väläyksiä kauneudesta ja hauskuudesta.239 Haastattelemamme 

metsästäjä toivookin, että tämänkaltaiset hyvinvoinnin edellytykset ja uusi 

luksus eivät tulevaisuudessakaan olisi tarjolla pelkästään harvoille ja valituille.  

 

[--] jos tästä tulis sellanen ylellisyys ja eliittilaji, että, että veroäyrit ja 
rahanmäärä ratkaisis kuka pääsee metsästään sen, mää väitän 
että et se tuhoais eettisen pohjan ja tämän harrastuksen 
arvostuksen. Nähdään Keski-Euroopasta kyllä hyvin, hyviä 

                                                 
235 Miller & Kälviäinen 2006. 
236 Miller & Kälviäinen 2006. 
237 Danziger 2005, 28; Silverstein & Fiske 2005, 28. 
238 Danziger 2005, 17–19. 
239 Miller & Kälviäinen 2006. 
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esimerkkejä - - ja se on kuitenkin niin aito ja vahva osa suomalaista 
kulttuuria ja tämmöstä sosiaalista elämää että, että näin se, näin se 
sais olla, ja kun onneksi se nyt on näin. Että kannattas 
nimenomaan hoitaakki jatkossa näin että siitä ei tule ylellisyyslaji, 
vaan se pysyis tässä kaikkien saatavilla [--] (Heikki, metsästäjä) 

 

Lopuksi 
 

Luksus ei löydy turhuuden ja tarpeellisuuden välisistä eroista. Luksustuotteiden 

muotoilussa onkin yhä enemmän kyse mahdollisimman kokonaisvaltaisen 

konseptin ja strategisen tason suunnittelusta kuin puhtaasti 

esinesuunnittelusta240. Luksuksen keskeisin ominaisuus on sen kyky tuottaa 

mielihyvää. Vanha luksus on yhä enemmän tämän päivän massamarkkinatuote, 

jota on kaikkialla. Nyt ostamisen, käyttämisen ja omistamisen lähtökohtana on 

yksilön oma arvomaailma, se, miten hän elämästään nauttii.241  

 

Mun mielestä tota ni mä oon semmoses aika onnellises asemas et 
mä saan tehdä mitä mä haluun. Ni pääsääntösesti mun elämä on 
niinku - - se on tosi nastaa. Sit mä oon ihan niinkun tyytyväinen ja 
niinku totta kai on yksittäisiä erittäin hyviä juttuja ja sitte ei niin hyviä 
juttuja, mutta tota ni kyl niinku esimerkiks täällä on niinku hauska 
olla teijän kans täällä. Mä nautin koska mä en oo ajatet[llu], mä en 
oo pohtinut noita asioita ollenkaa tolla tavalla - - täs joutuu oikein 
yrittää niinku miettii fiksusti et mitä noihin vastais jotta niinku tota 
vastais rehellisesti, et hei näin mä tätä ajattelen ja tää on niinku tota 
positiivinen tapahtuma. Nin kyl tämmösiä niinku, ylellisyyttä on 
oikeestaan se et et joskus on jopa liian hauskaa, liian hyvä olla, ku 
ajattelee ympäristöä millä ei ehkä jokaisella ole niin. Kyl mul on 
ylellisen hyvä elämä - - mä oon tyytyväinen, mä oon tyytyväinen. 
(Krister, purjehtija) 

  

Suomalaiset näyttävät hankkeessa tekemiemme haastattelujen valossa olevan 

varsin rationaalisia luksuksen käyttäjiä. Yletön loisto ja kimallus eivät ainakaan 

toistaiseksi asetu luontevasti suomalaiseen kansanluonteeseen. 

Haastattelupuheenvuoroissa luksus mielletään laatuna sekä huippuunsa 

                                                 
240 ks. Stenros 2005, 16. 
241 Carbonaro 2006. 
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vietynä käytännöllisyytenä ja toimivuutena. Luksusta hankitaan, jos se palvelee 

jotain mielekästä tarkoitusta, esimerkiksi terveyttä ylläpitävää 

harrastustoimintaa. Itsensä hemmottelu arjen paineissa on sosiaalisesti 

sallittua, kun se edesauttaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Itsensä 

kehittäminen ja erilaiset oppimisen muodot ovat myös ylellisyyttä niin        

vapaa-ajalla kuin harrastuksissakin. Kokonaisuuden hallinta ja hyvä olo, 

ylellisen hyvä elämä, on uutta luksusta. 
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