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This thesis examines and develops the information that is received through the verbalization of 
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Johdanto

Opintojeni aikana minulla on usein ollut tunne, että 
on vaikeaa löytää oikeita sanoja pukusuunnittelusta kes-
kusteltaessa. Pukusuunnittelu on taiteenalana tuntunut 
tuntemattomalta monelle esittävien taiteiden ulkopuolel-
la työskentelevälle, mutta myös usealle esittävien taiteiden 
muiden alojen ammattilaiselle. Olen halunnut innoissani 
kertoa ihmeellisestä taiteenalasta, jota opiskelen, mutta 
suustani ei ole kuulunut sanaakaan. Hämmentyneenä 
olen hiljentynyt ja jäänyt pohtimaan mitä pukusuunnit-
telu itseasiassa tarkoittaa. Minulla ei ole ollut välineitä tai 
työkaluja sanallistaa mitä pukusuunnittelu pitää sisällään.

Filosofi Lauri Rauhala (2005, s. 71) kirjoittaa: ”Aivan 
erityisasemassa kulttuurin toteutumisessa ja kehitty-
misessä on puhuttu ja kirjoitettu kieli”. Rauhalan väite 
auttaa minua perustelemaan syytä tarpeelleni sanallistaa 
pukusuunnittelua, sillä kielen avulla haluan rikastaa ja 
luoda pukusuunnittelun kulttuuria. Haluan löytää sano-
ja ja selityksiä käsitteille, jotka auttaisivat ymmärtämään 
pukusuunnittelun taidetta sekä pukua ja joiden avul-
la keskustelu pukusuunnittelusta työryhmissä ja niiden 
ulkopuolella helpottuisi. Haluan opinnäytetyössäni tut-
kia ja kehittää pukusuunnittelun sanallistamisen kautta 
välittyvää informaatiota ja etsiä minulle sopivia näkökul-
mia alaani. Pukusuunnittelun sanallistamisessa koen 
tärkeäksi pohtia pukusuunnittelua eli taiteenalaa, pukua 
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eli taiteenalan toiminnasta syntyvää lopputulosta sekä 
pukusuunnittelijaa eli taiteenalan taiteilijaa.

Olen kokenut puvusta käytävissä keskusteluissa sekä 
pukusuunnittelun opetuksessa Aalto-yliopistossa puhut-
tavan paljon vaatteista ja identiteetistä. Kokonaisuudes-
saan puvun määrittäminen vaatteen kautta on tuntunut 
ongelmalliselta etenkin, jos pukuun on kuulunut alasto-
muutta, nesteitä, ajatuksia, tunteita tai kovista materiaa-
leista tehtyjä rakenteita. Myös keskustelu identiteetistä 
on ollut läsnä opintojeni aikana, mutta puvun määrit-
täminen identiteetin kautta tekee pukusuunnittelusta 
informaatiopohjaisen taiteenmuodon. Tämä mielestäni 
ei ota huomioon pukusuunnittelun kokemuksellisia tai 
tunnepohjaisia puolia. Konkreettinen materiaali ja iden-
titeetti ovat pukusuunnittelun tärkeitä osa-alueita, mutta 
niiden kautta puvun määrittäminen jää mielestäni vaja-
vaiseksi. Koen keskusteluissa olleen läsnä myös abstrak-
timpia näkökulmia puvusta, mutta ne ovat nopeasti 
jääneet keskusteluiden ulkopuolelle, koska niiden sanal-
listaminen on ollut haastavaa. 

Näiden kokemuksien seurauksena minulla on tarve 
määrittää käsite puku tavalla, joka toisi esiin paremmin sen 
abstraktisuutta, hetkellisyyttä ja arvaamatonta luontoa. 
Haluaisin pystyä ilmaisemaan miten puku näyttäytyy 
minulle elävänä ja värähtelevänä taidemuotona, jonka 
pystyn kokemaan hetkellisesti, mutta joka pakenee 
minulta välittömästi kun sen hetki on mennyt. Pystyn 
tämän hetken jälkeen koskettamaan, haistamaan ja 
näkemään konkreettista materiaalia kuten vaatetta, mutta 
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puku itsessään ei ole enää materiaalissa läsnä. Miten 
pystyisin paremmin ymmärtämään häilyvää pukua? 
Miten pystyisin työryhmässä ja työryhmän ulkopuolella 
keskustelemaan puvusta ilman, että puhumme konkreet-
tisesta materiaalista, esimerkiksi vaatekappaleista? Mikä 
puku on minulle ja miten sanallistan sen tarkoituksen? 
Onko puku konkreettinen vaate ja hahmo abstrakti 
käsite? Vai onko puku abstrakti käsite ja pukuun sisältyy 
konkreettisia vaatteita? Viittaako puku sanana pinta-
puoleiseen, päällä olevaan ja puettavaan vai tarkoittaako 
se jonkinlaista kokonaisuutta? 

Nimikkeet ja ammattien lokerointi sanatasolla vaikut-
tavat ihmisten käsityksiin kyseisestä ammatista. Rauhalan 
(2005, s. 72) mukaan kieli on avainasemassa kulttuurin 
opetuksessa ja jälkipolville siirtämisessä. Koen ammat-
tipukusuunnittelijoiden käyttämän kielen vaikuttavan 
tulevien pukusuunnittelijoiden kuvaan omasta alastaan. 
Mielestäni on tärkeää keskustella pukusuunnittelijan 
ammatinkuvasta, joka määritetään taiteilijana. Mutta 
mitä tämä taiteilijuus tarkoittaa? Koen myös koulutuslai-
toksella olevan valtaa siihen, miten muut alan ammat-
tilaiset näkevät pukusuunnittelun ja kuinka se koetaan 
taiteilijakentällä. Tästä johtuen kritisoin Aalto-yliopistos-
sa vallitsevia nimityksiä. Opinnäytetyöni kirjoitushet-
kellä Pukusuunnittelun pääaine kuuluu Lavastustaiteen 
laitokselle Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. 
Laitoksen nimi pitäisi vaihtaa Puku- ja lavastustaiteen 
laitokseksi sekä pääaine Pukutaiteeksi. Pukusuunnittelun 
taiteenalan opetus Lavastustaiteen laitoksen alaisuudessa 
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luo virheellistä kuvaa sen alisteisuudesta lavastustaiteel-
le. Pääaineen nimenä Pukutaide on laajempi käsite kuin 
pukusuunnittelu ja se kuvaa paremmin alan mahdolli-
suuksia erilaisissa muodoissa elokuva- ja teatteritaiteen 
ulkopuolella. 

Olen jakanut opinnäytetyöni kolmeen osioon, jotka 
karkeasti voisi jakaa pukuun, pukusuunnittelutyyleihin ja 
pukusuunnittelijaan. Ensiksi käsittelen pukua ja puvun 
määrittämistä hetkellisyyden kautta. Tämän jälkeen 
pohdin erilaisia pukusuunnittelutyylejä ja nimeän 
mahdollisia suunnittelunäkökulmia tarkoituksena etsiä 
näin työkaluja pukusuunnittelijalle suunnitteluprosessiin. 
Viimeisessä osiossa keskityn pukusuunnittelijaan 
taiteilijana, kommunikaatioon pukusuunnittelijan työssä 
ja yritän löytää sanastoa pukusuunnittelijan työkaluksi. 

Aloitan opinnäytetyöni puvun määrittämisellä 
tutkimalla miten pukusuunnittelun kirjallisuudessa 
puhutaan puvusta sekä pukusuunnittelusta. Yritän 
muodostaa määritelmää puvulle jättäen kuitenkin tilaa 
erimielisyydelle ja toisille näkökulmille. Pohdin puvun 
ajallista ulottuvuutta eli puvun riippuvuutta kestolliseen 
aikaan sekä puvun hetkellisyyttä eli sitä, että puvulla on 
alku ja loppu. Tärkeäksi lähdemateriaaliksi koen viime 
vuosina valmistuneiden pukusuunnittelijoiden maisterin 
opinnäytetyöt, sillä minua kiinnostaa minkälaisia ajatuk-
sia muilla juuri valmistuneilla pukusuunnittelun opiske-
lijoilla on herännyt puvusta ja kuinka ne voivat auttaa 
minua tutkimaan pukua omassa ajassamme tapahtuvan 
pukusuunnittelun kautta. Esimerkkeinä pyrkimyk-
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sistä määrittää pukua abstraktimmaksi ovat Mimosa 
Norjan opinnäyte Puku muutoksen agenttina – eli 
katsoja-kokija kävelyllä toisen kengissä (2017) sekä Siru 
Kososen opinnäyte 1:1:1:3 – Tunne pukuna, kohtaamat-
tomuuden/kohtaamisen puku, pukusuunnittelijuuteni 
uudelleen määrittely (2016). Molempien opinnäytetöiden 
inspiroiva määritelmä puvusta perustuu yksittäiseen 
katsojia osallistavaan teokseen.

Puvun määrittämisen jälkeen pohdin pukusuunnit-
teluprosessia pukusuunnittelijan näkökulmasta. Nimeän 
erilaisia pukusuunnittelutyylejä, joita suunnittelija voi 
käyttää teoksen muodosta riippumatta. Nämä tyylit ovat 
suunnittelun ajatusrakennelmia, joiden avulla pukusuun-
nittelija voi suunnitella teosta eteenpäin. Näiden eri 
tyylien kokoamisen ja sanallistamisen tarkoitus on löytää 
konkreettisia työkaluja suunnitteluprosessiin ja tuoda 
näkyväksi suunnittelutyylien moninainen kirjo.

Kommunikaatio on tärkeä osa pukusuunnittelijan 
työtä, sillä työskentely on suurimmaksi osaksi työryhmässä 
tapahtuvaa. Tämän takia opinnäytetyöni viimeinen osio 
keskittyy tarkastelemaan pukusuunnittelijaa taiteilijana 
ja kommunikoivana työryhmän jäsenenä. Lisäksi puku-
suunnittelun ilmentymä eli puku on jaettu taiteenmuoto 
näyttelijän ja ohjaajan kanssa, joten yhteistyö ja kommu-
nikaatio sisältyvät pukusuunnitteluun. 

Jokainen työryhmä on omanlaisensa ja koostuu 
monenlaisista tekijöistä. Koen tärkeäksi, että löydän 
jokaisessa uudessa työryhmässä itselleni mieluisan roolin 
tai paikan olla sosiaalisesti. Kuitenkin nämä roolit 
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vaihtelevat eri työryhmien välillä enkä pyri aina samanlai-
seen sosiaaliseen asemaan ryhmässä. Olen kokenut tämän 
paikan löytämiseen vaikuttavan henkilökemioiden lisäksi 
oma tapani keskustella ja puhua pukusuunnittelusta. 
Tästä johtuen haluan löytää työkaluja pukusuunnittelun 
sanallistamiseen. Toivon etsimieni työkalujen auttavan 
muita pukusuunnittelijoita löytämään itselleen sopivia 
tapoja puhua pukusuunnittelusta ja myös muiden 
osa-alueiden ammattilaisten löytävän uusia näkökulmia 
tai toisenlaisia lähestymistapoja pukusuunnitteluun.

Sanallistamisen ja sanojen sisältämien sävyerojen takia 
kielikysymykset ovat olleet minulle tärkeitä opinnäytettä 
kirjoittaessani. Päätin kirjoittaa opinnäytetyöni suomeksi, 
sillä suomen kieli on äidinkieleni ja koen suomen kielen 
sanojen vivahteiden monikirjon olevan minulle apuna 
tehtävässäni sanallistaa pukusuunnittelun moninaisia 
puolia ja puvun ajallisesti kestollista ulottuvuutta. Toinen 
kielivalinta liittyy lähteisiin, sillä niitä kääntäessäni saatan 
muuttaa lauseen merkityksen erilaiseksi kuin alkuperäinen 
kirjoittaja olisi sen tarkoittanut. Lauseiden kääntämi-
nen objektiivisesti voi olla mahdotonta kielten välisten 
sävyerojen vuoksi. Tästä syystä olen jättänyt lainaukset 
tekstin sisälle niiden alkuperäisessä kieliasussaan.

Opinnäytetyössäni en käsittele vaatesuunnittelua enkä 
yritä määrittää sen eroa pukusuunnitteluun. Aiheesta on 
kirjoittanut esimerkiksi Jessica Bugg artikkelissa Emotion 
and Memory: Clothing the Body as Performance (2014a). 
Mainitsen kuitenkin vaatesuunnittelun, sillä uskon sen 
olevan usein yksi osa pukusuunnittelua. Pukusuunnit-
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teluun kuuluu suunnitella mitä vaatesuunnittelun 
ratkaisuja tarvitaan luomaan hahmon hetkiä. Toisaalta 
vaatesuunnittelussa ei aina tarvita pukusuunnittelua.

Kirjoitan opinnäytetyöni omasta näkökulmastani vasta 
valmistuvana pukusuunnittelijana, jolla on työkokemusta 
ammattikentältä muutaman vuoden verran. Suurimmaksi 
osaksi olen toiminut vapaampirakenteisissa produktioissa 
tai olen tietoisesti vienyt produktiota prosessilähtöiseen 
suuntaan, vaikka teoksen ja työryhmän alkuasetelma 
olisi tekstilähtöinen. Tiedostan omassa kokemuksessani 
vajavaisuuksia, sillä en ole työskennellyt isossa teatterissa 
pukusuunnittelijana ja arvelen, että olen saanut 
nauttia suuremmasta vapaudesta vaikuttaa työryhmän 
työskentelymetodeihin kuin mikä olisi mahdollista isossa 
teatterikoneistossa. Keskityn pääosin teatteritaiteisiin, 
sillä siltä alalta minulla on enemmän kokemusta, mutta 
sivuan tutkimuksessani myös elokuvataidetta. Mainitsen 
oopperan ja baletin, mutta opinnäytetyöni ei keskity 
niihin tarkemmin. 

Opinnäytetyöni sävyyn vaikuttaa oma näkemykse-
ni utopistisista esitystilanteista tai kokemustilanteista, 
sillä vaadin esittäviltä taiteilta katsojan imeytymistä il-
luusioon. Korostan siis ajatuksissani kokemuksellista 
katsojakokemusta enemmän kuin intellektuellia tie-
dostetulla tasolla olevaa kokemusta. Kokemuksellinen 
katsojakokemus on kytköksissä tunteisiin tiedostetulla 
tasolla sekä tuntemuksiin tiedostamattomalla tasolla. 
Intellektuellilla katsojakokemuksella tarkoitan teoksen 
tietoista tulkitsemista kuten esimerkiksi stereotypioiden 
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tunnistamista. Pidän molempia puolia katsojakokemuk-
sesta tärkeinä puvun kokemisessa, vaikka painotan 
opinnäytetyössäni enemmän kokemuksellista katsoja-
kokemusta.

Pyrkimykseni on opinnäytetyöni kautta laajentaa 
pukusuunnittelun kulttuuria sanallisessa muodossa.
Käsittelen opinnäytetyössäni pukusuunnittelun taiteen 
moninaisuutta, joten tarkastelen sitä monelta eri kantilta. 
Tämän takia koen tärkeäksi esitellä erilaisia aihealueita, 
vaikka en perehdy näistä jokaiseen sen tarkemmin. 

Haluan myös opinnäytetyöni toimivan itsessään 
pukusuunnittelun työkaluna, johon voin palata 
myöhemmin, jos jumitun suunnitteluprosessin aikana 
tai kaipaan muistutusta erilaisista pukusuunnittelun 
mahdollisista suunnittelunäkökulmista. Toivon myös, 
että opinnäytetyöni voisi auttaa kollegoitani samankaltai-
sissa tilanteissa. Parhaimmillaan pukusuunnittelu on 
minulle ihmeellistä luovaa yhteistyötä ja taiteen tekemistä. 
Unelmani olisi, että kuka vain joka lukee opinnäytetyöni, 
olkoon hän pukusuunnittelija, teatterityöntekijä tai 
insinööri, innostuisi pukusuunnittelusta taiteenmuotona 
ja saisi inspiraatiota lähteä itse kokeilemaan sen mahdolli-
suuksia.
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Tutkimusmenetelmät ja kirjallisuuskatsaus

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja se kuuluu taiteen 
tutkimuksen piiriin. Opinnäytetyöni päämetodina toimii 
kirjallisuuden reflektointi sekä laadulliseen tutkimukseen 
kuuluva osallistuvan filosofian menetelmä. Ymmärrän tut-
kijana olevani osa tutkittavaa ilmiötä ja keräämäni aineis-
to tulkkiutuu omien kokemuksieni kautta. Tutkimukses-
sa ilmenevät kokemuksellisuus ja käsitteellisyys antavat 
merkityksen toisilleen eikä niitä voi pitää erillisinä. Tut-
kimustyön edetessä tutkijan käsitykset saattavat muuttua 
omista kokemuksistaan eli tutkija saattaa joutua muut-
tamaan tutkimustapaa, oletuksia, menetelmien käyttöä 
ja arviointiperusteita koko tutkimuksen ajan. (Varto 
2005, s.161-162). Tämän lisäksi käytän aineistona omia 
kokemuksiani katsojana sekä työryhmän jäsenenä. Omat 
kokemukseni ovat koostettu kirjoituksistani työpäiväkir-
joissa ja muistiinpanoissa sekä muistoistani. Käytän hyö-
dykseni abduktiivistä päättelyä eli tutkimusta tehdessäni 
minulla on intuitiivinen käsitys siitä, mihin seikkoihin 
minun kannattaa keskittyä materiaalia läpikäydessä.

Kirjallisuuteni koostuu pukusuunnittelun kirjalli-
suudesta, filosofian kirjallisuudesta, teatteritutkimuksen 
kirjallisuudesta sekä 2010-luvulla valmistuneiden puku-
suunnittelun opiskelijoiden opinnäytetöistä. 

Pukusuunnittelun kirjallisuudesta käytän lyhyitä 
osioita monista lähteistä, joten en perusta teoriaani 
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yksittäisiin kirjoihin. Etsin jo olemassa olevia käsitteitä 
puvusta ja vertailen niitä omiin ajatuksiini. Lisäksi 
keskustelen luetun kirjallisuuden kanssa pohtien, kuinka 
hyvin ne vastaavat omia kokemuksiani pukusuunnit-
telijana. Keskeisiä pukusuunnittelun kirjallisuuden 
lähteitä ovat Aiofe Monksin Actor in Costume (2010), 
Ali Maclaurinin ja Aiofe Monksin Costume – Readings 
in Theatre Practice (2015), Deborah Nadoolman 
Landisin FilmCraft: Costume Design (2012) sekä Adele 
Andersonin ja Sofia Pantouvakin Presence and Absence 
– The Performing Body (2014). Koen tärkeäksi näiden 
teoksien olevan opinnäytetyöni kirjoitushetkellä 
mahdollisimman lähihistoriasta. Pukusuunnittelun 
käsitteiden määrittämisen kannalta koen merkittäväksi 
lähteeksi Joanna Weckmanin (2001, 2009, 2015 ja 
luentomuistiinpanot 2020) tutkimustyön.

Opinnäytetyöni teoriaa tukee kaksi tärkeää filosofian 
kirjallisuuden lähdettä. Ihmisen kokemisen ja kulttuurin 
ymmärtämisen osalta tärkeä lähde on fenomenologi-
seen filosofiaan kuuluva Lauri Rauhalan teos Ihminen 
kulttuurissa – Kulttuuri ihmisessä (2005). Käytän Rauhalan 
teosta päälähteenä luvussa 2. Kokeminen teatteritai-
teen ja puvun perustana. Toinen tärkeä on teoreettisen 
fyysikon Carlo Rovellin kirja Ajan luonne (2018), jossa 
hän käsittelee mitä ihmiskunta tietää tällä hetkellä 
ajasta ja sen olemuksesta kvanttifysiikan ja filosofian 
avulla. Rovellin kirja auttaa minua määrittämään pukua 
ajallisesti kestollisena taidemuotona luvuissa 5. Puku on 
taidemuoto, jolla on ajallinen kesto ja 7. Puvun ajallisuuden 
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tuomat työkalut. Lisäksi Rovellin kirja on inspiroinut 
minua kirjoitustyylillään ja visuaalisella taitollaan. 

Vuoden 2010 jälkeen valmistuneiden pukusuun-
nittelun opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat Aalto-ylio-
pistosta. Kuten aikaisemmin mainitsin, koen tärkeäksi 
pukusuunnittelun opiskelijoiden opinnäytetyöt, sillä 
keskityn pukusuunnitteluun tänä päivänä ja minua 
kiinnostaa kuinka lähivuosina valmistuneet opiskeli-
jatoverini ovat nähneet pukusuunnittelun ja puvun. 
Koen myös saaneeni vertaistukea muiden opiskeli-
joiden opinnäytetöistä, sillä huomasin monen opiske-
lijan kipuilleen samojen asioiden kanssa kuin minä. 
Kaipuu vahvempaan ja laajempaan pukusuunnittelun 
kulttuuriin näkyy monessa opinnäytetyössä. Lisäksi 
näiden opinnäytetöiden kautta on mahdollista kartoittaa 
minkälaisia ammatillisia näkemyksiä, toiveita ja ajatuksia 
2010-luvulla valmistuneet pukusuunnittelijat tuovat 
mukanaan ammattikentälle.

Kirjallisten lähteiden lisäksi analysoin teoksia, joita 
olen itse kokenut tai joita olen ollut mukana tekemässä. 
Mainitsen omista teoksistani tärkeiksi lähteiksi maiste-
riopintojeni aikana tekemäni musikaalin Donkey Hot 
(2019) ja maisterielokuvan De Rasande (2020) sekä opin-
tojeni ohella tehtyjä teoksia työkentältä. Näitä edustavat 
sokkoteatteriesitys Proxima 8 (2018), kuorodraama Sal-
vat 1701 (2018), ooppera Kung Karls Jakt (2019), nyky-
sirkusesitys Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen (2019) 
ja performanssi Moment 2.0 (2020).





Mikä on puku?
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Puku on pukusuunnittelijan taiteen ilmentymä. Ky-
symys puvun olemuksesta on haastanut minua pitkään 
ja haluan löytää opinnäytetyöni kautta määritelmän, 
joka olisi avoin, mutta samalla kattaisi mielestäni pu-
vusta olennaisen. Sanan puku määrittäminen tuo esille 
vaikeuden sanallistaa käsitteitä, jotka ovat taiteen kon-
septitasolla sijaitsevia kokonaisuuksia. 

Esille nousee myös käsitteen moninaisten merkitysten 
lisäksi kielellisyyden ongelmia. Opinnäytettä tehdessäni 
olen lukenut kirjallisuutta englanniksi sekä suomeksi 
ja näiden kielien erilaisuus tuo omia haasteitaan puvun 
määrittämiseen. Eri kielet kantavat mukanaan omia 
tarkoituksiaan ja konnotaatioitaan, joten sanojen suora 
kääntäminen toiselta kieleltä toiselle ei ole yksinkertainen 
tehtävä. Kääntäjän oma tulkinta alkuperäisestä kirjoituk-
sesta sävyttää käännöstä. 

Olen kohdannut lukemassani englanninkielisessä 
kirjallisuudessa eniten käytettävän sanaa costume. Eloku-
vapukusuunnittelija ja historioitsija, professori Deborah 
Nadoolman Landis kirjoittaa elokuvapukusuunnittelun 
näkökulmasta costume sanan ongelmallisuudesta teokses-
saan FilmCraft: Costume Design: 

Our contribution to the story is more profound than pro-
viding the clothes for a production. The word “costume” 
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works against us. The word is vulgar when what we do is 
incredibly refined. (Landis 2012, s. 8)

Landis viittaa siihen, kuinka costume sana saatetaan 
nähdä tarkoittavan konkreettisia materiaaleja eikä 
kokonaisuutta, johon sisältyy konkretian lisäksi myös 
ideatason konsepteja kuten hahmo tai persoona. 

Pukusuunnittelija Mimosa Norja on ratkaissut 
kielikysymyksen opinnäytetyössään seuraavasti: 

Tässä puku sisältää sanojen dress, costume, ja appearance 
merkitykset samanaikaisesti. Sanan appearance (ulkomuo-
to) mukana tulee jotain puvulle hyvin tärkeää: kehon syn-
nynnäiset, saadut, valitut ja opitut ominaisuudet, eli esi-
merkiksi kehon asennot, ilmeet ja eleet. (Norja 2017, s. 18)

Norja määrittelee Mary Ellen Roach-Higginsin ja 
Joanne B. Eicherin (1992 s. 1) mukaan englanninkielen 
sanan dress tarkoittamaan ”kehosta poistetut ja keholle 
lisätyt asiat” kuten ”leikatut hiukset, ruskettunut iho, 
laihdutetut kilot, tatuoidut kuviot, halkaistut kielet, 
hatukkeet, solmukkeet, silmälaput ja raskausarvet” 
(Norja 2017, s. 18). Sanan costume Norja on kääntänyt 
tarkoittamaan esiintymispukua, josta pukusuunnittelija 
ja tutkija Joanna Weckman (2001) kirjoittaa artikkelis-
saan Näyttämöpuku ja sen tekijät – satunnaisista sanoista 
ammattisanastoksi. Weckman (2001, s. 37; 2015, s.33) 
määrittää esiintymispuvun tarkoittavan seuraavaa: 
”yleisnimitys mistä tahansa esiintymistarkoitukseen 
suunnitellusta tai hankitusta asusta.” 
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Norjan ratkaisu on sisällyttää kaikki kolme englan-
ninkielistä sanaa costume, dress ja appearance suomen-
kieliseen sanaan puku. Hän irrottaa tällä käännöksellä 
oivaltavasti puvun tarkoittamasta vain konkreettista 
vaatetta. Ongelmana koen tässä englanninkielisen sanan 
costume käytön suorana käännöksenä Weckmanin määrit-
tämään esiintymispukuun ja sen erottamisen englan-
ninkielisistä sanoista dress ja appearance. Ajattelen, että 
puvun suoran käännöksen costume pitäisi pitää sisällään 
myös sanojen dress ja appearance merkitykset. Tämä 
tarkennus termin puku kääntämiseen ei kuitenkaan vielä 
määritä mitä puku itseasiassa tarkoittaa.

Käsittelen seuraavissa luvuissa puvun määrittämistä 
käsitteenä ja koen tärkeäksi aloittaa sen luvulla, jossa 
irrotan puvun määritelmän konkreettisesta vaatteesta. 
Tässä luvussa en tuo vielä uusia näkökulmia esille vaan 
keskustelen ja väittelen jo kirjoitettujen näkökulmien 
kanssa. Seuraavassa luvussa 2. Kokeminen teatteritai-
teen ja puvun perustana lähden tutkimaan puvun koke-
mista määrittämällä mitä ihmisen kokemus ylipäätään 
tarkoittaa. Tämän jälkeen keskityn seuraavassa luvussa 
pukuun kokemustaiteena, jonka voi kokea tiedostetun 
tason lisäksi tiedostamattomalla tasolla. Luvussa 5. Puku 
on taidemuoto, jolla on ajallinen kesto määritän puku 
käsitteen sen ajallisen keston ja teossidonnaisuuden 
kautta. Puvun käsitteen määrittämisen jälkeen tarkennan 
puvun ja hahmon välistä yhteyttä kappaleessa 6. Puvun 
luoma hahmo. Viimeisessä luvussa keskityn pukuun esi-
tyksen ulkopuolella ja pohdin pukusuunnittelunäyttelyn 
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haasteita, kun puku on irrotettu sen alkuperäisestä 
kontekstista. 
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1. Puvun määritelmällinen erottaminen 
vaatteesta 

Aloitan puvun käsitteen erottamisen konkreettisesta 
vaatteesta rikkomalla omia ennakkokäsityksiäni. Olen 
opintojeni aikana lukenut useasti teatterihistorioitsija 
ja kirjailija Aoife Monksin kirjan The Actor in Costume 
(2010) ja sitä on siteerattu monessa eri yhteydessä, sillä 
kirja on julkaistaessaan ollut merkkittävä teos näytteli-
jän ja puvun suhteesta. Kirjassa Monksin näkökulma 
pukuun muodostuu identiteetin kautta. Näyttelijällä on 
päällään samanaikaisesti monta identiteettiä: roolihen-
kilön identiteetti, näyttelijän julkinen näyttelijäidentiteetti 
sekä näyttelijän henkilökohtainen identiteetti. Nämä iden-
titeetit rakentuvat puvun avulla, joka muodostuu vaat-
teiden pukemisen ja riisumisen kautta. Hän määrittää 
puvun olevan keho, jonka voi riisua pois (Monks 2010, 
s.11). 

Monksin tapa katsoa pukua on vahvasti kytköksissä 
konkreettiseen vaatteeseen, siihen kuinka vaatteet luovat 
erilaisia identiteettien kerrostumia ja kuinka vaatteet 
voidaan riisua päältä pois. Samankaltainen ajattelutapa 
näkyi opiskeluaikanani Lontoossa vuonna 2017 London 
College of Fashion -koulussa, kun kävin kaikille muodin 
ja pukusuunnittelun opiskelijoille pakollisella teoriakurs-
silla Fashion, Culture and Identity. Luentosarja keskusteli 
Monksin kanssa samoista aiheista, mutta arkivaatteen 
näkökulmasta. Ihmiset pukevat ja riisuvat päivittäin 
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ylleen erilaisia identiteettejä vaatteiden ja asusteiden 
muodossa, ja näiden identiteettien kerrostumia näemme 
ympärillämme. Kokemukseni sai minut pohtimaan, 
johtuuko Monksin tapa määrittää puku vaatteiden raken-
tamien identiteettien kautta muodin maailmasta. Hän 
kirjoittaa epilogissaan päätelmän, että puvustamisella 
on kyky paljastaa vaatteiden valta rakentaa identiteettejä 
ja kehoja (Monks 2010, s. 143). Mielenkiintoista tässä 
päätelmässä on valta, jonka Monks antaa juuri konkreet-
tiselle vaatteelle.

Koen ongelmalliseksi Monksin tavan määrittää puku 
sen riisumisen ja pukemisen kautta. Puvun jonkin-
lainen riisuminen väittää sen olevan jotain konkreet-
tista, jonka voi ottaa pois. Se myös antaa puvulle mah-
dollisuuden olla olemassa esityksen ulkopuolella. Hän 
mainitsee pukuhuoneen useaan otteeseen välitilana, jol-
loin näyttelijä on pukeutumassa esiintymisvaatteeseen, 
mutta ei ole vielä roolihahmossaan. Hän kirjoittaa, että 
konkreettisesti puettu vaate pukuhuoneessa on jo puku 
ja pukuhuoneessa näyttelijä häilyy roolin ja itsensä vä-
lillä. Tämä ajattelutapa, jossa konkreettiselle vaattelle an-
netaan valtaa, tuottaa myöhemmin ongelmia Monksille 
kappaleessa, jossa hän puhuu alastomuudesta. Tämän 
takia hän käsittelee alastomuutta vaatteiden riisumisen 
kautta eikä alastomuutta itsessään pukuna: 

In fact, I’m going to argue throughout this chapter, that 
clothing is at the center of the effects of nudity: nudity 
is a form of costume and couldn’t take place without it. 
Furthermore, I’m going to suggest that nudity onstage is 
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often achieved through the visible and theatrical act of un-
dressing, and that it is undressing rather than nudity that 
produces this effect on the actor’s presence. (Monks 2010, 
s. 100)

Monks sanallistaa alastomuuden mielenkiintoisesti 
tehokeinona teatterilavalla, mutta hän jättää käsit-
telemättä alastomuutta ja alastomaa kehoa pukuna 
itsessään ilman, että se on tarkoitettu yleisöä häkel-
lyttäväksi spektaakkeliksi. Jos näyttelijä astuu lavalle alas-
tomana eikä riisumista tai pukeutumista näytetä, saako 
tämä alaston puku merkityksensä vain sitä edeltävän ja 
sen jälkeisen tapahtuman kautta?

Alastomuus on kytköksissä näyttelijän kehoon, joka 
lavalla nähdään illuusiona tai teoksen illuusion lävitse. 
Monks kirjoittaa näyttelijän yksityiselämän identiteetin 
vaikuttavan lavalla nähtyyn hahmoon, mutta hän kirjoit-
taa myös ”oikean” kehon paradoksista: 

We can’t access this seemingly brutally real body as real: 
its reality is an illusion, a fantasy. No mystery is revealed. 
Rather, new layers of costumes appear which might explain 
why nudity is often so terribly disappointing on the stage. 
(Monks 2010, s. 101)

Tämän takia koen Monksin kirjoituksen paikoittain 
ristiriitaiseksi. Hän määrittää puvun vaatteen ja pukeu-
tumisen kautta, mutta kuitenkin mainitsee oman 
määritelmänsä kumoavia poikkeuksia kuten näyttelijän 
alastoman kehon tuomat uudet kerrokset pukuun. Jos 
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alaston keho lavalla on jotain muuta kuin näyttelijän 
”oikea” keho, on alastomuus osa pukua tai itsessään 
puku. Myöhemmin myös Monks kirjoittaa kirjassaan 
poikkeuksesta, jolloin alastomuus on toiminut pukuna 
performanssitaiteen kontekstissa. Hän kirjoittaa kuinka 
performanssitaiteilija on asettanut oman ihonsa puvuksi, 
valkoiseksi suojaksi, jonka alla totuus, eli veri, sijaitsee ja 
toteutuu (Monks 2010, s. 111). Tämänkaltainen valinta 
alastomuudesta itsessään pukuna on mahdollista myös 
teatteritaiteen parissa. Jokainen keho on omanlaisensa ja 
tuottaa omanlaisia kokemuksia katsojalle. Pukusuunnit-
telija Timjami Varamäki kommentoi opinnäytetyössään 
Maskuliinisuuden fantasia alastoman kehon ilmaisu-
voimaa itsessään: 

Olen taipuvainen ajattelemaan, että tyyli ei rajoitu vain 
vaatteisiin, sillä jo alastomasta kehosta on tulkittavissa 
merkityksiä (ikä, etnisesti koodatut ominaisuudet, suku-
puoli...). Vaatteeton keho on siis puettu merkityksillä. Tyyli 
se on alastomallakin! (Varamäki 2018, s. 10) 

Jotta alastomuus itsessään nähdään pukuna, on 
puku irrotettava käsitteenä konkreettisesta vaatteesta ja 
määritettävä uudestaan.

Koen konkreettisten vaatteiden kytkeytymisen 
pukuun johtuvan osittain ympärillä olevan yhteiskun-
tamme ihmisten tavoista pukea vaatteita päälleen 
heidän elämänsä arkitodellisuudessa. Olemme ihmisiä 
ja käytämme vaatteita, joten luomissamme esittävien 
taiteiden teoksissa on myös ihmisiä, jotka käyttävät 
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vaatteita. Ajatusleikin kautta on mielestäni helpompi 
ajatella pukua vaatteiden ja ihmisten kulttuurin 
ulkopuolella. Esimerkiksi, jos yhteiskuntamme muodos-
tuisikin karvaisista gorillamaisista hahmoista, jotka 
eroaisivat ihmisistä vain kehon peittävän turkin takia, 
voisi silloin pukusuunnittelijan työkaluja olla turkki ja 
turkin muokkaaminen vaatteiden sijasta. Tämänkaltaista 
ajattelua hahmon identiteetin rakennuksessa voi nähdä 
esimerkiksi elokuvassa Dawn of the Planet of the Apes 
(2014), jossa erilaiset apinahahmot voidaan erottaa toisis-
taan turkin värin, karvojen suuntien, kasvonpiirteiden ja 
erilaisten turkinpituuksien avulla. Puvun dramaturgia 
hyödyntää elokuvan kohtauksissa sotamaalauksia ja turkin 
kastumista sekä takkuuntumista. Tämä ajatusleikki on 
epäakateeminen, mutta mielestäni se antaa kiinnostavan 
näkökulman pukuun. Ihmisten yhteiskunnassa vaate on 
jokapäiväinen väline muokata omaa identiteettiä, joten 
on ymmärrettävää, että esittävissä taiteissa puku käyttää 
ilmaisun välineenä konkreettisia vaatteita. Kuitenkin 
myös konkreettisten vaatteiden ulkopuolella on olemassa 
pukusuunnittelua.

Tämän luvun aikana olen keskittynyt purkamaan 
puvun ja konkreettisen vaatteen välillä olevaa sidosta. 
Tarkoitukseni on väittää, että puku ei ole konkreettinen 
vaate, mutta puvun työkaluja ovat esimerkiksi konkreet-
tiset vaatteet. Konkreettisten materiaalien avulla pukua 
voidaan rakentaa, muokata tai tuoda näkyväksi. Mutta 
jos puku ei ole konkretiaa, mitä se sitten on? 

Monksin näkökulma pukuun on vahvasti identi-
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teettiin kytköksissä. Puvun määrittäminen identiteetin 
kautta laajentaa puvun käsitteen määritelmää yksittäi-
sistä vaatekappaleista kokonaisuuteen, joka muodostuu 
useista konkreettisista vaatteista sekä elävästä olennosta, 
jonka identiteetti on kyseessä. Tämä on mahdollinen 
tapa ajatella pukua, mutta mielestäni puku käsitteenä 
jää liian kapeaksi. Puvun määritteleminen identiteetin 
kautta painottaa liikaa tiedostetulla tasolla ymmärrettyä 
pukua ja siitä puuttuu puvun kokemuksellisuus sekä 
hetkellisyys. Puku on siis jotain muuta kuin konkretia ja 
identiteetti, vaikka nämä olisivatkin tärkeitä puvun osia.

Puku ei tarkoita suoranaisesti identiteettiä, mutta 
kuitenkin identiteettien ja niiden kerrostumien suun-
nittelu kuuluu pukusuunnittelijan tehtäviin ja sisäl-
tyvät pukuun. Koen identiteetin määrittämisen olevan 
puvun ”työtehtävä”, jonka puku suorittaa jokaisessa 
teoksessa jollakin tavalla. Vaate on yksi työkalu identi-
teetin muodostamiseen. Norjalla (2017, s. 16) tuntuisi 
olevan samankaltaisia ajatuksia vaatteesta puvun työkalu-
na: ”Vaate materiaalisena objektina sijaitsee minun ja 
muiden välissä, mutta sen aineeton olemus yhdistää 
minut muihin, yksityisen yleiseen ja biologisen entiteetin 
sosiaaliseen yhteisöön.” Koen tämän aineettoman olemuk-
sen muistuttavan etsimääni määritelmää puvusta.

Pukusuunnittelija ja nykytaiteilija Siru Kosonen 
(2016) ehdottaa opinnäytetyössään, että puku voisi olla 
täysin immateriaalinen kuten esimerkiksi tunne. Myös 
Mimosa Norja kirjoittaa opinnäytetyössään puvun im-
materiaalisuudesta: 
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Puvun voi kuitenkin ymmärtää vielä tätäkin laajemmin. 
Sen ei tarvitse edes olla esiintyjän yllä, sen ei tarvitse 
kuulua millekään tietylle hahmolle, sen ei tarvitse olla 
pääsääntöisesti visuaalinen elementti, eikä sen tarvitse olla 
kehosta erillinen materiaalinen tuote. Pukua ei tarvitse 
luonnostella, ei suunnitella, eikä valmistaa. Se voi olla jopa 
vain immateriaalinen ajatusrakennelma, vailla aineellista 
konkretiaa. (Norja 2017, s. 17) 

Konkreettisten materiaalien lisäksi toisenlaisia puvun 
rakennusmateriaaleja voisivat olla erilaiset kehonmuok-
kausmenetelmät kuten tiettyjen lihasten kasvattaminen 
salilla, erilaisten maalien sekä nesteiden käyttö tai, kuten 
Norja ja Kosonen ehdottavat, osallistavissa teoksissa 
kokemusten ja tunteiden käyttäminen. Tämänkaltainen 
ajattelu ohjaa omia ajatuksiani pohtimaan pukua enem-
män kokemuksena sekä tunnetasolla vaikuttavana taide-
muotona. Tätä kautta alkaa myös näyttäytymään puvun 
hetkellisyys, sillä kokemus on ajallinen tapahtuma.
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2. Kokeminen teatteritaiteen ja puvun 
perustana

Tutkimukseni puvusta johdatti minut tutkimaan 
mitä teatteritaiteen kokeminen tarkoittaa. Willmar 
Sauter (2010, s. 19) kirjoittaa teoksessa Teatteriesityksen 
tutkiminen kuinka teatteri on tekijän ja katsojan välistä 
yhteisymmärrystä: ”On tärkeää muistaa, että teatterissa 
sanomaa ei pakata siististi ja jaeta nimettömälle kulutta-
jalle, vaan esityksen merkitys syntyy esittäjien ja katsojien 
yhteisymmärryksen myötä.” Jokainen katsoja kokee esi-
tyksen omista lähtökohdistaan, kulttuuristaan ja mielty-
myksistään. Kuten teatteria, ei pukuakaan voida pakata 
siististi tarkaksi informaatioksi identiteetistä. Identiteetin 
sijasta lähden rakentamaan puvun määritelmää sen koke-
misen kautta. 

Norja (2017, s. 32) on opinnäytetyössään käyttänyt 
havaintoa välineenä puvun määritelmän rakentami-
seen: ”Aistiminen ja havaitseminen ovat siis yhteydessä 
hyvin nopeisiin muistin ja tiedon mekanismeihin. Tar-
vitsemme näitä mekanismeja käsittääksemme puvun.” 
Koen hänen lähtökohtansa pukuun havaitsemisen kaut-
ta olevan objektiivisempi kuin omani, sillä kokeminen 
on subjektiivista. Nämä kaksi lähtökohtaa, aistiminen 
ja kokeminen, eivät mielestäni poissulje toisiaan vaan 
ovat saman prosessin eri vaiheita. Ihminen aistii jotakin, 
joka muovautuu kokemukseksi. Koin tärkeäksi mainita 
Norjan lähtökohdan puvun määrittämiseen, sillä hänen 
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työnsä tutkii samankaltaisia aiheita puvun määrittämisen 
ympärillä kuin omani, mutta eri näkökulmasta.

Koen pukuun ja teatteritaiteeseen liittyvän vahvasti 
kokemuksellisuuden, joten halusin ymmärtää syvem-
min mitä kulttuurin tai taiteen kokeminen tarkoittaa. 
Tämä johdatti minut kulttuuritutkimuksen ja ihmisyyttä 
käsittelevän filosofian pariin. Lauri Rauhala kirjassaan 
Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä (2005) esit-
telee eräänlaisen käsityksen ihmisestä käyttäen hyödyk-
si muun muassa filosofi Martin Heideggerin aloittamia 
ajatuksia. Hän aloittaa määrittämällä kulttuurin olevan 
kaksisuuntainen olemassaolossaan ihmisen kanssa. ”Ih-
misen kokonaisuutta tutkittaessa joudutaan siis aina 
tutkimaan myös hänen kulttuuriaan, ja toisaalta kult-
tuuria tutkittaessa joudutaan aina tutkimaan myös ih-
mistä” (Rauhala 2005, s.12). Kulttuuri muovaa ihmistä 
ja kulttuurin sisällä ihminen muuttaa kulttuuria. Hänen 
mukaansa kulttuuri-ilmiöt tarvitsevat aina yksilön luovaa 
henkistä toimintaa kulttuurillisen asian alullepanijaksi 
sekä jonkun, joka vastaanottaa ja omaksuu sitä (Rauhala 
2005, s. 88). Opinnäytetyöni yhteydessä alullepanijaksi 
voisi nimetä esimerkiksi pukusuunnittelijan tai teoksen 
työryhmän ja vastaanottajaksi katsojat. Kulttuurin käsite 
on Rauhalan mukaan tullut latinan sanasta cultura eli vil-
jely ja myöhemmin kuvainnollisemmasta merkityksetä 
cultura animi, joka tarkoittaa hengen viljelyä. 

Rauhalan näkökulma kokemukseen kiinnostaa minua 
erityisesti, sillä väitän puvun olevan hetkellistä taidet-
ta, joka koetaan. Koen puvun kokemisen olevan poik-
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keuksetta osa kokonaisuutta, joka voi olla esimerkiksi 
teos tai tapahtuma. Keskityn seuraavaksi teatteritaiteen 
kokemiseen laajemmin ja myöhemmin kohdistan tämän 
tarkemmin pukuun. Rauhala selittää ihmisen kokemuk-
sen seuraavasti:

Kun puhutaan kulloistakin sisältöä ilmaisematta vain 
kokemuksista yleensä, käytetään nimityksiä mieli (noema) 
ja merkitys. Sanalla mieli ilmaistaan elementaarisempi vaihe, 
jolloin vain todetaan, että jokin mielellinen aines on tul-
lut tajunnan kokemuspiiriin. Sanalla merkitys ilmaistaan 
tajunnan korkeampi kehitysvaihe, jossa mieli tulkkiutuu 
jotakin oliota tai asiaa tarkoittavaksi merkityssuhteeksi 
ihmisen maailmankuvassa ja siitä tulee manifestisti inten-
tionaalinen, eli mielen viittaussuhde tarkoitteeseen tulee 
näkyväksi. (Rauhala 2005, s. 29-30) 

Yksinkertaisuudessaan ihmisen tajuntaan tulee 
mieli, jonka jälkeen hän tulkitsee tämän mielen oman 
maailmankuvansa mukaan ja se saa merkityksen. 
Myöhemmin Rauhala käyttää kokemusainesta ja mieltä 
synonyymeinä toisistaan. Rauhala kirjoittaa kokemuk-
sesta hyvin perustavanlaatuisella tasolla, mutta mielestäni 
tämä tuo kiinnostavan näkökulman teatteritaitee-
seen. Kokonaisuudessaan teatteritaide tarjoaa katsojille 
kokemusaineksia eli mieliä. Teatterilavalla koettu kohtaus 
tuo katsojan tajuntaan mieliä, jotka katsoja tulkitsee oman 
maailmankuvansa kautta. Kaikki mielet eivät kuitenkaan 
päädy katsojan tajunnalliselle tasolle: ”Kaikella ihmisen 
kokemuksella on tajunnallisia esiasteita, kuten tietoa, 
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havaintoainesta, tunteita ja uskomuksia, vaikka ne eivät 
ole aina selvästi tietoisia” (Rauhala 2005, s. 30). Katsoja 
voi kokea tajuntaan saapuvan mielen tunteina tajuamat-
taan näitä tiedostavalla tasolla.

Rauhala (2005, s. 85) kirjoittaa kuinka jokainen 
yksilö muodostaa omista kokemuksistaan maailmanku-
vansa eikä yksilön kokemusta pysty koskaan jakamaan 
sellaisenaan toisen kanssa. Tästä johtuen ei teatterinteki-
jä pysty täysin jakamaan yleisön kokemusta ja jokaisen 
yleisön jäsenen kokemus on omanlaisensa. Teos tarjoaa 
katsojille kokemusaineksia ja yrittää laajentaa tai muoka-
ta heidän maailmankuvaansa, mutta katsojien tulkintaa 
teoksesta on mahdotonta ennustaa. Teoksen työryhmä 
ei pysty hallitsemaan kuinka katsoja saamansa uuden 
kokemusaineksen tulkitsee tai tietämään katsojien tulkin-
taa etukäteen ennen ensi-iltaa. 

Pelkistetty esimerkki katsojien moninaisista 
tulkinnoista verrattuna teoksen tarkoituksiin voisi olla 
teatterintekijöiden toteuttama surullinen kuolinkohtaus 
katsojille, jonka he luovat omien ennakkokäsitystensä 
mukaan. Kohtauksessa päähenkilö pitelee verisissä 
käsissään juuri kuolemaisillaan olevaa esikoislastaan, 
jolla on päällään verenpunaiseksi värjäytyvä vaalea 
tunika. Taustalla soi surullista musiikkia ja muut 
näyttelijät itkevät. Yleisö ei välttämättä koe tätä 
kohtausta teatterintekijöiden suunnittelemalla tavalla 
surulliseksi, vaan kokemuksen tulkinnan skaala voi 
olla laaja koomisuuden tunteesta tylsyyden tunteeseen. 
Kokemusaineksen tulkintaan vaikuttavat esimerkiksi 



38

kohtausta edeltävät tapahtumat, kohtauksen tunnelma, 
suunnittelijoiden tekemät valinnat, näyttelijäntyön laatu, 
katsojan sen hetkinen olotila, milloin viimeksi hän on 
syönyt sekä esimerkin kuolinkohtauksen tapauksessa 
katsojan oma kokemuksellinen historia suhteessa 
kuolemaan. Teatterintekijät voivat kuitenkin yrittää 
manipuloida katsojien kokemia tunteita esimerkiksi 
käyttämällä kohtauksissa yleisesti tunnettuja elementtejä, 
joiden on todettu saamaan suuren ihmisjoukon 
tuntemaan tietynlaisia tunnekokemuksia. 

Esimerkkinä tällaisesta voisi toimia John Williamsin 
säveltämä kappale Theme from Schindler’s List, jonka 
viulusoolon soittaa viulisti Itzhak Perlman. Kappaleen 
on todettu herättävän haikeuden ja surullisuuden 
tunteita monissa ja sitä on käytetty paljon erilaisissa 
yhteyksissä kuten taitoluistelun taustamusiikkina. 
Tämänkaltaisen materiaalin käyttäminen ehdottaa 
katsojalle kohtauksen tunnelmaksi surullisuuden tai 
haikeuden. Tässä tapauksessa Shindler’s List -elokuvan 
nähneet kuulijat saattavat muistaa elokuvan vakavan 
ja surullisen aiheen, joka lisää kappaleen tuoman 
kokemusaineksen tulkintaa surullisuuden tunteeksi. 
Lisäksi musiikin tutkimuksen puolelta löytyy erilaisia 
perusteluita kuten, että mollisointujen, kromaattisten 
asteikkojen ja tiettyjen sävellajien käyttö lisää kappaleen 
surullisuutta. Tämänkaltaisten tunnettujen elementtien 
lisäksi teatterintekijät voivat myös antaa lukuohjeita 
katsojille mainonnassa käytettävien mainoslauseiden, 
lyhyiden käsikirjoitussitaattien, käsiohjelman tekstien ja 
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kuvitusten sekä haastatteluiden avulla.
Mitä tämä tarkoittaa puvun näkökulmasta? 

Pukusuunnittelija ei voi koskaan täysin hallita ja tietää 
kaikkia tulkintoja, joita katsomollinen yleisöä tulkitsee 
puvusta. Kuitenkin suunnittelija voi luoda yleisölle 
kokemusaineksia, jotka tämä uskoo välittyvän teoksen 
ympäröivässä kulttuurissa tietyllä tavalla. Koen, että 
etenkin tarkoitusperältään poliittisesti kommentoiva 
sekä komediaan pyrkivä pukusuunnittelu haluaa tuottaa 
tämänkaltaisia tietynlaisia tulkintoja. Nämä pukusuun-
nittelutyylit saattavat hyödyntää visuaalisesti tunnistetta-
via stereotypioita tai historian henkilöitä. 

Vaihtoehtona tietynlaiseen tulkintaan pyrkimisen 
lisäksi suunnittelija voi lähteä puvun suunnittelussa 
liikkeelle omasta maailmankuvastaan sekä kokemuk-
sistaan ja antaa katsojille vapauden tehdä puvusta omat 
tulkintansa yrittämättä tietoisesti manipuloida tulkintoja 
tietynlaisiksi. Suunnittelijan omat menneet kokemukset 
ja teosta tehdessä muodostuvat uudet kokemukset ovat 
inspiroivaa materiaalia, jota voi hyödyntää suunnitteli-
jan työssä. Nämä kokemukset saattavat konkreettisella 
tasolla vaikuttaa suunnittelijan valintoihin esimerkiksi 
jokin kokemus saattaa linkittyä suunnittelijan mielessä 
tiettyihin väreihin. Kokemuksia voi ajatella työkalu-
na ja tunnepohjaisen suunnittelun välineenä. Lavasta-
ja, pukusuunnittelija ja lavastustaiteen professori Liisa 
Ikonen (2015) kommentoi subjektiivisen maailmanku-
van olevan taiteellisen ilmaisun suurin potentiaali.

Uuden kokeminen tai uuden näkökulman löytäminen 
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on mielestäni tärkeä osa teatteritaidetta. Vasta luettuani 
Rauhalan kirjan, sain yhdenlaisen selityksen sille, miksi 
produktioilla on mielestäni usein syvältä kumpuava tarve 
keksiä uutta ja saada katsoja kokemaan jotain, mitä tämä 
ei ole aikaisemmin kokenut. Rauhala (2005, s. 31) selittää 
uuden kokemuksen saapumista tajuntaan seuraavasti: 
”Tajunnassa ilmenevä mieli voi myös olla niin uusi tai 
outo, ettei ihmisellä ole sitä aidosti vastaanottavaa ja 
tulkitsemiskykyistä horisonttia. Ihminen on silloin 
hämmentynyt tai ymmällä.” Rauhalan mukaan uuden 
kokemusaineksen saapuminen tajuntaan aiheuttaa 
rakenteenmuutoksen tajunnassa ja tällä tavoin ihmisen 
maailmankuva uudistuu:

Ihmistajunta on olemukseltaan kokemusta, eli mieliä 
(noemoja) jostakin. Siihen sisältyy jo rakenteellisesti itsensä 
laajentamis- ja uudistamistendenssi. Esimerkiksi jokin 
tajuntaan tullut uusi kokemusaines herättää tavallisesti 
mielellisen täydennyksen odotuksen... Sille ei ehkä löydy 
omaa merkitystehtävää maailmankuvassa. Subjektiivinen 
maailmankuva on silloin sisäisesti tyydyttymätön, ikään 
kuin merkitysvajaa. Tarvitaan lisää mieliä (noemoja), joiden 
’haku’ aktivoituu tahattomasti ’päälle’. Tällöin syntyvä uusi 
merkitys voi tehdä jonkin jo olemassa olevan merkityksen 
tai merkitysryväksen tarpeettomaksi... Aiheutuu korvau-
tumisprosessi, jossa mielelliset relaatiot järjestyvät uusiin 
merkitysasetelmiin... Näin subjektiivinen maailmankuva 
jatkuvasti uudistuu. Se ei voi olla koskaan valmis. (Rauhala 
2005, s. 86)

Jos jokainen uusi kokemus saa ihmisen aktiivisesti 
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hakemaan uusia merkityksiä tajunnassaan, on mielestäni 
vain oletettua, että yhteiskuntaan muutosta hakeva teat-
teritaide pyrkii näyttämään katsojille jotakin uutta ja 
outoa. Teatteritaiteen poliittinen voima on usein juu-
ri ihmisten maailmankuvien muuttaminen ja uusien 
näkökulmien tuominen katsojille näkyväksi. Tämä muu-
toshalu voi olla myös teoksen tunnelmassa eikä suora-
naisesti tekstissä tai tapahtumissa. Tällöin katsojille halu-
taan tuoda uudenlainen tapa tai tunnelma esittää asioita 
ja tätä kautta katsoja voi löytää uusia näkökulmia, joiden 
kautta käsitellä jo tuttuja aiheita.

Tässä luvussa tarkoitukseni on ollut avata kokemusta 
teatteritaiteesta perustavanlaatuisella tasolla. Painotan 
kokemuksien olevan suurin anti katsojalle teatteritai-
teessa ja pukusuunnittelun olevan taiteenalana suurelta 
osin kokemustaidetta. Puku tulee näkyväksi materiaalien, 
kehojen, olemusten ja muotojen avulla, mutta se on var-
sinaisesti oleva kokemuksena tai kokemuksen kaltaisena 
kokemusainesten kokonaisuutena. 
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3. Puvun kyky kommunikoida 
tiedostamattomalla tasolla

Edellisessä luvussa kirjoitin Rauhalan filosofian pohjal-
ta, että katsojan tietoisuuteen saapuva kokemusaines voi 
jäädä tiedostamattomalle tasolle esimerkiksi tunteeksi. 
Puku on yksi teoksen sisällä olevista taidemuodoista, 
joka tuottaa tämänkaltaisia kokemusaineksia yksinään 
sekä osana kokonaisuutta. Näistä kokemusaineksista 
osa pääsee tietoiselle tasolle ja saa selkeitä merkityksiä. 
Lasken tällaisiksi esimerkiksi tunnettujen henkilöiden 
ja stereotypioiden tunnistamisen, intertekstuaalisten 
viittauksien ja kantaaottavien suorien viittauksien ajan-
kohtaisiin tai tunnettuihin aiheisiin ymmärtämisen sekä 
tunnekokemuksien tiedostamisen ja ymmärtämisen. 
Kokemusainekset, jotka eivät päädy tietoiselle tasolle, 
jäävät tiedostomattomalle tasolle. Omien kokemuksieni 
perusteella uskon suurimman osan puvun tuottamis-
ta kokemusaineksista jäävän tiedostamattomalle tasolle 
vaikuttamaan katsojaan ilman näiden rationaalista tun-
nistamista. Tämän takia kirjoitan tässä luvussa puvusta, 
jonka katsoja kokee kokonaan tai osittain tiedostettuina 
tunnekokemuksina ja tiedostamattomalla tasolla olevina 
tunteina, tuntemuksina ja uskomuksina.

Tiedostamattomien kokemuksien tunnistaminen ja 
niistä kirjoittaminen näyttäytyvät aluksi paradoksaalisilta, 
sillä ne jäävät katsojan tiedostamattomalle tasolle, mutta 
näiden tutkiminen tai lähestyminen ei ole mahdotonta. 
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Yksi lähestymistapa näiden ymmärtämiseen olisi tut-
kia mitä erilaisia havaintoreittejä katsojalla on saavuttaa 
nämä kokemusainekset. Mimosa Norja (2017) on opin-
näytetyössään tutkinut puvun havaitsemistapoja, joista 
hän avaa tarkemmin näköaistia, kuuloaistia, hajuaistia, 
tuntoaistia ja kehoaistia. Monenlaiset tavat aistia pukua 
antavat vihjeitä siitä kuinka monenlaisia kokemusainek-
sia katsojan mieleen voi saapua. 

Toinen lähestymistapa olisi lähestyä tunnistamatto-
mia tunteita tutkimalla niiden vaikutuksia tai aiheut-
tamia reaktioita, joita pystyy osittain tiedostamaan. 
Tämänkaltainen vaikeasti konkretisoitava tunne on esi-
merkiksi empatia. Myös intuitio toimii tällä tiedostamat-
tomalla tasolla. Empatian ja intuition tunnetta on vaike-
ampaa sanallistaa, mutta niiden aiheuttamaa vaikutusta 
on jo helpompi ymmärtää. 

Lisäksi tämänkaltainen vaikeasti konkretisoiva tunne, 
jonka voi tiedostaa ainakin osittain, on esimerkiksi toisen 
olemuksen tuottamat tunnekokemukset. Olemuksen 
havaitseminen tapahtuu tiedostamatta ja välittömästi. 
Hahmon olemus tuntuu esimerkiksi uhkaavalta, mielui-
salta, iljettävältä tai helposti lähestyttävältä, ennen kuin 
katsoja osaa tietoisesti sanallistaa miksi. 

Hahmon olemuksen tuottamien tunnekokemuksien 
lisäksi olemuksen voi aistia vallitsevana tilassa esittävien 
taiteiden teoksissa. Tarkoitan tällä sitä sanatonta 
vuorovaikutusta, kun katsoja tai kokija tuntee olevansa 
toisen elävän organismin läheisyydessä. Esimerkki 
tämänkaltaisesta aistimisesta vahvana kokemuksena 
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minulla on eläinten kanssa, sillä koen tuntevani eläimen 
läsnäolon vaikuttavan itseeni vaikka esimerkiksi samassa 
tilassa oleva koira ei olisi sylissäni tai suorassa kontaktissa 
minuun. Toisen olennon läsnäolo vaikuttaa olemiseen, 
vaikka suoranaista sananvaihtoa ei olennon ja katsojan 
välillä olisi. Tämänkaltainen olemuksen aistiminen vallit-
sevana tilassa on mahdollista vain teoksissa, joissa katsojat 
ja esiintyjät ovat konkreettisesti samassa tilassa. Roolihen-
kilön olemuksen aistiminen vallitsevana tilassa voi vaatia 
pienempää esiintymistilaa tai osallistavaa teosta, sillä 
suurelta lavalta harvemmin pystyy tuntemaan esiintyjän 
hengitystä yhtä vahvasti kuin pienemmässä tilassa, jolloin 
esiintyjä on todella lähellä katsojaa. 

Edellä mainittu toisen olennon olemuksen aistiminen 
voi toimia ajatuksellisena lähtökohtana pukusuun-
nitteluun. Pukusuunnittelija voi suunnittelutyössään 
hyödyntää ajatusta ”Kenen tai minkä kanssa haluan 
olla samassa tilassa?” Olen kokenut tämän erityisen 
hyödylliseksi ajatustyökaluksi kun olen pukusuun-
nitellut lastenteatteria. Hyödynsimme tätä ajatusmallia 
paljon Teatteri Tuikkeen teoksessa Kreivi Hohoo (2019), 
jossa seikkailevat roolihenkilöt hirviönmetsästäjä Kreivi 
Hohoo ja Kätyri Hähää. Lähdimme työryhmässä 
luomaan hahmoja ajatusrakennelman avulla. Pohdimme 
minkälaisten hahmojen kanssa meidän mielestä olisi 
jännittävää lähteä seikkailemaan. Tämän pohdinnan 
seurauksena Kätyri Hähää sai karvapeitteen, eläimellisen 
olemuksen, pupunkorvat, kissan hännän sekä pörröiset 
tassut. Kätyri Hähään pupunkorvat sisältävät vieterit, 
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Kuva 1. Roolihenkilö Kätyri Hähää on ilkikurinen hirviö.

Kuva 2. Kreivi Hohoo esittelee yleisölle keräämiään aineksia taika-
juomaa varten.
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Kuva 3. Hirviökirjaan on kirjoitetty tiedot kaikista kohdatuista 
hirviöistä.

Kuva 4. Mulkosilmälepakon nappaaminen vaatii naamioitumista 
vanhaksi leskirouvaksi.
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joten ne liikkuvat kun Kätyri Hähää heiluttaa päätään. 
Näiden ominaisuuksien lisäksi hänen selkäänsä suun-
niteltiin piikkejä. Kätyri Hähään väritys on kirkas 
purppura ja punainen. Meitä viehätti ajatus oliosta, jota 
ei pysty tunnistamaan tietyksi eläimeksi. Halusimme 
myös, että Kätyri Hähää on helposti lähestyttävä ja 
pörröinen sekä hieman vaarallinen ja hirviömäinen. 
Kreivi Hohoo sai itselleen viitan, jonka sisällä on paljon 
pieniä pulloja, joita hän voi hyödyntää esityksen aikana. 
Lisäsimme myös pullopidikkeitä Kreivi Hohoon selkään 
viitan alle piiloon, jotta sieltä pystyy ottamaan lisää 
taikajuomia katsojien huomaamatta. Kreivi Hohoon 
väritykseksi valikoitui liila ja sininen. Esityksen aikana 
molemmat hahmot ovat kontaktissa katsojien kanssa ja 
ovat lähellä katsojia. Molempien hahmojen oli tarkoitus 
luoda lapsille tunnelmaa, että näiden hahmojen kanssa 
olisi hulvatonta matkustaa ja napata hirviöitä.

Koen olemuksen aistimisen esitystilanteissa liittyvän 
vahvasti herkistymiseen kohtaamiselle toisen olennon 
kanssa. Esitystilanteissa katsojat antavat keskittyneen 
huomionsa teokselle ja herkistyvät teoksen tarjoamille 
impulsseille ja hahmoille. Pukusuunnittelija ja lavastaja 
Laura Haapakangas (2018) kirjoittaa tämäntapaisesta esi-
tystaiteen mahdollistamasta herkistymisestä aistimiseen 
opinnäytetyössään SHH! – Ei-inhimillisen toimijuuden 
äärellä puhuessaan materiaalin toimijuudesta. Esitys 
antaa kontekstin, jonka sisällä jopa arkisen tuntuiset asiat 
saavat katsojan herkistymään niille. 
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Erilaisten aistihavaintojen tuottamat 
kokemusainekset

Aikaisemmin mainitsin erilaisten aistihavaintojen 
tuottavan erilaisia kokemusaineksia, jotka koetaan tie-
dostamattomalla ja tiedostetulla tasolla tunnereaktioina. 
Pohdin eri aistihavaintojen tuottamia kokemuksia tun-
toaistin kautta. 

Kuuluisimpia esimerkkejä puvun kokemisesta tun-
toaistilla on teos REDDRESS (2005), jonka on suun-
nitellut Aamu Song. Teos koostuu suuresta punaisesta 
mekosta, jonka helmat ovat laajennettu tilalliseksi 
teokseksi ja niihin on ommeltu 238 taskua, joiden 
sisälle yleisön jäsenet voivat mennä kuuntelemaan 
konserttia. Esiintyjä esiintyy tilallisen puvun keskellä 
punainen mekko päällään ja yleisö kuuntelee kon-
serttia helman muodostamassa ympyränmuotoisessa 
”taskukatsomossa”. (Griffiths 2011). Tämänkaltainen 
puku saattaa tuottaa moninaisia tunteita katsojassa, 
joka vastaanottaa jatkuvasti teoksen aikana erilaisia tun-
neimpulsseja. Materiaalin tunnun lisäksi tasku saattaa 
lämmetä esityksen edetessä ruumiinlämmön avulla, 
toisten katsojien liikehdintä saattaa tuottaa tuntoaistilla 
koeattavia vetoliikkeitä kankaassa ja katsoja voi valita 
istumisasennon lisäksi erilaisia makuuasentoja. 

Puvun voi kokea tuntoaistilla myös antamalla 
katsojille jotakin puettavaa ilman, että katsojat ovat osa 
esitystä tai tilallista teosta. Esimerkkinä toimii Mimosa 
Kuusimäen pukusuunnittelu teoksessa Desert – Aavikko 
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(2018), joka oli osa Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yli-
opiston kurssia Artistic Collaboration. Teoksen alussa 
katsojille jaettiin naamiot, jotka olivat virkattu ja joissa  
silmänreiät olivat kapeahkot putkilot. Katsojat saivat 
valita pitivätkö he naamiota vai eivät. Jos pidin naamiota 
päälläni, näkökenttäni kapeni ja toisten katsojien 
aistiminen oli siten hankalampaa. Tilan tuntu hämärtyi 
ja lava näyttäytyi kaksiulotteiselta kurkistusikkunalta 
aavikolle. Kun naamion riisui, tulin tietoisemmaksi 
muista katsojista ja tilan syvyydestä. Lisäksi virkatun 
materiaalin tuntu kasvoissa tuotti kokemusmateriaalia, 
mutta en varsinaisesti pystynyt tietoisesti sanallistamaan 
miltä se minusta tuntui. Kuitenkin koin tärkeäksi 
tiedostaa materiaalin tunnon vaikuttavan katsomis-
kokemukseeni, vaikka en osannut tarkasti hahmottaa 
miten. Kuusimäen teoksessa katsojat eivät olleet teoksen 
sisällä roolihahmoissa, vaikka myös heidän olemukseensa 
teoksessa kohdistui pukusuunnittelua. 

Näköaistin lisäksi muut aistit tuottavat paljon kiin-
nostavia kokemusaineksia katsojassa ja tämä saattaa hel-
posti unohtua usein visuaalisesti koeattavissa teoksissa. 
Olen päässyt tutustumaan sokkoteatteriin Teatteri Tuik-
keella, jossa katsojilta suljetaan silmät ja teos hyödyntää 
kerronnassaan näköaistin sijasta muita aisteja. Katsojien 
kokemukset teoksen dramaturgiasta, pukusuunnittelusta 
sekä lavastussuunnittelusta muodostuvat täysin erilaisten 
hajujen, tuntemuksien ja äänien avulla. Kirjoitan sok-
koteatterista lisää luvussa 14. Pukusuunnittelutyyli ilman 
visuaalisuutta.
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Kehollinen kokeminen

Erilaiset tavat vastaanottaa kokemusaineksia antavat 
meille vihjeitä erilaisista kokemusaineksista mitä puku 
voi tuottaa. Kehollinen tietäminen on etenkin nykytans-
sin parissa laajalti tutkittu aihealue, jonka esittelen opin-
näytetyössäni lyhyesti. Pukusuunnittelija Susanna Suurla 
kirjoittaa opinnäytetyössään kehollisesta tietämisestä ja 
kuinka moni hänen kokemuksistaan ovat luonteeltaan 
ei-kielellisiä kokemuksia, joten näitä on helpompi il-
mentää kehollisen artikulaation kautta kuten materiaalin 
tai kehollisen performanssin kautta (Suurla 2017, s.82). 

Rauhala kirjoittaa kuinka ihmisen keholla on omat 
aivonsa, jotka hän nimeää kehon aivoiksi. Nämä  antavat 
kokemuksellisuudelle alustan: ”Toiseksi kehon aivot 
antavat sen aineellisen alustan, jossa kokemuksellisuus 
potentiaalina (noesis) tulee mahdolliseksi” (Rauhala 
2005, s. 113). Ymmärrän Rauhalan tarkoittavan juuri 
kehollista tietämistä eli kehollaan voi tuntea kokemuk-
sellisuutta, jota ei ole mahdollista kokea tiedostavassa 
tajunnassa. Kehollista kokemista on mahdollista tutkia 
niin katsojan kuin esiintyjän näkökulmasta.

Jessica Bugg tutkii tanssin näkökulmasta kehon ja 
vaatteen välistä suhdetta juuri kehollisen kokemuksen 
kautta (eng. embodied experience):

It addresses questions of how clothing is perceived in move-
ment by the performer, how and if clothing’s design inten-
tion, materiality and form motivate physical response, and 
what conscious or unconscious cognitive processes may 
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be at play in this interaction between the active body and 
clothing. (Bugg 2014b, s. 67)

 Kehollisen tietämisen kautta voi ymmärtää puvun 
fyysisen ulottuvuuden, joka ei katsojan tietoisen ajattelun 
tasolle asti välttämättä välity, mutta joka vaikuttaa havain-
tojen kautta kokemukseen. Puvun fyysinen ulottuvuus 
tarkoittaa katsojan kykyä tunnistaa puvun materiaalin 
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kehollisen tietämisen 
alueella ja ovat usein siten sanatonta automaattista tulk-
intaa ja hahmottamista.
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4. Puku tunnereaktioita herättävänä 
taidemuotona

Edellisessä luvussa olen pohtinut pukusuunnittelun 
tuottamia erilaisia kokemusaineksia, jotka päätyvät tie-
dostetulle ja tiedostomattomalle tasolle sekä tapoja ha-
vaita näitä. Seuraavaksi keskityn konkreettisemmin 
kuinka puku herättää tunnereaktioita ja vaikuttaa teok-
sen tuottamiin tunnereaktioihin. Katsoja tiedostaa osan 
kokemistaan tunteista, mutta osa tunteista jää tiedosta-
mattomalle tasolle, tunteet paljastavat vain osan itsestään 
tuntemuksina tai tunteet ilmentyvät tiedostavalle tasolle 
vasta jälkikäteen. 

Tunteiden ja tuntemusten käsitteleminen tuntuu 
tärkeältä puvun määrittämisen kannalta. Tarkoitukse-
ni on keskittyä pukusuunnittelijan tuntemuksiin, joita 
hän hyödyntää suunnittelutyössään sekä katsojan tun-
temuksiin, joita hän kokee pukua kokiessaan. Nämä 
kaksi näkökulmaa ovat osittain limittäin toistensa kans-
sa, sillä pukusuunnittelija on teoksen sisäisen maailman 
ulkopuolella, joten hän toimii myös katsojana. Harjoi-
tustilanteissa pukusuunnittelija on katsoja ja taiteellinen 
suunnittelija, joka omia kokemuksiaan tai rationaalisia 
ajatuksiaan hyödyntäen suunnittelee teosta eteenpäin. 
Omakohtaiset kokemukseni näistä näkökulmista, katso-
jana ja pukusuunnittelijana, ovat saaneet minut pohti-
maan puvun tuottamia tiedostettuja tunteita ja tiedosta-
mattomia tuntemuksia. 
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Elokuvataiteen pukusuunnittelua käsittelevässä 
kirjallisuudessa esimerkiksi Landis (2012, s. 9) kirjoit-
taa kuinka pukusuunnittelu vaikuttaa katsojaan: ”In 
modern comedy or drama the clothes will not be noticed 
but they will affect the audience.” Pukusuunnitteli-
ja luo työryhmän kanssa hahmon ja tälle puvun, joka 
vaikuttaa katsojaan ja saattaa herättää katsojassa vahvoja 
tunteita, hienovaraisia tunteita tai häilyviä tuntemuksia. 
Välillisesti tämä vaikuttaa katsojan mielipiteeseen rooli-
henkilöstä kuten samaistuuko katsoja roolihenkilöön, 
rakastuuko hän tähän, vihaako hän roolihenkilöä tai 
tuntuuko roolihenkilö ja hänen tarinansa epäkiinnos-
tavalta. Suurla (2017, s.71) kirjoittaa opinnäytetyössään 
tunteiden laatu-ulottuvuudesta ja kuinka tunteet voivat 
olla esimerkiksi hyviä, pahoja, kauniita, rumia, kevyitä 
tai raskaita. Tunteilla on myös muita eroja kuten kuinka 
intesiivisiä ne ovat, kuinka nopeasti ne liikkuvat ja kuin-
ka suoraan pääsemme niihin käsiksi. Joskus puhekielessä 
sanotaan joidenkin taideteosten ”jättävän kylmäksi”, sillä 
tunnekokemusten vahvuus ei ole ollut kokijan mielestä 
tarpeeksi voimakas.

Tunnekokemus on tärkeä osa pukua. Psykologi Glenn 
Wilson (1997, s. 119) kirjoittaa teoksessaan Esittävän 
taiteen psykologia pukusuunnittelijasta tunnekokemusten 
vaikuttajana: ”Suuri osa hyvästä esityksestä (näyttämöllä 
tai elokuvassa) saadusta emotionaalisesta voimasta ja 
taiteellisesta tyydytyksestä juontuu ohjaajan, pukusuun-
nittelijan ja valaistusryhmän myötävaikutuksesta 
yleisön huomion ja yleisen ilmapiirin onnistunee[sta] 
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ohjaamise[sta].” Olen kriittinen Wilsonin kirjan 
ajatuksien suhteen, sillä koen hänen ajatuksensa, etenkin 
sukupuolijaottelun osalta, hieman vanhanaikaisiksi. 
Kuitenkin kiinnostavaa on hänen ajatuksensa puvusta 
tärkeänä osana näyttelijän tapaa välittää tunteita ja hän 
mainitsee puvustamisen yhtenä näyttelijän tarvitsemista 
taidoista. 

Tunnekokemukset, joihin puku vaikuttaa

Olen jakanut neljään kategoriaan tunnekokemukset, 
joihin puku vaikuttaa osana pukusuunnittelua: 

-tunteet, joita teos herättää kokonaisuudessaan 
-tunteet, joita yksittäiset kohtaukset tuottavat 
-tunteet, joita hahmo herättää teoksen aikana 
-tunteet, jotka hahmon puvut ja niiden muutokset 
herättävät katsojassa hetkellisesti teoksen sisällä. 

Näistä eri kategorioista lähestyn ensimmäiseksi tun-
teita, joita eri puvut ja pukujen muutokset tuottavat, sillä 
koen näiden tunnistamisen helpoimmaksi niiden tuotta-
mien voimakkaiden impulssien takia. Puvun aiheuttamat 
voimakkaat tunnistettavat hetkelliset tunteet puvun dra-
maturgiassa liittyvät usein pukeutumiseen, riisumiseen, 
ilmestymiseen tai muunlaiseen muutokseen. Konkreet-
tinen ulkonäön muutos antaa vahvan impulssin uudelle 
kokemusaineelle ja siitä tulee helpommin tiedostettava 
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tunnereaktio. Pelkisetty esimerkki voisi olla hetki, jol-
loin roolihenkilö paljastaa olevansa valepuvussa ja riisuu 
tämän. Olen itse kokenut lapsena voimakkaita tunteita 
kun elokuvissa päähenkilö on valmistautumassa juhliin 
ja  hän pukeutuu juhlamekkoon.

Puvun vaikutus kokonaisteoksen herättämiin tun-
nereaktioihin sekä yksittäisten kohtausten herättämiin 
tunnereaktioihin on kytköksessä puvuista muodostu-
viin kokonaisuuksiin eli pukusuunnitteluun. Tämän 
lisäksi puku on osa lavakuvaa. Teoksen kokonaisuutta ja 
kohtauksia tarkastellessa ei siis keskitytä yhteen pukuun, 
vaan miten yksittäinen puku vaikuttaa erilaisten kokonai-
suuksien tuottamiin tunnekokemuksiin. Kokonaisuus 
voi muodostua myös esimerkiksi äänisuunnittelun 
kanssa, jos puku tuottaa kohtauksissa koreokrafisoitua 
äänimateriaalia. 

Viimeiseksi mainitsen puvun vaikuttavan teoksen 
aikana hahmon herättämiin tunteisiin. Puku tai puvut 
ovat osa hahmon kaarta, joka teoksen aikana jatku-
vana kokonaisuutena tuottaa katsojalle erinäisiä tunne-
kokemuksia. Käsittelen tarkemmin puvun ja hahmon 
suhdetta luvussa 6. Puvun luoma hahmo.

Puku on taidemuotona tunteita herättävä, mutta pu-
vun yhteyttä tunteisiin voidaan nähdä vieläkin avaram-
min. Kosonen (2016) kirjoittaa puvusta, joka koostuu 
kokonaisuudessaan tunteesta ja se näyttäytyy muille tun-
nekokijan liikekielen muutoksena. Hänen lähtökohta-
naan on katsoja, joka on myös kokija tai tekijä perfor-
matiivisessa teoksessa, joten puvun oleminen tunteena 
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on mahdollisempaa hänelle kuin katsojalle, joka istuu 
katsomossa ja katsoo esiintyjää. Katsovan katsojan on 
mahdollista kokea puvun aiheuttamat, tuottamat tai tar-
joamat tunteet ja tuntemukset, mutta puku itsessään on 
jonkun toisen päällä. Tunteet ja tuntemukset ovat tärkeä 
osa pukua, on se katsojan itsensä päällä tai katsojan ha-
vaittavissa toisten päällä.
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5. Puku on taidemuoto, jolla on ajallinen kesto 

Opinnäytetyöni alussa olen esitellyt tarpeeni uudel-
leenmäärittää puku ja olen pohtinut puvun määrittämistä 
konkreettisesta vaatteesta riippumattomaksi. Tämän jäl-
keen olen lähestynyt puvun määrittämistä tarkastelemalla 
ihmisen kokemusta perustavanlaatuisella tasolla ja kuin-
ka esittävät taiteet tarjoavat katsojalle kokemusaineksia. 
Olen käsitellyt pukua sen tarjoamien kokemusaineksien 
kautta ja olen pohtinut minkälaisilla tavoilla katsoja voi 
aistia pukua sekä minkälaisiin tunnekokemuksiin puku 
vaikuttaa teoksen sisällä. Koen nämä tärkeiksi aiheiksi 
kun käsitellään pukua, mutta toistaiseksi ne eivät ole vielä 
auttaneet minua puvun määrittämisessä.

Tässä luvussa tarkoitukseni on aloittaa puvun määrit-
täminen käsitteenä. Paneudun tässä luvussa ajatukseen, 
että puku on hahmon elämänkaaresta napattu hetki, joka 
on olemassa vain teoksen sisällä. Tarkoitukseni on kiin-
nittää puku konkreettisen materiaalin sijasta määriteltyyn 
kestolliseen aikaan eli hetkeen. Määrittelen puvun tiet-
tynä hahmon hetkenä enkä tietynlaisena hahmona. 

Tarve tarkastella pukua ajallisena tapahtumana on 
herännyt omien suunnitteluprosessieni aikana. Huoma-
sin pukusuunnittelun tuntuvan ajoittain vaikealta, sillä 
minulta tuntui puuttuvan työkaluja tai ajattelumalleja 
täydentämään suunnittelutyötäni ja auttamaan minua 
eteenpäin. Koin tämänkaltaisien hetkien tapahtuvan 
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useasti vaiheissa, jolloin roolihenkilöiden identiteetit tai 
taustat olivat pitkälle suunniteltuja tai teoksessa ei ollut 
selkeitä roolihenkilöitä. Koin, että teoksen hahmon iden-
titeetin sekä visuaalisen olemuksen suunnitteleminen 
eivät vielä riittäneet pukusuunnitteluksi. Ajatukseni oli-
vat liikaa jämähtäneet hahmojen pysähtyneisiin hetkiin 
eikä teoksen elävään kokonaisuuteen, joka katsojien 
edessä on jatkuvassa muutoksessa. Huomasin tarvitsevani 
suunnittelutyössäni ajallista ajattelua eli kuinka puku elää 
teoksen mukana kohtauksissa. 

Mimosa Norja on jakanut omassa opinnäytetyössään 
puvun kolmeen osa-alueeseen: objektiivisesti havait-
tu puku, subjektiivisesti koettu puku ja eletty puku. Hän 
kirjoittaa eletystä puvusta seuraavasti: ”Eletty puku on 
ajallinen ja hetkellinen ja siten alati muuttuva, eikä sitä 
pysty tyhjentävästi sanoilla kuvailemaan” (Norja 2017, 
s. 49). Vaikka Norja ei syvemmin käsittele puvun ajalli-
suutta, antaa tämä minulle rohkeutta uskoa, että puvun 
ajallisuuden tai hetkellisyyden tärkeys on pyörinyt myös 
muiden pukusuunnittelijoiden ajatuksissa.

Ajallisen ajattelun kautta kohtauksien näkeminen, 
kuvittelu ja unelmointi nousevat tärkeiksi työkaluiksi 
pukusuunnittelussa ja määritelmä työnkuvastani vaihtuu 
hahmosuunnittelun sijasta hahmon hetkien suunnitteluun. 
Tarkoitan ajallisella ajattelulla sitä, että kun teoksen 
hahmo on alkanut löytää peruspilareitaan hahmon-
rakennuksessa, on pukusuunnittelijan suunniteltava 
jokaiseen kohtaukseen, mitä hetkeä teos näyttää hahmon 
elämänkaaresta. Yksinkertaistettuna pukusuunnittelu 
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koostuu pukujen suunnittelemisesta eli hahmon elämän 
hetkien ja mahdollisten hetkien muutoksien suunnit-
telemisesta. Jotta näitä hetkiä on mahdollista suunnitella, 
on ratkaistava teoksen maailma ja tyyli sekä hahmo ja 
hahmon identiteetti. 

Tästä pelkistettynä esimerkkinä kohtaus Walt 
Disneyn tuottamasta animaatioelokuvasta Tuhkimo 
(1950). Elokuvassa Hyvä Haltiatar taikoo maagisen 
tanssiaismekon sisarusten ja äitipuolen kaltoinkohtele-
malle Tuhkimolle. Kohtauksessa on kyse Tuhkimon puvun 
muuntautumisesta toiseksi puvuksi. Tämä tarkoittaa, 
että Tuhkimon aikaisemman hetken eli aikaisemman 
puvun aika on tullut päätökseen ja seuraavan hetken eli 
seuraavan puvun aika on alkamassa. Tuhkimon puvun 
muuntautuminen toiseen tapahtuu konkreettisen 
vaatteen avulla, kun räsyinen ja nokinen palvelijan vaate 
vaihtuu juhlavaan ja prameaan juhlamekkoon. Lisäksi 
Tuhkimon hiukset muuttuvat auki olevista hiuksista 
nutturakampaukseen ja hänelle ilmestyy hiuspanta sekä 
korvakorut. Tärkeää uudessa alkavassa puvussa, joka 
muodustuu juhlamekon avulla, on puvun ilmestymistapa 
kohtauksessa: juhlamekko muodostuu Tuhkimon päälle 
Hyvän Haltiattaren taikavoimien ansiosta. Puku ja sen 
konkreettinen ilmentymä eli juhlamekko herättävät 
erilaisia tunnereaktioita ilmestyessään taikavoimien avulla 
sen sijaan, että Tuhkimo saisi juhlamekon käteensä ja 
hän kävisi nopeasti vessassa vaihtamassa sen. Muutoksen 
jälkeen alkava puku on värittynyt tai sävyttynyt sen 
kokemuksen kautta miten puku on ilmestynyt. Materiaa-
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lisilta ominaisuuksiltaan se ei välttämättä erotu suuresti 
muista tarinan sisällä nähdyistä juhlamekoista, mutta 
katsojan saama kokemus juhlamekon ilmestymisestä 
tekee Tuhkimon juhlamekosta erityisemmän kuin 
muiden hahmojen juhlamekot. Ilmestynyt puku on 
tässä esimerkissä Tuhkimon elämän hetki, johon sisältyy 
tarinallisesti taikavoimilla todeksi tehty juhlamekko. 
Pukusuunnittelijan kannalta tämä on tärkeä tieto ja 
elementti puvun suunnittelussa. Hän suunnittelee 
ohjaajan ja näyttelijän kanssa puvun ilmestymistavan 
vaikutukset Tuhkimoon ja itsenäisesti miten tämä 
ilmestyminen näkyy juhlamekon vaatesuunnittelussa. 

Identiteetin suunnittelu kulkee lomittain hetkel-
lisyyden suunnittelemisen kanssa, sillä identiteetti muovaa 
hetkiä ja hetkien kokeminen ja näkeminen rakentavat 
hahmon identiteetin katsojien mieliin. Määritän kuiten-
kin puvun ajallisen hetken kautta, enkä identiteetin kaut-
ta. Tämä johtuu siitä, että koen hahmon hetkien suunnit-
telun tarvitsevan pohjatiedokseen hahmon identiteetin 
eli hetkien suunnittelemiseen sisältyy jo itsessään myös 
hahmon identiteetin suunnitteleminen. Vastakohtaisesti 
hahmon identeetin suunnittelu ei pidä sisällään hahmon 
hetkien suunnittelua.

Puku ja sen kokeminen ovat riippuvaisia sen ajal-
lisesta kestosta ja katsojan kyvystä kokea se ajallisesti 
kestollisena taidemuotona. Avaan ajatuksiani teoreet-
tisen fyysikon Carlo Rovellin kirjan Ajan luonne (2018) 
avulla, joka avaa lukijalle kuinka pitkälle ihmiskunta on 
päässyt tutkiessaan ajan olemusta esimerkiksi kvanttify-
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siikan avulla. Rovelli kertoo esimerkin kestollisen taiteen 
ymmärtämisestä musiikin avulla:

Kun kuuntelemme hymniä, ääni saa merkityksen sitä en-
nen ja sen jälkeen tulevista äänistä. Musiikki voi ilmetä vain 
ajassa, mutta jos olemme aina nykyhetkessä, miten voimme 
kuulla sitä?...Hymni, laulu, on jollakin tavoin läsnä mie-
lessämme yhtenäisenä, jonkin koossa pitämänä, ja tuota 
jotakin pidämme aikana. Näin aika siis on tätä: se on koko-
naan mielemme nykyhetkessä muistoina ja ennakointeina. 
(Rovelli 2018, s. 177)

Esimerkki musiikista on nerokkaan yksinkertainen. 
Melodia kuullaan kokonaisuutena ajassa tai tietyn het-
ken aikana muistojen ja ennakointien avulla. Melodialla 
on alku ja loppu eikä melodiaa voi kokea kokonaisuute-
na, jos ei kuule sen kaikkia sävelmiä. Tämän kautta voisi 
ajatella, että ajassaan pysähtynyt puku on vaate, kuten 
ajassaan pysähtynyt melodia on sävel.

Samalla tavalla elokuva ja teatteri ovat kestollisia 
taidemuotoja. Elokuva muodostuu jatkuvista kuvista, 
jotka nähtyään peräkkäin katsoja on kokenut kokonai-
suuden eli elokuvan. Teatteri myös koostuu peräkkäi-
sistä kohtauksista, jotka katsoja kokee esityksen aikana ja 
näiden kaikkien kohtauksien jälkeen katsoja on kokenut 
kokonaisuuden eli teatteriesityksen. Jos katsoja näkee vain 
osan elokuvasta tai teatteriesityksestä, ei hän voi väittää 
nähneensä kyseistä teosta. Kuitenkin lyhyistä pätkistä 
voi tehdä oletuksia kokonaisuudesta tai saada maistiaisen 
teoksen tunnelmasta ja visuaalisesta maailmasta. 
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Tämänkaltaista ajattelumallia voi hyödyntää puvun 
määrittämiseen. Puvut ovat osa elokuvien ja esitysten 
pukusuunnittelua. Katsoja kokee erilaisia pukuja teoksen 
edetessä ja vasta teoksen koettuaan hän voi todeta koke-
neensa pukusuunnittelun sekä sen sisältäneet puvut ja 
niiden muutokset. Teoksen aikana tulevat esille puvun 
ajalliset ominaisuudet kuten liike, muutos ja drama-
turgia. Valokuva puvusta antaa maistiaisia puvun visuaa-
lisesta kielestä ja hahmon olemuksesta, mutta katsoja ei 
pysty tuntemaan hahmoa tai kokemaan pukua valokuvan 
kautta. Puku koetaan teoksen aikana muistoina ja enna-
kointeina eli puku on ajallisesti kestollinen taidemuoto. 
Tässä tulee esille termien puku ja vaate yksi eroista. 
Rovelli kirjoittaa: ”Kappaleiden ja tapahtumien ero on, 
että kappaleet ovat pysyviä, tapahtumilla on rajallinen 
kesto.” (Rovelli 2018, s. 97). Vaate on kappale, kun taas 
puku voidaan nähdä tapahtumana. 

Puvun riippuvuus kontekstista

Keskityn hetkeksi puvun ajallisuuden pohtimiseen 
teatteritaiteen parissa. Teatteriesitys on ajallinen 
tapahtuma ja puku on olemassa esityksen sisällä. Ilman 
esitystä ei ole pukua ja esitys ilman pukua on mahdot-
tomuus, sillä aina kun näyttelijä astuu lavalle, tulkitaan 
että hänellä on puku päällään. Puku on oleva vain tietyssä 
kontekstissa eli teoksessa. Myös Timjami Varamäki (2018, 
s. 16) mainitsee opinnäytetyössään kokevansa kontekstin 
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tärkeäksi pukua tarkastellessa: ”Olen taipuvainen painot-
tamaan ajatusta, jonka mukaan puku ja elävä keho 
yhdessä muodostavat merkityksellisen kokonaisuuden 
tietyssä paikassa ja ajassa. Konteksti on osa pukua.” 
Puvun tarjoamiin kokemusaineksiin vaikuttaa teos 
kokonaisuudessaan, joten puvun siirtäminen sen alku-
peräisestä kontekstista toisaalle, muuttaa sen tarjoamia 
kokemusaineksia. Jokainen esitys on erilainen, mutta 
vain esityksen sisällä puku voi antaa mahdollisimman 
samankaltaisia kokemusaineksia. Puku esityksen 
ulkopuolella on eri kontekstissa kuin teoksen sisällä ja 
muuttuu näin erilaiseksi. Tämä puvun aspekti on tärkeä 
kun pohditaan puvun riippumattomuutta materiaalista. 
Esimerkiksi puvun sisältämät vaatteet voidaan käyttää 
uudelleen osana seuraavan teoksen pukusuunnittelua ja 
näin on syntynyt uusi kokonaisuus toiseen kontekstiin 
eli eri puku kuin missä vaatteet olivat alunperin olleet.

Puku ja teos ovat riippuvaisia toisistaan: joko puku 
toimii lukuohjeena teokselle tai teoksen antama lukuohje 
puvulle on välttämätön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että puku koetaan vajavaisesti kun teoksen kontekstin 
ulkopuolella puku tulkitaan vain sen visuaalisen infor-
maation perusteella eikä katsoja koe pukuun kuuluvaa 
hahmon käyttäytymistä ja kohtauksen sisältöä. Puku-
suunnittelija Tua Helve (2018, s. 22) kirjoittaa artikke-
lissaan Political by Design puvusta, jonka avulla teoksen 
kontekstin tärkeyttä on mahdollista tutkia. Helven esi-
merkissä puku antaa ensivaikutelman uhkaavasta hah-
mosta, jonka olettaisi toimivan ronskisti, mutta hahmo 
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käyttäytyykin epävarmasti ja yrittää miellyttää katso-
jia. Puvun visuaalisen ensivaikutelman antamat viitteet 
hahmosta osoittautuvat virheellisiksi ja näin teoksen 
ulkopuolella puku saatettaisiin käsittää eri tavalla kuin 
mitä pukusuunnittelija ja teoksen muut tekijät ovat sen 
tarkoittaneet. Tässä esimerkissä näyttelijäntyö antaa lu-
kuohjeen puvulle ja ilman tätä lukuohjetta puku jäisi va-
javaiseksi sen sisältämien merkityksien osalta.

Jos hyväksymme puvun riippuvaisuuden teoksesta, 
voimme myös ajatella puvun alkavan ja päättyvän 
teoksen mukana tai sen sisällä. Tarkoitan tällä sitä, että 
puku muuttuu todeksi vasta kun se näyttäytyy ensim-
mäistä kertaa katsojille teoksen sisällä. Tämänkaltainen 
hetki on esimerkiksi kun näyttelijä astuu lavalle. Puku on 
jatkuvasti olemassa esityksen aikana eikä sitä voi irrottaa 
teoksen sisällä näyttelijästä riippumatta siitä, mitä vaat-
teita näyttelijällä on päällään. Puku herää henkiin samaan 
aikaan kun näyttelijäntyö alkaa ja loppuu samaan aikaan 
kun näyttelijäntyö loppuu. Jokainen kerta, kun näyttelijä 
astuu lavalle, on hänellä päällään puku, vaikka se mate-
riaalisesti koostuisi kotoa nopeasti mukaan otetuista 
farkuista ja t-paidasta. 

Katsojien kyky kokea puku on kytköksissä teokseen 
ja sen luomaan kontekstiin. He tietävät, ettei näyttelijä 
lavalla ole yksityishenkilönä. Sanaton sopimus katsojien 
ja näyttelijöiden välillä on voimassa ja näyttelijä nähdään 
illuusiona hahmosta. Kun näyttelijä astuu lavalta pois, 
muuttuu puku vaatteiksi, konkreettisiksi materiaaleiksi ja 
näyttelijän yksityishenkilöllisyydeksi. Tämä ajattelutapa 
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eroaa Monksin tavasta ajatella, sillä hän kirjoittaa puvun 
olevan osaksi olemassa myös esitystä ennen ja sen jälkeen 
pukuhuoneessa. Määritelmäni mukaan puku teoksen 
ulkopuolella on mahdottomuus eikä pukua ole olemassa 
teosta ennen tai sen jälkeen.

Koen, että esityksen ulkopuolella puvun vaatteet saa-
vat uuden määritelmän näyttelijän työvaatteina ja ne 
saavat arkielämästä tulevat lukuohjeet. Teos ei tällöin 
ole ’käynnissä’, joten puvun aika ei myöskään ole ’käyn-
nissä’. Jos näyttelijä kävelee roolivaatteissa ostamaan ruo-
kaa Alepasta, nähdään tämä näyttelijänä, jolla on jäänyt 
työvaatteet päälle. Ohikulkijoiden ajatuksissa saattaa 
herätä kysymys siitä, onko tämä osa jotakin performans-
sia, jos vaatteet eroavat radikaalisti arkivaatteista, mutta 
pian tilanne osoittaa kontekstin olevan osa näyttelijän 
arkielämää. Tilannetta ei lueta esityksenä, jossa näyttelijä 
esittää roolihahmoa, joka käy kaupassa ostamassa ruokaa. 
Tässä tilanteessa sama konkreettinen vaate, joka on osa 
pukua, toimii näyttelijän päälle jääneenä työvaatteena. 
Näitä vaatteita voisi luonnehtia pysähtyneenä pukuna 
kuten aikaisemmin mainitsin. Puvun elämänkaari on 
suoraan kytköksissä näyttelijäntyön elämänkaareen, sillä 
ne alkavat ja päättyvät samaan aikaan. Tämä näytteli-
jäntyön ja puvun tarkka alkaminen sekä päättyminen on 
kiisteltävä ja harmaa alue.

Myös elokuvataiteen puolelta löytyy kirjallisuudesta 
mainintoja puvun kontekstin tärkeydestä. Landis (2012, 
s. 9) kirjoittaa siitä, kuinka jokainen puku on olemas-
sa juuri tiettyä elokuvan hetkeä varten ja se on tarkoi-



66

tus nähdä tietyssä valossa, tietyssä lavastuksessa ja tietyn 
näyttelijän päällä. Puku on siis suunniteltu olemaan 
tietty hetki. Samankaltaisen ajattelun voi siirtää suoraan 
esittäviin taiteisiin. Jokainen puku on suunniteltu tietylle 
näyttelijälle, tanssijalle tai esiintyjälle ja tietyllä hetkellä 
nähtäväksi tietyssä kontekstissa. 

Puvun hetkellisyys saattaa aiheuttaa käytännön ongel-
mia teoksen harjoituskaudella. Puku on suunniteltu 
tiettyä kohtausta varten teoksen sisällä, mutta harjoi-
tusvaiheessa puvun materiaalit saattavat joutua koetuk-
selle pitkäaikaisen käytön tai kohtauksien toiston takia. 
Pukusuunnittelija Suvi Matinaro mainitsee tästä opin-
näytetyössään Pukusuunnittelija ja näyttelijän kolme 
minää: ”Puku on ensisijaisesti esiintymisvaate. Harjoi-
tusvaatteena se ei välttämättä toimi, koska harjoitusten 
ja esityksen vaatimukset puvulle ovat erilaiset” (Matinaro 
2014, s. 45). Matinaro kirjoittaa puvun vaatteiden olevan 
tarkoitettu esiintymistä varten eikä suuria rasitteita kestä-
viksi harjoitusvaatteiksi. Tämä korostaa, kuinka puku on 
olemassa vain esityksen kontekstissa ja kuinka se on suun-
niteltu juuri sitä varten. Toisaalta näyttelijän on tärkeä 
viettää aikaa puvun materiaalien kanssa treenikaudella, 
jotta puku ja näyttelijäntyö pystyvät parhaimmalla mah-
dollisella tavalla tukemaan toisiaan. Puvun dramaturgia 
saattaa jäädä vajavaiseksi, jos näyttelijä pääsee työsken-
telemään sen materiaalisen puolen kanssa liian myöhään 
lähellä ensi-iltaa.
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Puvun dramaturgia

Seuraavaksi lähestyn pukua kestollisena taidemuotona 
puvun dramaturgian kautta. Esitys on ajallinen tapahtu-
ma, jonka sisällä on puvun elinkaari ja puvun drama-
turgia. Pukusuunnittelijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
puvun dramaturgian kautta teoksen sisäiseen maailmaan. 
Kokemukseni on, että puvun dramaturgialla voi vaikut-
taa ainakin seuraaviin teoksen osa-alueisiin: koko teoksen 
dramaturgiaan, roolihenkilön dramaturgiaan sekä yksit-
täisen kohtauksen dramaturgiaan. Pukusuunnittelijan 
tehtävä on suunnitella yksittäisen puvun dramaturgia 
sekä sen vaikutus ja suhtautuminen näihin kolmeen eri 
dramaturgiaan.

Puvun vaikutus kokonaisdramaturgiaan voisi tarkoit-
taa pukusuunnittelun kokonaisuuteen liittyviä värivalin-
toja tai pukujen vaatteiden tyylisuuntaa ja aikakautta. 
Pukusuunnittelijan valitsema tyyli vaikuttaa suuresti 
katsojien kokemukseen esityksestä ja tapaan lukea teosta. 
Koreografi ja tanssitaiteilija Pietari Kärki (2018) on sa-
nonut pukusuunnittelun olevan koko teoksen lukuohje. 
Puvun vaikuttaminen teoksen yksittäiseen kohtaukseen 
voisi tarkoittaa esimerkiksi musikaalissa yhden musiik-
kinumeron pukusuunnittelullisia ratkaisuja. Nämä rat-
kaisut määrittävät minkälaista tunnelmaa puvut luovat 
kohtaukseen ja sen musiikkinumeroon. Roolihenkilön 
dramaturgiaan vaikuttaa suurempien pukusuunnittelu-
ratkaisujen lisäksi pukuun kuuluvat pienet konkreettiset 
muutokset. Nämä saavat esityksen sisällä suuria merki-



68

tyksiä esimerkkinä kauluksen avaaminen tai takin pois 
ottaminen. Muutokset saattavat enteillä roolihenkilön 
käännekohtaa tarinassa, kuvastaa roolihenkilön sisäisiä 
tunteita tai antaa vihjeitä tulevista tapahtumista tai rooli-
henkilön kasvutarinasta. 

Esimerkkinä tämänkaltaisesta muutoksesta puvussa 
toimii lyhytsarjan North & South (2004) loppukohtaus. 
Sarja seuraa päähenkilö Margaret Halenin tarinaa, kun 
Iso-Britannian teollistumisen kulta-aikana 1850-luvul-
la hänen perheensä muuttaa maalta kaupunkiin. Kau-
pungissa hän tapaa jäyhän ja vakavan John Thorntonin, 
joka on puuvillatehtaan omistaja. Sarjan aikana Johnin 
koppava hahmo käy läpi valtavan kasvutarinan ja hän 
rakastuu Margaretiin. Sarjan viimeisessä kohtauksessa 
muuttunut John nähdään ensimmäisen kerran rennom-
massa habituksessa: hänen olemuksensa on rentoutunut 
ja hänellä on kauluksen ylimmät napit auki. Tämä kau-
luksen avaaminen näyttäytyy visuaalisena merkkinä 
roolihahmon muutoksesta ja saa suuren merkityksen 
hahmolla, joka muuten on sarjan aikana näyttäytynyt 
tiukasti etiketin mukaisesti pukeutuneelta. 

Nämä kaikki puvun dramaturgian erilaiset keinot vai-
kuttaa kokonaisdramaturgiaan, kohtausten tunnelmiin 
ja roolihenkilön kaareen tarvitsevat ympärilleen teoksen 
kokonaisuudessaan tapahtuakseen. Esityksen ulkopuolel-
la nämä konkreettiset muutokset muuttuvat arkisiksi tai 
saavat eri merkityksiä kuin teoksen sisällä. Ilman esityk-
sen kontekstia on kauluksen avaaminen arkinen teko, 
eikä se kanna mukanaan suurempia merkityksiä. Puku 



69

tarvitsee esityksen kontekstin ja ajallisen keston, jotta 
puvun dramaturgia tulee todeksi ja puku on olemassa 
pukuna.

Puku itsessään esityksenä

Puvun ajallisuuteen liittyen kiinnostava näkökulma 
on puku itsessään esityksenä tai puku tunteen aiheutta-
mana habituksen muutoksena kehossa. Mimosa Norja 
(2017, s. 17) kirjoittaa esiintyvästä puvusta pohtiessaan 
puvun määritelmää: ”Toinen vaihtoehto voisi olla käyttää 
sanaa esityspuku, jolloin korostuisi esiintymisen sijaan 
puvun merkitys esityksen paikkana.” Puku esityksen 
paikkana on kiinnostava ajatus, jota tutkii esimerkiksi 
Jessica Bugg omissa teoksissaan. Hän näkee puvun esi-
tyksenä ja kehon reaktioita sen narratiivin ilmentäjinä 
(Bugg 2014b). Siru Kososen ajatus puvusta muutoksena 
kehossa on hyvä esimerkki puvusta, joka on mahdollinen 
vain ajallisesti kestollisena, sillä se on itsessään tapahtu-
ma, tapahtumista tai muutosta. Hän on tutkinut opinto-
jensa aikana pukua muistona vaatteesta tanssijan kehos-
sa ja opinnäytetyössään hän kirjoittaa immateriaalisesta 
puvusta. Tämä tarkoittaa, että puku on tunne kehossa, 
joka aiheuttaa muutosta kehon habitukseen:

Toisin sanoen intentiolla esiintyjän, tässä kokijan, kehoon 
istutetun tunnetilan ilmentyminen olisi teoksessani 1:1:1:3 
puku, immateriaalinen eli materiaaliton kohtaamisen/ 
kohtaamattomuuden puku. Intentio eli aie puvusta oli-



70

si tällöin tunne johon kokija tilassa pukeutuu. (Kosonen 
2016, s. 30)

Tässä esimerkissä Kosonen kuvaa turvakameroiden 
läsnäolon kautta aiheutettua tunnetta, joka saa aikaan 
konkreettisen muutoksen teoksen kokijoiden kehossa tai 
kehonkielessä. 
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6. Puvun luoma hahmo

Käsitelläkseni puvun määritelmää täytyy minun 
pohtia tarkemmin hahmon ja puvun suhdetta toisiinsa. 
Edellisessä kappaleessa olen kirjoittanut puvun olevan 
hahmon elämänkaaresta napattu hetki, joka on olemas-
sa vain teoksen sisällä. Koska puku on hetki hahmon 
elämästä, tarkoittaa tämä sitä, että teoksen sisällä hah-
molla voi olla monta pukua eli hetkeä.

Ensimmäiseksi lähden liikkeelle hahmosta, jonka olen 
sisällyttänyt puvun määritelmään mukaan. Hahmo tar-
koittaa pukusuunnittelijan, esiintyjän ja ohjaajan kans-
sa luotua kuvitteellista roolihenkilöä teoksen illuusion 
sisällä, johon vaikuttavat myös muut osa-alueet kuten 
käsikirjoitus ja lavastus. Hahmo voi olla tunnistettavissa 
ihmiseksi, mutta se voi olla myös eläin, olio, elävä objekti 
tai abstrakti ilmentymä esimerkiksi tunteesta tai aiheesta. 
Hahmon määrittelen teoksen sisällä olevaksi olennoksi, 
joka on elävä ja jonka olemassaolo määritellään teoksen 
sisällä todeksi. Tarkoitan tällä sitä, että esityksissä hahmo 
tarvitsee toteutuakseen usein elävän näyttelijän, mutta 
teos voi halutessaan myös määrittää liikkuvan tai liikku-
mattoman konkreettisen materiaalin eläväksi hahmok-
si. Esimerkkejä hahmoista, jotka ovat olemassa elävinä 
teoksen sisällä ilman elävää näyttelijää ovat Siru Kososen 
(2016) teoksessa 1:1:1:3 oleva Julia, joka koostuu tilas-
ta, tilan kompositiosta ja tilassa olevista materiaaleista 
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kuten hyytelötissistä sekä Susanna Suurlan teos ELÄVÄN 
ÄÄRET – installaatio ajasta ja ruumiillisuudesta (2016), 
joka on taiteellinen tutkimus kuolevasta kehosta, jolla on 
hengitys, pulssi, verenkierto ja syke. Molemmissa teok-
sissa hahmo määritellään eläväksi hahmoksi ilman, että 
hahmoa on luomassa elävä näyttelijä.

Kuitenkin useimmiten teatteritaiteessa hahmo on 
kytköksissä näyttelijään, sillä näyttelijä lavalla on aina 
elävä hahmo. Hahmo ei ole todellinen arkitodellisuudes-
samme vaan, kuten puku, hahmo on olemassa vain 
teoksen sisäisessä maailmassa. Teoksen sisäistä maailmaa 
voisi kuvailla todellisuuden päälle rakennetuksi valheel-
liseksi todellisuudeksi, joka on totta niin katsojille kuin 
näyttelijöille teoksen keston ajan. Teoksen ulkopuolella 
hahmoa ilmentänyt näyttelijä palaa yksityispersoonaansa. 
Hän saattaa kantaa mukanaan kaikuja menneistä rooli-
henkilöistä ja hänet saatetaan tunnistaa arkielämässä 
kuuluisista roolitöistä, mutta tästä huolimatta teoksen 
ulkopuolella hahmo ei ole enää oleva. Hahmo elää oman 
tarinansa jokaisen esityksen aikana uudestaan. Impro-
visaatiota sisältävissä teoksissa hahmon tarina saattaa 
vaihdella esityksien välillä suuresti, mutta muissa teok-
sissa hahmon tarina toistuu lähes identtisenä. Esitys 
toimii katsojille kurkistusikkunana hahmon elämästä 
valittuihin hetkiin. 

Illuusio hahmosta on todella vahva, sillä katsoja ha-
luaa uskoa hahmon olemassaolon valheen. Joskus kat-
soja saattaa yllättyä kuinka mykkää roolihahmoa esittävä 
näyttelijä onkin arkielämässä puhekykyinen, koska kat-
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soja on uskonut niin vahvasti roolihahmon illuusioon. 
Katsojilla voi olla myös illuusio siitä, ettei näyttelijä kuule 
hahmon takaa mitä katsojat arkitodellisuudessa heistä 
puhuvat. Tästä esimerkkinä toimii Linnanmäellä järjeste-
tyn IIK!weekin kauhuhahmot. 

Toimin näyttelijänä vuonna 2018 IIK!weekin kauhu-
viikoilla ja roolihenkilöni oli puhekyvytön zombimorsian, 
joka kulki vapaasti huvipuiston alueella muiden kauhu-
hahmojen kanssa. Huvipuiston kävijät puhuivat kauhu-
hahmoista pääsääntöisesti kolmannessa persoonassa 
ja keskustelivat toistensa kanssa esimerkiksi ”Ei kai se 
vaan tuu tänne”. Jos tämän jälkeen lähdin lähestymään 
heitä hahmossani, he säikähtivät ja ihmettelivät miten 
tulen juuri heitä kohti olettaen, että en olisi kuullut tai 
ymmärtänyt heidän keskusteluaan. Toinen esimerkki 
samasta tapahtumasta on, kun puhuvat kauhuhahmot 
mainitsivat jonkun kävijän nimen. Kävijät saattoivat 
sanoa toisilleen: ”Roope tuu tänne ottaa kuva näiden 
kanssa” ja jos joku puhuvista hahmoista pyysi tämän 
jälkeen Roopea rohkeasti tulemaan heidän luokseen, 
kävijät säikähtivät sitä, kuinka kauhuhahmo tiesi Roopen 
nimen. Kävijät unohtivat, että hahmojen takana on 
heidän puhettaan ymmärtävä näyttelijä. Hahmon illuu-
sioon uskotaan niin vahvasti, että näyttelijän kuvitellan 
olevan toisessa ulottuvuudessa, jonne katsojat saavat 
kurkistaa, mutta näyttelijät eivät näe toisesta ulottu-
vuudesta katsojien maailmaan. Katsoja saattaa uskoa 
hahmon niin kokonaisvaltaisesti, että todellisuuden taju 
osittain katoaa.
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Jokaisella hahmolla on identiteetti ja kirjoitin aikai-
semmin kuinka puvun tehtävä on määrittää hahmon 
identiteettiä katsojille tiedettäväksi teoksen vaati-
malla tarkkuudella. Tieteen termipankin (2020) yh-
den määritelmän mukaan identiteetti on laadullinen 
määritelmä siitä, mitä tai kuka jokainen olio on. Lisäksi 
identeetti voi tarkoittaa olion pysymistä samanlaisena eli 
olio voidaan tunnistaa samaksi olioksi vaikka aikaa olisi 
kulunut.

Tämä samaksi olioksi tunnistaminen on kiinnos-
tava puoli puvun työtehtävässä identiteetin suhteen. Jos 
näyttelijä näyttelee koko teoksen ajan yhtä roolihenkilöä, 
katsoja voi tunnistaa roolihenkilön samaksi näyttelijän 
kautta. Jos näyttelijä näyttelee useita roolihenkilöitä teok-
sen aikana, on näiden eri roolihenkilöiden tunnistaminen 
tärkeä huomioida pukusuunnittelussa. Tällöin pukujen 
työ on kantaa mukanaan lähes kokonaan roolihenkilön 
identiteetti, jotta puvun vaihtuessa myös näyttelijän 
näyttelemä roolihenkilö vaihtuu. Kolmas vaihtoehto on 
roolihenkilö, jota näyttelee useampi näyttelijä. Tällöin 
usein hyödynnetään pukusuunnittelussa identtisyyttä 
vaatekielessä tai maskeerauksessa. Teos määrittää kuinka 
selkeästi katsojalle halutaan artikuloida puvun avulla roo-
lihenkilöiden rajoja ja ne voidaan myös tahallisesti tehdä 
epäselviksi tai teoksen sisällön kannalta ei ole relevanttia 
tunnistaako katsoja vaihtuuko näyttelijän roolihenkilö 
vai ei. Identiteetin määrittäminen pukusuunnittelussa on 
ratkaistava, mutta ratkaisuja voi olla useita. 

Anja Riitta Lahikainen (2011, s.96-97) kirjoit-



75

taa artikkelissaan Minuuden sosiaalinen rakentumi-
nen käsitteistä persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti. 
Persoonallinen identiteetti painottaa yksilön elämän 
aikana kerättyjä vuorovaikutuskokemuksia toisten 
kanssa. Tällöin minä-kokemuksen jatkuvuutta ylläpitävät 
elämyksellisesti keskeiset tapahtumat ja tämä auttaa 
itsensä samaksi kokemisessa eri tilanteissa ja ajan kuluessa. 
Sosiaalinen identiteetti “viittaa yhteyksiin, joissa yksilö 
sosiaalisen vertailun johdosta liittyy tai liitetään toisiin 
samankaltaisiin” (Lahikainen 2011, s.96).

Lahikaisen määritelmä tuo näkyville puvun tehtävän 
liittää roolihenkilön identiteetti teoksen sisäisiin sosiaa-
lisiin identiteetteihin sekä teoksen ulkopuolella oleviin 
katsojien arkitodellisuuden sosiaalisiin identiteetteihin. 
Tämä puoli identiteetistä pukusuunnittelussa on vah-
vasti kytköksissä esimerkiksi pukujen intertekstuaali-
suuteen ja poliittisuuteen, josta kirjoitan myöhemmin 
opinnäytetyössäni.

Identiteetin työtehtävä suoritetaan usein visuaalisin 
keinoin ja hahmon identiteetin voi kertoa paikoittain 
hyvin pienillä merkeillä. Esimerkiksi viitta tai kruunu 
voi toimia tämäkaltaisena merkkinä kuninkaasta. Näiden 
yksittäisten vaatekappaleiden jälkeen pukusuunnittelija 
on vapaa suunnittelemaan mitä hän haluaa.
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7. Puvun ajallisuuden tuomat työkalut

Tässä luvussa käsittelen erilaisia pukusuunnittelun 
työkaluja, joita koen ajallisen ajattelun tuovan mukanaan. 
Nämä työkalut ovat kytköksissä puvun ajalliseen ole-
mukseen. Näiden työkalujen tai ajattelumallien määrit-
tämiseksi keskityn hetkeksi tarkastelemaan minkälaisia 
aikakäsityksiä ihmisellä tällä hetkellä on olemassa 
tai minkälaiset käsitykset ajasta koen tärkeäksi opin-
näytetyöni kannalta. 

Palaan Carlo Rovellin (2018) kirjaan Ajan luonne, jos-
sa hän selittää yksinkertaistaen kaksi tapaa käsitellä aikaa. 
Kirjan ensimmäisessä osiossa hän käsittelee fysikaalista 
aikaa eli kuinka pitkälle fysiikka on päässyt kysymyksissä 
ajan olemuksesta ja mitä aika oikeastaan on. Tämän jäl-
keen hän keskittyy ihmisen kokemukseen ajasta. Rovel-
li mainitsee tämän jaottelun fysikaalisen ajan ja ”sisäisen 
ajan tietoisuuden” välille tehneen alun perin saksalaisen fi-
losofin ja fenomenologian perustajan Edmund Husserlin 
(Rovelli 2018, s. 178). Opinnäytetyöni kannalta tarvitsen 
näitä molempia käsitteitä, sillä molemmat tavat käsitellä 
aikaa tuovat omat työkalunsa pukusuunnittelijalle.

Kvanttifysiikka ei ole vielä pystynyt tyhjentävästi selit-
tämään mitä fysikaalinen aika on, mutta opinnäytetyöni 
kannalta määrittelen sen yksinkertaistettuna ajaksi, 
jota voi mitata kellolla. Kello näyttää meille sekun-
teina, minuutteina ja tunteina kuinka paljon aikaa on 
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kulunut. Puku on olemassa vain tietyn kestollisen ajan eli 
jonkin kellolla mitattavan ajan verran. Puvun ajallinen 
kesto riippuu teoksesta, jonka kokonaisuuteen puku 
kuuluu. Tähän aspektiin keskityin enemmän luvussa, 
jossa määrittelin puvun olevan ajallisesti kestollinen 
taidemuoto. Fysikaalisen ajan eli kestollisen ajan kautta 
ajallinen ajattelu tuo työkaluja, jotka liittyvät tiettyyn 
teoksen ajanhetkeen ja siihen liittyy käsitteitä kuten 
muutos, kesto, ilmestyminen ja katoaminen. Kestollisen 
ajan lisäksi tarvitsen myös käsitettä sisäisen ajan tietoisuus, 
jota kutsun opinnäytetyössäni koetuksi ajaksi. Tämän 
ajattelumallin kautta tulevat työkalut liittyvät ajatukseen 
kuinka katsojien tai hahmon halutaan kokevan hahmon 
hetket tai minkälaista tunnelmaa hahmon hetkiin 
halutaan. Koettuun aikaan liittyy käsitteitä kuten pysäh-
tyneisyys, kiihtyminen, muistaminen, unohtaminen ja 
tottuminen.

Nämä kaksi eri aikakäsitystä, kestollinen aika ja koettu 
aika, tuovat mukanaan ajattelumalleja, joita pukusuun-
nittelija voi hyödyntää suunnittelutyössään. Tarkastelen 
seuraavia aiheita näiden aikakäsityksien kautta: aika-
hyppy, näkökulma, ensivaikutelma, muutos, kehon ajan 
pysäyttäminen ja kiihdyttäminen sekä annetaan elää.

Aikahyppy

Teoksen sisällä olevia aikahyppyjä visualisoidaan kat-
sojalle usein puvun kautta. Aikahypyillä tarkoitan esi-
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merkiksi sitä, kun sama henkilö nähdään lavalla lapsena, 
aikuisena ja vanhuksena tai näytetään henkilön päivästä 
useita kohtauksia, joiden välissä on lyhyt tai pidempi 
aikahyppy. Vaihtoehtoisesti teos voi tapahtua samassa 
hetkessä roolihenkilön kanssa eikä selkeitä aikahyppyjä 
tapahdu. Tästä esimerkkinä on Teatterikorkeakoulun, 
Aalto-yliopiston ja Q-teatterin tuottama musikaali Don-
key Hot (2019), jossa toimin puku- ja lavastussuunnit-
telijana. Musikaali seurasi päähenkilön Jusun tarinaa 
samassa ajassa kuin roolihenkilön aika eteni teoksen 
sisällä. Katsojien aika kulkee samassa tahdissa Jusun 
kanssa musikaalin viimeiseen kohtaukseen asti, jolloin 
tuli teoksen ainoa aikahyppy. Jusu herää unesta, johon 
hän oli nukahtanut juuri ennen väliaikaa eli aikahyppy 
oli pituudeltaan toisen näytöksen pituinen. 

Aikahyppyjen suunnittelussa on mahdollista 
hyödyntää ajallisessa ajattelussa kestollista ja koettua 
aikaa. Kestollisen ajan näkökulmasta aikahypyt 
pyritään näyttämään mahdollisimman realistisina. 
Epookkinäytelmissä puvun vaatteiden aikakausisuun-
nittelu paljastaa katsojille pidempiä aikahyppyjä. 
Esimerkiksi teatteriesityksen ensimmäisessä kohtauksessa 
roolihenkilöt nähdään 1980-luvun tyylisissä vaatteissa ja 
seuraavassa kohtauksessa samat roolihenkilöt nähdään 
2010-luvun tyylisissä vaatteissa. Katsoja voi näin pukujen 
vaatesuunnittelun kautta saada informaatiota tarinan 
sisällä tapahtuvasta 30 vuoden aikahypystä. Jos aikahypyn 
ymmärtäminen on tärkeää, voi pukusuunnittelija 
käyttää hyödykseen aikakausille tyypillisiä tunnettuja 
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piirteitä, jotta mahdollisimman moni yleisöstä ymmärtää 
siirtymän ajassa. 

Koetun ajan kautta hyppyjen välissä tapahtuvia 
muutoksia voidaan korostaa tai vähätellä. Esimerkiksi 
puvun kautta halutaan tuoda esille pysähtyneisyyttä 
vaikka aika kuluukin eteenpäin. Konkreettisesti tämä 
voisi tarkoittaa hahmon näyttämistä samalta vaikka 
kohtausten välissä aikaa kuluisi paljonkin. Näin katsojalle 
saadaan olo, että mikään ei muutu ja luodaan vaikutelmaa 
pysähtyneisyydestä. 

Näkökulma

Pukusuunnittelijan täytyy ratkaista näkökulmia, 
joista teoksen pukuja eli hetkiä tarkastellaan. Näkökul-
man määrittäminen ei ole uusi ajatus pukusuunnittelun 
kentällä ja usein esimerkiksi lastenteatteriesityksissä vali-
taan näkökulmaksi päähenkilö, joka on lapsi. Silloin 
tarinan sivuhenkilöt saattavat näyttää hullunkurisilta ja 
koomisilta, mutta tarinan päähenkilön puku on realis-
tisempi. Tällöin katsomossa olevien lapsien on helpompi 
samaistua päähenkilöön, joka mukailee muita hahmoja 
enemmän lasten arjen kuvastoa. 

Näkökulmien miettiminen on ollut minulle tärkeä 
työkalu, mutta koen vapauttavammaksi ajatella näkökul-
mia ajallisuuden ja koetun ajan kautta. Kenen hetkessä 
muut roolihenkilöt ovat? Käytännössä tämä on sama 
kysymys kuin teoksen näkökulma, mutta hetkellisyyden 
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kautta näkökulmaa on mahdollista vaihtaa teoksen sisällä 
kohtauksien ja roolihahmojen välillä. Tarkoitan tällä sitä, 
että jokaisen puvun kohdalla suunnittelija voi pohtia 
kenen näkökulmasta tämä hetki on nähty, sillä hetkellä 
kun puvut ilmaantuvat teoksen sisällä.

Tämänkaltaista ajattelua hyödynsin Donkey Hot 
-musikaalissa, kun päähenkilön Isä ja Äiti saapuivat lavalle. 
Kohtaus tapahtui Jusun unessa, kun hänen menneisyyden 
traumansa palasivat kummittelemaan. Halusin heidän 
pukujensa tulevan nähdyksi päähenkilön sen hetkisestä 
näkökulmasta. Isä ja Äiti olivat mustavalkoisissa puvuis-
sa, joiden vaatteiden suunnittelu sekä maskeeraus mukai-
li tyyliltään 1960-lukua. Isä oli lyhyt ja hänellä oli ylile-
veät hartiat. Äiti oli pitkä ja hän oli huolitellun näköinen 
tukkansa hyvin laitettuna ja kädessään pieni laukku. 
Tämä kohtaus oli ainoa, jossa teoksen roolihenkilöillä oli 
selkeästi karrikoidut vaatteet. Halusin näiden yksittäisten 
pukujen olevan peräisin Jusun alitajunnasta, jota ilmen-
si mittasuhteiden vääristyminen. Abstraktia tunnelmaa 
haluttiin luoda myös sukupuolirooleja vaihtamalla, sillä 
Isää näytteli Nenna Tyni ja Äitiä näytteli Pyry Kähkönen. 
Tämän kohtauksen roolitukseen olin ollut vaikuttamassa 
produktion alkuvaiheessa ja olimme silloin keskustelleet 
ohjaajan kanssa tämän kohtauksen mahdollisuuksista. 

Ajallisen ajattelun kautta kykenin muuttamaan omaa 
näkökulmaani siihen, miten päähenkilön näkökulma 
voi vaikuttaa teoksen yksittäisten kohtauksien pukuihin. 
Kokonaisuudessaan musikaali oli Jusun näkökulmas-
ta, mutta teoksen edetessä Jusun näkökulman vaikutus 
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Kuva 5. Jusun Äiti ja Isä kummittelivat hänen alitajunnassa.

Kuva 6. Musikaalin kohtaukset nähtiin Jusun näkökulmasta.
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teoksen maailmaan muuttui Jusun tarinan mukana. Kun 
Jusun mieli alkoi hajoamaan, oli hänen näkökulmansa 
vaikutus roolihenkilöiden hetkiin erilainen kuin ennen 
mielen hajoamista. 

Ensivaikutelma

Puvun luoma ensivaikutelma tai ensi hetkien suunnit-
teleminen on kestollisen ajan tuoma ajallisen ajattelun 
työkalu pukusuunnittelijalle. Puku on ilmestyessään 
välittömästi oleva ja katsojien on mahdollista vastaanottaa 
esimerkiksi visuaalisia kokemusaineksia ennenkuin 
hahmo puhuu tai ehtii tehdä pitkiä liikesarjoja. Ensivai-
kutelma on voimakas dramaturginen työkalu ja ensivai-
kutelman tapahtumista katsojalle ei pysty välttämään. 
Pukusuunnittelija voi arvioida haluaako hän ensivai-
kutelman olevan esimerkiksi huomiota herättävä, 
huomaamaton tai hahmoa väheksyvä. Puvun luoma 
ensivaikutelma voi joko kertoa hahmosta mahdolli-
simman paljon, olla kertomatta mitään tai kertoa 
virheellistä tietoa. Pukusuunnittelun mahdollisuuksiin 
liittyen ensivaikutelmiin liittyy usein teoksen ympärillä 
oleva yhteiskunta ja sen sisällä tunnettu kuvasto. Kuten 
aikaisemmin mainitsemassani Helven esimerkikssä, 
tunnettua kuvastoa voi käyttää hyödyksi ensivaikutelman 
luomisessa mukailemalla sitä ja kohtauksen sisältö 
määrittää ovatko visuaaliset valinnat tunnetun kuvaston 
mukaiset, erilaiset vai niitä vastaan. Ensivaikutelma voi 
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myös mukailla enemmän kohtauksen tyyliä ja tunnetilaa 
kuin hahmon identiteettiä. Tarkoitan tällä sitä, että 
hahmon puku on kytköksissä enemmän kohtauksen 
kokonaisvaltaiseen visuaalisuuteen ja sen luomaan 
ensivaikutelmaan kuin yksittäisen hahmon luomaan 
ensivaikutelmaan. Kiinnostavinta ensivaikutelmassa on 
se, että se tapahtuu vain kerran. Tämä antaa sille paljon 
voimaa ja mahdollisuuksia.

Muutos

Ensivaikutelman lisäksi vahva ajallisen ajattelun 
työkalu puvussa on muutos. Visuaalinen muutos on 
moninaisempi asia käsitellä, sillä puku on jatkuvassa 
muutoksessa ollessaan lavalla. Kohtauksien edetessä 
teoksessa katsojien kokemukset teoksen maailmasta 
kerääntyvät ja nämä sävyttävät koettua pukua. Tässä kap-
paleessa tarkoitan kuitenkin puvun konkreettisen mate-
riaalin visuaalista muutosta puvun sisällä eli kestollisen 
ajan näkökulmaa muutokseen. 

Muutos voi olla jatkuvaa tai kertaluontoista. Jatku-
van visuaalisen muutoksen esimerkkinä toimivat puvut, 
jotka sisältävät projisointia kuten esimerkiksi Erika 
Turusen pukusuunnittelu teoksessa Hunt (2002), jossa 
puku koostui paljaasta ylävartalosta sekä alaosasta, jonka 
esiintyjä sai levitettyä käsivarsien alle siipimäisiksi liehuk-
keiksi. Teoksen aikana lavalle projisoitiin kuvamateriaalia 
ja projisoinnin heijastuspintana toimi Turusen suunnit-
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telema puvun vaate. Pukuun sisältyi siis jatkuvassa 
muutoksessa oleva projisointimateriaali. 

Yksittäisestä muutoksesta esimerkkinä voisi olla 
puvun sisällä yksittäisten vaatekappaleiden riisuminen 
tai pukeminen. Donkey Hot -musikaalissa päähenkilö 
Jusu pukeutui kohtauksen sisällä ensimmäisessä näytök-
sessä renessanssin tyylisuuntaiseen keltaoranssiin takkiin 
sekä vaaleanpunaiseen haarniskaan. Koen, että puku ei 
vaihtunut toiseksi puvuksi vaan puku koki muutoksen 
katsojien edessä. Myöhemmin Jusu riisui turhautuneena 
tämän vaaleanpunaisen kuoren. Samankaltainen pukeu-
tuminen tapahtui teoksen loppupuolella, jolloin Jusu oli 
tehnyt päätöksensä suorittaa unohtumattoman kuolin-
kohtauksen. Hänelle puettiin arvokkaasti mustakul-
tainen renessanssin tyylisuuntainen takki sekä kultainen 
haarniska. Molemmat visuaaliset muutokset puvussa 
merkitsivät Jusun ulkoisen muutoksen lisäksi myös 
sisäistä muutosta Jusun roolihenkilössä sekä teoksessa. 
Haarniskan kulttuurinen konteksti antaa mahdollisiksi 
tulkinnoiksi taisteluun lähtemisen, valmistautumisen 
johonkin vaativaan koitokseen tai tulevien tapahtumien 
vaarallisuuden vaativan itsensä suojelemista. Renessanssi 
vaatesuunnittelu tyylisuuntana kumpusi teoksen viit-
tauksista Miguel de Cervantesin teokseen Don Quijote 
de la Mancha, joka julkaistiin ensimmäisen kerran 1605. 
Haarniskan valintaan muotokieleksi vaikuttivat myös 
aikaisemmat pukusuunnittelut Don Quijote -teoksissa, 
jotka perustuvat Cervantesin kirjaan sekä intuitiivinen 
valinta haarniskan tuottaman kokemuksen pohjalta.
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Kuva 7. Jusu päättää esittää yksin Don Quijote -näytelmän.
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Kehon ajan pysäyttäminen

Roolihahmon kehon ajan pysäyttäminen tai sen muu-
toksen korostaminen esityksessä on pukusuunnitteluun 
ja näyttelijäntyöhön liittyvä taiteellinen ratkaisu. Tar-
koitan tällä sitä halutaanko roolihenkilön aika pysäyttää 
paikoilleen vai annetaanko katsojan nähdä puvun vaat-
teiden sisällä olevan kehon luonnollista elämistä. Joille-
kin esitysmuodoille saattaa olla tyylillisesti epäsopivaa, 
jos esiintyjän kehon eläminen näkyy esityksen aikana. 
Näitä esitysmuotoja voivat olla esimerkiksi ooppera, 
baletti ja suuremmat musikaalit. Esimerkiksi baletissa 
katsojien halutaan uskovan, että tanssijoiden liikkeet ovat 
roolihenkilöille ominaisia liikkeitä, joten tanssijan omaa 
hikoilevaa ja fyysisesti rasitettua kehoa ei haluta paljastaa 
katsojille. Myös useissa musikaaleissa ja oopperoissa on 
tarkoitus huijata katsoja uskomaan, että fyysisesti haas-
tavat laulut ja tanssit kuuluvat tarinan sisäiseen tapaan 
olla, eivätkä roolihenkilöt tämän takia hengästy tai näytä 
väsyneiltä suurien numeroiden jälkeen. Puvun vaatteissa 
ei näy hikilaikkuja ja ne ovat rakenteellisesti tukevat, 
joten ne eivät kulahda fyysisten suoritusten jälkeen. 
Lisäksi hiukset ja maskeeraus pysyvät usein jämäkästi pai-
kallaan. Näihin tietynlaista teknistä osaamista vaativiin 
esitysmuotoihin liittyy myös teoksen sisäisen maailman 
ulkopuolella oleva halu näyttää taituruutta, jolloin kehon 
eläminen voidaan tulkita kulahtamisena ja jonkinlaisena 
epäpätevyytenä. 
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Annetaan elää

Teatterin, performanssien tai nykytanssin parissa roo-
lihahmon puvun saatetaan antaa elää esityksen mukana 
omaa aikaansa. Näyttelijä, joka hengittää, hikoilee ja 
kulahtaa katsojan edessä on lähempänä katsojan arkito-
dellisuutta. Teokset, joissa baletin kaltaista hikoilematto-
muutta ei tavoitella tyylilajin takia, taiteellinen työryhmä 
voi valita halutaanko esiintyjän oman kehon elämistä 
roolihenkilön kehon kanssa peitellä tai korostaa. Fyy-
sisyyden näyttäminen näyttelijän kehossa voi olla tar-
koituksenmukaista, jotta esiintyjän fyysisesti raskaat liik-
keet ovat raskaita myös roolihenkilölle. Tätä ajattelutapaa 
hyödynnettiin Donkey Hot -musikaalin kohtauksessa, 
jossa päähenkilö Jusu ja hänen apurinsa Sancho läh-
tivät ratsastamaan. Kohtaus tapahtui ennen päähenkilön 
mielen sekoamista ja se hyödynsi fyysisyyttä draamal-
lisena keinona kuvata mielen matkaa kohti murtumis-
ta. Näyttelijät tekivät fyysisesti raskaita liikkeitä lavalla 
ja kohtauksen jälkeen päähenkilön näyttelijän keho oli 
hiostunut, hengitys tihentynyt ja keho liikkuu eri tavalla 
fyysisen rasituksen takia. Jusun hiuspompula oli löysty-
nyt ja vaatteet paikoittain liimautuvat nihkeään ihoon. 
Näitä fyysisen rasituksen tuomia vaikutuksia ei haluttu 
peitellä vaan niiden annettiin näkyä, jotta ne korostai-
sivat seuraavan kohtauksen tapahtumia, kun päähenkilö 
menettää järkensä.
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Kehon ajan kiihdyttäminen

Hahmon hetken pysäyttämisen lisäksi on mahdollista 
kiihdyttää roolihenkilön aikaa puvun avulla. Varamäki 
(2018, s. 20) kirjoittaa baletin näkökulman eroavaisuuk-
sista pornoon: ”Esimerkiksi tanssija klassisessa baletissa 
vaikuttaa valtavista fyysisistä ponnistuksistaan huolimat-
ta siltä, kuin tämä ei hikoilisi lainkaan, kun taas toisessa 
tyylilajissa, kuten pornossa, jopa ruumiin eritteet saat-
tavat toimia kuin rooliasu.” Porno saattaa jopa korostaa 
kehon hikoilua ja eritteiden erittämistä lisäämällä näitä 
luodakseen tyylilajiin kuuluvaa estetiikkaa. Tätä korosta-
mista voisi ajatella puvun ajan kiihdyttämisenä eli rooli-
henkilön kokemaa aikaa halutaan kiihdyttää. Esimerkki 
roolihenkilön ajan kiihdyttämisestä on pukusuunnitteli-
ja Jenni Räsäsen pukusuunnittelu Teatterikorkeakou-
lun produktioon Ei ihmiskunta kovin järkevästi ole 
toiminut (2017), joka käsitteli fragmentaarisessa muo-
dossa kohtauksia ihmiskunnan historiasta sekä yksit-
täisten ihmisten kamppailuista. Teos hyödynsi kerron-
nassaan kolmen miesnäyttelijän fyysisiä ponnistuksia ja 
tätä korostettiin pukusuunnittelussa. Heillä oli päällään 
harmaat alustopit ja ”ihon lämmön noustessa alustopit 
muuttivat väriä tummemman laikukkaiksi ja näyttivät 
siten hiestä kostuneilta” (Räsänen 2019, s. 4). Näin roo-
lihenkilöt saatiin näyttämään hikoilevan enemmän kuin 
mitä näyttelijät oikeasti hikoilivat ja katsojalle luotiin 
tunnelmaa, että roolihenkilöt olivat tehneet rankempia 
fyysisiä ponnistuksia kuin mitä näyttelijät lavalla tekivät.
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Patina

Hahmon hetken määrittämisessä tärkeä elementti 
on patina ja sen suunnitteleminen. Patina on tunnetusti 
tärkeä elementti pukusuunnittelussa ja tarkastelen sitä 
nyt ajallisen ajattelun näkökulmasta. Patinaan liittyy kes-
tollisen ajan kysymyksiä kuten kuinka kauan materiaa-
liset objektit ovat olleet hahmon ympärillä eli minkälaista 
kulumaa, likaa sekä elämän jälkiä niissä näkyy. Toinen 
kestollisen ajan kysymys on, että minkä hetken katsojille 
halutaan teoksen eri kohtauksissa näyttää. Elokuvatai-
teessa hienovarainen patina on erityisen tärkeää, jotta 
hahmot saadaan tuntumaan eläviltä, sillä harvalla on 
arkitodellisuudessa päällään aina uudet vaatteet. Näiden 
lisäksi patinaa voi hyödyntää koetun ajan kysymyksissä, 
kuten miten roolihenkilö on kokenut kohtauksia ennen 
tapahtuneet tapahtumat tai minkälaista tunnelmaa ha-
lutaan luoda katsojille. 

Kuorodraamassa Salvat 1701 (2018) hyödynsin vah-
vaa patinaa korostamaan tunnelmaa kärsivistä kansalai-
sista. Teos kertoo Suomen kansalaisista ruton kynsissä 
vuonna 1701. Teoksen alussa kansalaiset ovat paenneet 
kirkkoon turvaan hakemaan apua Kirkkoherralta ja 
Virkamieheltä, jotka kiistelevät siitä kuinka tilanne pitäi-
si ratkaista. Kuorolaiset esittivät kansalaisia ja heidän 
puvunsa koostuivat 1700-luvun inspiroimasta vaatetuk-
sesta, jotka olivat patinoitu vahvasti likaisen ja kuluneen 
näköisiksi. Kasvoissa jokaisella kuorolaisella oli ”Mustan 
Surman jälki” eli mustalla kasvomaalilla tehty kädenjälki 
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ja jokaisen kädet olivat värjätty tummiksi luomaan tun-
nelmaa, että he voisivat saastuttaa pelkästä kosketuksesta. 

Raskaan patinan valintaan vaikutti halu luoda kuva 
kärsivistä ja todella epätoivoisista ja vihaisista kansalaisis-
ta. Maskeerauksen musta kädenjälki ei ollut realistinen 
patina vaan se symboloi taudin jättämää vahvaa jälkeä 
ihmiseen sekä kasvojen synkistymistä vaikeina aikoina. 
Kädet olivat epärealistisen likaiset, sillä halusin korostaa 
taudin leviämisen mielikuvaa sillä, että likaiset kädet 
jättävät jäljen koskettaessaan. Virkamies ja Kirkkoher-
ra olivat täysin patinoimattomat ja tällä halusin tuoda 
selväksi eroa kansalaisten ja ylempien sosiaaliluokkien 
välillä. Lisäksi halusin korostaa Virkamiehen ja Kirkko-
herran kykenemättömyyttä samaistua tai tuntea empatiaa 
kansalaisia kohtaan. 
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Kuva 8. Salvat 1701 kertoo Suomen kansalaisista ruton kynsissä.
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Kuva 9. Kuorodraamassa lauloi 56 kuorolaista 1700 -luvun kan-
salaisten rooleissa.
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8. Puku esityksen jälkeen

Ajallinen näkökulma pukuun aiheuttaa sen, että pu-
vun olemassaolo on hetkellinen ja se on päättyvä. Kuiten-
kin teoksen jälkeen olemassa on vielä mahdolliset puvun 
vaatteet ja muut materiaalit. Käsittelen tässä kappaleessa 
mitä puvusta jää esityksen jälkeen ja pohdin pukusuun-
nittelunäyttelyn paradoksia puvun ajallisuuden suhteen. 

Monks kirjoittaa menetyksen surusta, kun käsitellään 
esityksestä jälkeen jääneitä vaatteita. Hän pohtii, kuinka 
puku ei ole enää elossa, mutta ei vielä täysin kuollutkaan. 
Hän kirjoittaa vaatteista ja niiden herättämistä muistoista. 
(Monks 2010, s.139). Esityksen jälkeen vaatteet vihjaile-
vat niiden muodostaman puvun merkityksistä esityksen 
sisällä, mutta emme pääse käsiksi näihin hetkiin ja 
merkityksiin näkemättä koko esitystä. Juuri nämä 
merkitykset ja muistot ovat oleellinen osa pukusuunnit-
telua ja ne erottavat kotoa vaatekaapista löydetyn vaatteen 
vaatteesta, joka on ollut osa pukua. Pukusuunnittelija 
Ingvill Fossheim (2020) luonnehti puvusta jääneitä 
vaatteita teoksen arkistona. Esityksen ulkopuolella puvun 
konkreettiset materiaalit ovat muistoja kantava kuori, 
kunnes se mahdollisesti saa uuden elämän seuraavassa 
teoksessa osana uutta pukua.

Vaatesuunnittelun näkökulmasta jäljelle jääneet ma-
teriaalit ovat teoksen ulkopuolella yhtä arvokkaita kuin 
teoksen sisällä, sillä vaatesuunnittelu antaa konkreettiselle 
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objektille enemmän valtaa kuin pukusuunnittelu. Sama 
vaate eri esityksissä saa erilaisen pukusuunnittelun, 
mutta vaatesuunnittelussa vaate itsessään kantaa jo oman 
arvonsa. Timjami Varamäki (2016, s. 16) arvioi opin-
näytetyössään näyttelytilanteen luovan kontekstin, jossa 
keskitytään puvun esineluonteeseen, joten tarkastelun-
kohteena ovat vaatteen materiaalisuus kuten ompelutyön 
laatu ja muut tekniset ratkaisut. 

Jos puku on olemassa vain esityksen sisällä, onko 
pukua mahdollista esittää näyttelyssä? Yksinkertainen 
vastaus on ei, sillä puvun voi kokea vain teoksen kon-
tekstin sisällä, mutta tarkemmin asiaa pohtiessa on tärkeä 
kysyä mitä itseasiassa näyttely tarkoittaa. Huomasin 
opinnäytetyötä kirjoittaessani, että ennakkokäsitykseni 
näyttelystä oli hyvin kapea enkä pystynyt näkemään sen 
mahdollisuuksia. Minua vaivasi ajatus, että pukua ei voi 
esitellä näyttelyssä sellaisena pukuna, kuin se on tar-
koitettu koettavaksi teoksen sisällä. 

Ajatuksiani avarsi pukusuunnittelija ja professori 
Sofia Pantouvakin inspiroiva artikkeli Costume in the 
Absence of the Body (2014), joka sai minut näkemään 
näyttelytilanteen uutena performatiivisena tapahtumana. 
Pantouvaki kirjoittaa:

Therefore, the performativity of costume is challenged: in 
a certain sense, one costume becomes another when shown 
at an exhibition, where new notional and spatial metaphors 
are created. In the absence of the human body, the exhi-
bition is seen as a new performance in which the physical 
body is replaced by a notion or a memory; in other words: 
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by a virtual presence. (Pantouvaki 2014, s.101) 

Ennakkokäsitykseni oli, että näyttelyn täytyisi repre-
sentoida pukuja sellaisenaan kun ne ovat olleet alkuperäi-
sessä kontekstissaan sekä alkuperäisen pukusuunnittelun 
tarkoittamina. Kuitenkin asia ei ole näin, vaan näytte-
lyn voi nähdä uutena tilallisena teoksena, jossa puvut 
pukusuunnitellaan uudestaan tilallisiksi pukutaide-
teoksiksi, jotka ovat inspiroituneet niiden alkuperäisistä 
konteksteista.

Vaikka ajattelisimme pukusuunnittelunäyttelyn uute-
na tilallisena teoksena, täytyy näyttelyä suunniteltaessa 
pohtia näyttelyn uusien pukuteoksien suhdetta niiden 
alkuperäiseen kontekstiin ja performatiivisuutta, jotta 
näyttely olisi pukusuunnittelun näyttely. Pantouvaki kir-
joittaa, kuinka puvun esitteleminen näyttelyssä herättää 
kysymyksiä kuten kuinka luoda puvun alkuperäistä tun-
nelmaa uudessa usein liikkumattomassa tilassa ja ilman 
ihmiskehoa (Pantouvaki 2014, s.101). 

Pantouvaki mainitsee kiinnostavia huomiota näyttely-
tilan tuomista ominaisuuksista liittyen uuteen tilaan, 
uuteen yleisöön, etäisyyteen sekä liikkumattomuuteen. 
Hän kirjoittaa, että puvun uusi sijoitus vaatii tutkimaan 
uutta performatiivista ja tilallista karaktääriä, jonka uusi 
tila ja sen tuoma konteksti tuovat pukuun kun tämän 
kokee uusi yleisö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että puvun 
on luotava uusi suhde yleisön kanssa. (Pantouvaki 2014, 
s. 105). Näyttelyä suunniteltaessa on otettava huomioon 
puvun suhde tilaan sillä puku toimii tilallisena teoksena 
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näyttelyssä. Pantouvaki käyttää itse termiä skenografinen 
puku (eng. scenographic costume) tai tilallinen puku 
(eng. spatial costume). Yleisö kohtaa puvun eri konteks-
tissa kuin sen alkuperäisen teoksen sisällä, joten yleisön 
on luotava uusi suhde pukuun. Puku ei ole oleva enää 
samalla tavalla kuin alkuperäisen teoksen sisällä vaan 
se on alkuperäiseen teokseen viittaava uusi tilallinen 
pukuteos, jonka katsoja kokee sellaisenaan näyttelyssä. 

Näyttelytila mahdollistaa uuden etäisyyden pukuun 
varsinkin jos puvun alkuperäinen teos on ollut suurella 
näyttämöllä. Näyttelyssä katsoja pääsee mahdollisesti 
näkemään puvun aivan läheltä kun lavalla se on nähty 
monien metrien päästä. Tämä mahdollistaa katsojalle 
tarkemman tarkastelun puvun esineluonteeseen, kuten 
Varamäki mainitsi. Katsojan on mahdollista tarkastella 
materiaalia ja rakenteita tarkemmin ellei pukuteoksessa 
ole käytetty esimerkiksi sumeita lasiseiniä tekemään 
tarkemman tarkastelun hankalaksi. 

Viimeinen Pantouvakin mainitsema näyttelytilan 
tuoma ominaisuus on liikkumattomuus. Hän mainitsee 
kuinka asettelu ja pysähtyneisyys ovat uudet työkalut 
puvun performatiivisuuteen näyttelytilassa (Pantouvaki 
2014, s.109). Tämä huomio liikkumattomuudesta on 
erityisen kiinnostava kun tarkastelee pukua ajallisena 
taideteoksena sen alkuperäisessä kontekstissa.

Näiden lisäksi tuon esille näyttelyn tuoman aspektin 
kestosta, sillä uuden pukuteoksen ajallinen kesto eroaa 
puvun alkuperäisestä ajallisesta kestosta. Puku, jonka 
kesto alkuperäisessä teoksessa voi olla nopean väläh-
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dyksen pituinen, joutuu taipumaan näyttelyssä uuteen 
paljon pidempään kestolliseen aikaan. Puku, joka on 
hyödyntänyt alkuperäisessä teoksessa nopeutta ja katso-
jan kykenemättömyyttä tottua nopeassa ajassa pukuun 
joutuu taipumaan näyttelyssä pitkien katseiden alaiseksi. 
Kuitenkin näyttelytilanteessa voi myös hyödyntää ajalli-
sia työkaluja kuten ensivaikutelmaa, mutta muutos on 
vaikeampi tuoda näkyväksi ja usein jokainen näyttelyn 
pukuteoksen on kohdattava katsojan katseen tottuminen 
teokseen.

Mimosa Norja (2017, s. 90) mainitsee opin-
näytetyössään puvun tarinallisen puolen tärkeyden esi-
tysteosten sisällä olevien pukujen lisäksi myös puku-
teoksissa, jotka ovat esillä galleriassa. Esityksen sisällön 
sanallistaminen voi kertoa jotain puvun kontekstista, 
videolla voi havainnollistaa hahmon liikettä sekä 
olemusta, konkreettisella vaatteella voi tehdä näkyväksi 
materiaalin tunnun sekä vaatesuunnittelun ja näytteillä 
olevat näyttelijän kasvot ja kehonmuoto helpottavat 
katsojaa kuvittelemaan hahmoa todeksi. Jos katsojat 
tietävät entuudestaan teoksen tai ovat nähneet esityksen, 
auttaa tämä heitä mielessään näkemään puvun elossa 
kohtauksissa. 

Näyttelyt ja niiden esillepanot ovat oma taiteenlajin-
sa. Usein saattaakin olla haasteena toteuttaa 
hienosti suunniteltu näyttely ja samalla tuoda esille 
näyttelyn esittelemä taide sen vaatimalla esillepanol-
la. Kompromissien tekeminen on välttämätöntä. 
Pantouvakin näkökulma pukunäyttelyyn omana 
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performatiivisena teoksena vapauttaa näyttelyn tarpeen 
representoida pukuja objektiivisesti. Puvun esitteleminen 
näyttelytilanteessa voi olla mahdottomuus, mutta se ei vie 
arvoa pois siltä pukuteokselta, joka näyttelyyn luodaan 
erilaisin esillepanotekniikoin viittaamaan alkuperäiseen 
pukuun ja tämän teokseen.







Pukusuunnittelutyylejä ja näkökulmia
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Opinnäytetyöni käsittelee pukusuunnittelun sanal-
listamista, joten sen ensimmäisessä osiossa määrittelin 
mitä tarkoitan puvulla, joka on pukusuunnittelun osa 
tai yksikkö. Olen määrittänyt puvun tarkoittamaan hah-
mon elämänkaaresta napattua hetkeä, joka on olemassa 
vain teoksen sisällä. Tässä osiossa keskityn mahdollisiin 
pukusuunnittelutyyleihin, niiden sanallistamiseen sekä 
kartoittamiseen. Tarkoitukseni on edetä yksiköstä eli 
puvusta kokonaisuuteen eli pukusuunnitteluun. Koen 
tärkeäksi tunnistaa erinäisiä suunnittelunäkökulmia 
pukusuunnitteluun, jotta pystyisin nimeämään niitä ja 
näin ehdottamaan tai käyttämään näitä hyödyksi omassa 
taiteellisessa työskentelyssäni.

Yleistermillä pukusuunnittelu tarkoitan teokseen 
suunniteltujen pukujen muodostamaa kokonaisuutta. 
Joanna Weckman (2001) on määritellyt pukusuunnit-
telun seuraavasti: ”Esiintyjän pukujen suunnittelu ja/tai 
valikointi pukuvarastosta tai valmisvaateliikkeistä, esi-
merkiksi: hän on suunnitellut puvut tähän näytelmään/ 
hän on puvustanut tämän näytelmän.” Rajaan aihealuee-
ni pukusuunnitteluun, joka tapahtuu tässä ajassa tai lähi-
historiassa. Tämä rajaa ulkopuolelle historiassa toteutet-
tuja pukusuunnitteluita, jotka ovat suunniteltu silloisen 
kulttuurin sisällä ja kantavat mukanaan oman aikansa 
ihanteita sekä rajoituksia. Tarkoitukseni on tarkastella 
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pukusuunnittelua, joka totetuu nykyisessä kulttuurissa, 
painotuksena suomalainen sekä länsimainen kulttuuri, ja 
joka luo ja muokkaa jatkuvasti omaa pukusuunnittelun 
kulttuuriaan. 

Erotan opinnäytetyössäni pukusuunnittelutyylin tar-
koittamaan tapaa tai ajatusrakenteita, joilla suunnittelija 
luo pukusuunnittelun. Pukusuunnittelutyylillä tarkoitan 
eri tyylejä pukusuunnitella teoksia teoksen muodosta 
riippumatta. Opinnäytetyöni pääpaino on esittävissä 
taiteissa, mutta pukusuunnittelutyylit eivät ole sidon-
naisia teosmuotoon. Ne tarkastelevat pukusuunnittelua 
suunnittelijan näkökulmasta ja toimivat pukusuunnit-
telijan työkaluina. Suunnittelija voi halutessaan hyö-
dyntää suunnitteluprosessissaan yhtä tai useampaa puku-
suunnittelutyyliä. Pukusuunnittelutyylit voivat painottaa 
erinäisiä asioita kuten materiaalilähtöisyyttä tai luonnos-
telua. Pukusuunnittelun tyylilajin määritän puolestaan 
tarkoittamaan suunnitteluprosessin lopputuloksen 
tyyliä. Michael Kirby määrittää kirjassaan Futuristic Per-
formance (1971) pukusuunnittelun tyylin tarkoittavan 
valintoja, jotka koskettavat pukusuunnittelua kokonai-
suudessaan ja nämä valinnat tarvitsevat toistoa eri hah-
mojen karaktääreissä ollakseensa tyyli. Kirby tarkoittaa 
yksittäisten hahmojen karaktääreillä valintoja, jotka ovat 
ominaisia vain kyseisellä hahmolla ja luovat tämän karak-
tääriä. Pidän Kirbyn ajatuksia pukusuunnittelun tyylistä 
edelleen ajankohtaisina, vaikka ne ovat kirjoitettu 1971. 
Pukusuunnittelija Anna Sinkkonen (2015) määrittelee 
karaktäärin tarkoittamaan roolihenkilön luonnetta, omi-
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naispiirteitä sekä hahmon ulkoista kuorta.
Vastaavia usein käytettyjä termejä pukusuunnittelun 

tyylilajeista ovat esimerkiksi epookki ja arkirealismi. 
Epookki on terminä laaja, sillä se tarkoittaa pukusuun-
nittelua, joka sijoittuu illuusion sisällä menneeseen 
aikakauteen. Tieteen termipankki (2020) määrittää 
epookin tarkoittavan tietyn aikakauden ominaista tyyliä. 
Arkirealismi tarkoittaa terminä pukusuunnittelun tyyliä, 
joka mukailee teoksen ympäröivän yhteiskunnan sen 
hetkisiä visuaalisia tyylisuuntauksia. Arkirealismin on 
tarkoitus mukailla katsojien arjen kuvastoa. Kuitenkin 
nämä molemmat termit kuvailevat enemmän teoksen 
sisäistä aikakautta kuin niinkään pukusuunnittelun 
tyyliä. Selkeämpi esimerkki pukusuunnittelun tyylilajis-
ta on Kirbyn (1971) esittelemä futuristinen pukusuun-
nittelu (eng. futurist costume design), johon keskityn 
tarkemmin luvussa 14. Puvun luoma elävä objekti ja 
futuristinen pukusuunnittelun tyylilaji. 

Tarkoitukseni on kerätä yhteen pukusuunnittelutyyle-
jä, jotka ovat jo tunnettuja pukusuunnittelijoiden kes-
kuudessa sekä pukusuunnittelutyylejä, jotka olen itse 
havainnut hyödyllisiksi työskennellessäni pukusuunnit-
telijana.
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9. Pukusuunnittelun poliittisuus ja poliittisesti 
kommentoivat pukusuunnittelutyylit

Tässä luvussa keskityn ensimmäiseksi käsittelemään 
pukusuunnittelun poliittisuutta ja yhteiskunnan stereo-
typioiden kommentointia. Tämän jälkeen pohdin mitä 
mahdollisuuksia tai lähestymistapoja pukusuunnittelulla 
on poliittisissa teoksissa. Tarkoitukseni on esitellä erilaisia 
pukusuunnittelutyylejä poliittisesti kommentoivaan 
pukusuunnitteluun ja itsessään poliittisissa teoksissa 
olevaan pukusuunnitteluun. Lisäksi mainitsen poliittisen 
puvun vaikutusmahdollisuuksien tuomasta vastuusta 
pukusuunnittelijalle. 

Pukusuunnittelun poliittisuus

Ennen kuin käsittelen pukusuunnittelutyylejä poliit-
tisesta näkökulmasta, pohdin hetken pukusuunnittelun 
poliittisuutta laajemmin. Pukusuunnittelun poliittisuus 
keskustelee usein katsojan tietoisella tasolla, mutta vai-
kuttaa myös tiedostamattomalla tasolla katsojien maail-
mankuviin ja tuntemuksiin. Tiedostavalla tasolla koettu 
puku liittyy katsojan kykyyn tulkita puvun antamaa in-
formaatiota. Pukusuunnittelija ja tutkija Joanna Weck-
man kirjoittaa artikkelissa Puku ja tutkimus kuinka struk-
turalisti Rolan Barthesin mukaan puvun voi kokea myös 
luettavana, sillä ”se voi välittää ideoita, tietoa tai käsi-
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tyksiä” (Weckman 2009, s. 173). Puvun kommunikointi 
tietoisella tasolla tarvitsee katsojalta tuntemusta teoksen 
ympäröivän yhteiskunnan aiheista ja pukusuunnittelun 
poliittisuus on olemassa vain yhteiskunnassa, jossa on tie-
dostettu sen kommentoima aihe. Tua Helve kommentoi 
poliittisuutta seuraavasti artikkelissaan Political by Design:

As this article suggests, a vital way for costume to pro-
duce meaning in performance is to both apply and disturb 
learned behaviour on dress and clothing, since costume 
negotiates the ways in which we read appearances based 
on lived experiences in a contemporary society. (Tua Helve 
2018, s. 18)

Helven mukaan puku keskustelee yhteiskunnassa 
tunnettujen tapojen ja kuvaston kanssa. Sama teos eri 
yhteiskunnassa ei välttämättä näytä poliittiselta tai katso-
jat eivät ymmärrä pukusuunnittelun sisäisiä kommentte-
ja, sillä heillä ei ole tarvittavaa tietoa näiden kontekstista. 

Tämänkaltaisesta teoksesta esimerkkinä toimii ohjaa-
ja Susanna Kuparisen teos Eduskunta (2011) ja tämän 
kaksi jatko-osaa, jotka kommentoivat Suomen eduskun-
nan toimintaa. Kaikissa teoksissa pukusuunnittelijana 
on toiminut Saara Ryymin, joka on hyödyntänyt puku-
suunnittelussaan tunnettuja suomalaisia eduskunnan 
jäseniä ja kommentoinut näitä visuaalisilla keinoilla. 
Suomen eduskuntaan hieman perehtyneen katsojan on 
helppo tunnistaa ketä jokainen hahmo lavalla representoi 
visuaalisista vihjeistä mainittujen nimien ja repliikkien 
ohella. Lisäksi Ryymin on visuaalisin keinoin karrikoinut 
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tunnettujen henkilöiden tapoja tai ajatusmalleja. Suoma-
laisen yhteiskunnan ulkopuolella Ryyminin visuaaliset 
viittaukset ja kommentoinnit pukusuunnittelussa saat-
tavat jäädä katsojalta lukematta. Paikallisten aiheiden 
lisäksi jotkut aiheet ovat kansainvälisesti tunnetumpia 
kuten naisten asema ja rasismi, mutta näiden aiheiden 
ympärillä on myös paljon yksityiskohtia, jotka tunnetaan 
vain tietyissä yhteiskunnallisissa viiteryhmissä.

Pukusuunnittelun luomat hahmot lavalla ja eloku-
vissa kommentoivat, kyseenalaistavat ja luovat teoksen 
ympärillä olevassa yhteiskunnassa vallitsevaa kuvastoa. 
Tämä antaa pukusuunnittelijalle mahdollisuuden vaikut-
taa yhteiskunnassa vallitseviin mielipiteisiin. Pukusuun-
nitteluun sisältyy identieettien suunnitteleminen ja tämä 
kantaa mukanaan puvun poliittisuutta, sillä juuri identi-
teetin näkökulmasta puku on poliittinen. Aiofe Monks 
on kirjoittanut puvusta identiteetin ja poliittisen vallan 
näkökulmasta useaan otteeseen. Hän kirjoittaa artikkelis-
sa Playing the Body: Costume, Stereotypes and Modernity in 
Performance (2015b, s.118) vallan käsittelemisen tärkey-
destä: ”The question of power and hierarchy must always 
come under consideration when examining how multi-
ple identities are constructed and formed on the stage.” 
Teatterilavalle luotu teoksen maailma on totta omassa 
todellisuudessaan, mutta se on myös todellinen meidän 
arkitodellisuudessamme sen kulttuurillisena kuvastona. 
Teoksen sisältöä peilataan ympäröivän yhteiskunnan 
kautta ja teos valinnoillaan kommentoi tätä yhteiskun-
taa ja siinä vallitsevia totuuksia. Pukusuunnittelijalla on 
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valtaa tämän kuvaston luomisessa valinnoillaan, jotka 
vaikuttavat pukusuunnittelun sisältämiin identiteettei-
hin teoksessa ja kuinka ne nähdään suhteessa yhteiskun-
nassa tunnettuihin identiteettien stereotypioihin tai 
yleistyksiin. Tämä identiteetteihin liittyvä valta vallitsee 
myös teoksen sisäisen maailman ulkopuolella esimerkiksi 
näyttelijävalinnoissa.

Pukusuunnittelijoilla on valtaa sukupuolien sekä 
ihmisryhmien representoimisessa suunnittelutyössään. 
Monks kirjoittaa roolihenkilöiden vallasta edustaa 
suurempia ihmisryhmiä:

The relationship between the real and the illusion is there-
fore inherently concerned with power: the power of a char-
acter to stand in for entire race, the power to form identities 
by performing them and the power of some social groups 
to represent others. (Monks 2010, s. 90) 

Monks avaa pukusuunnittelun mahdollisuuksia vai-
kuttaa tunnettuihin ihmisryhmien identiteetteihin ”oi-
kean” kehon kautta. Hän kirjoittaa kuinka lavalla nähty 
keho ei ole koskaan ”oikea” keho, mutta puku luo, keksii 
ja tuottaa uusia kehoja lavalla, joten puku toimii ”oikean” 
kehon työkaluna. Lavalla nähdyt kehot vaikuttavat arki-
todellisuuden kehoihin. (Monks 2015b, s. 108). 

Pukusuunnittelijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
yhteiskunnassaan vallitseviin mielipiteisiin näyttämällä 
katsojille uusia näkökulmia ja tapoja representoida 
erilaisia ihmisryhmiä. Katsojille näytetään mahdollisia 
vaihtoehtoja tai uutta kuvastoa ihmisryhmistä, joiden 
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tuottamat kokemusainekset tulkkiutuvat katsojien 
mielessä ja mahdollisesti muuttavat heidän maailmanku-
vaansa. Rauhala uskoo ihmisten maailmankuvien 
vaikuttamisen olevan voimakkaampia keinoja muuttaa 
kulttuuria: ”Lähinnä vain ihmisten maailmankuviin 
vaikuttamisen avulla voidaan toivoa muutoksia kulttuu-
riin. Persoonattomalla tavalla esille asetetut yleiset ohjeet, 
kiellot ja käskyt ovat tunnetusti melko tehottomia” 
(Rauhala 2005, s. 71). 

Esittävien taiteiden ja audiovisuaalisten taiteiden 
voimaa mielipiteiden muuttamiseen voidaan myös 
käsitellä yksittäisten henkilöiden tarinankerronnan 
kautta. Samaistuminen yhteen hahmoon voi luoda 
suuremman vaikutuksen kuin ihmisryhmän kuvaaminen. 
Jemeljian Hakemuld tutkii kirjallisuuden vaikutuksia 
lukijaan ja kolmen tutkimustapauksen kautta hän väittää 
lukijan samaistuvan todelliseen ihmisryhmään enemmän 
yksilön kokemuksen kuvailun kautta kuin objektiivisesti 
ihmisryhmää kuvailemalla (Hakemuld 2000, s.97-115). 
Myös esityksen katsojan saattaa olla helpompi samaistua 
yksittäiseen roolihenkilöön ja tämän kautta hän voi löytää 
uusia näkökulmia tämän yksilön ihmisryhmää kohtaan 
oleviin stereotypioihin. Tarvitaan siis pikemmin yksit-
täisen ihmisen tarina, kuin yleisempi kuvaus kyseisen 
ryhmän jäsenistä, että asenteet muuttuisivat (Norja 
2017, s. 88). 

Toisaalta jatkuva ihmisryhmien kuvaaminen sivuhen-
kilöissä on myös vahva viesti varsinkin stereotypioita vah-
vistaessa. Väitän myös sivuhenkilöiden ja ihmisjoukkojen 
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kuvaamista lavalla tärkeäksi poliittisesta näkökulmasta. 
Esimerkiksi keskustelu naisnäyttelijöiden sekä tummai-
hoisten näyttelijöiden elokuvaroolien puutteesta sekä 
niiden sisällöstä on ollut pinnalla jo jonkin aikaa.

Elokuva-alan lisäksi teatterialalla vallitsee sa-
mankaltainen kriittinen kysymys etenkin naissukupuo-
len esittämisestä lavalla. Jokainen näyttelijä lavalla on 
oman sukupuolensa edustaja yleisemmällä tasolla. 

…when theatre puts inverted commas around actors it does 
something peculiar to their presence: it generalizes them, 
making them appear representative of “Man” or “Woman”. 
The invisible inverted commas worn by actors raise their 
presence from the individual to the representative, from the 
iconic to the metonymic: the actor stands in for the ideal 
social figure. (Monks 2010, s. 39)

Monks kommentoi tätä asiaa kirjoittamalla 
näyttelijöiden edustavan lavalla yksilötason sijasta 
yleisempiä käsitteitä sukupuolen edustajista. Kirjoitin 
omassa kandidaatintutkielmassani Näkymätön mieskuva 
pukusuunnitteluprosessissa (2017) kuinka elokuvat 
ja teatteri luovat erilaisia kuvia miessukupuolesta ja 
miten viimeisten vuosikymmenten ajan on ilmestynyt 
uudenlaisia mieskuvia perinteisen fyysisesti vahvan 
mieskuvan rinnalle. Perinteistä miessukupuolen repre-
sentointia ja kuvastoa kommentoivat kriittisesti kan-
dityöni lisäksi pukusuunnittelija Timjami Varamäki 
(2018) opinnäytetyössään Maskuliinisuuden fantasia 
sekä näyttelijä Antti Autio (2016) opinnäytetyössään 
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Myyttinen miesnäyttelijä ja maskuliininen hegemonia teat-
terissa.

Pukusuunnittelutyylejä poliittisesta näkökulmasta

Näyttelijävalinnat tuovat pukusuunnitteluun oman-
laisia mahdollisuuksia poliittiseen kommentointiin 
ja mahdollistaa pukusuunnittelutyylin, joka pohtii 
stereotypioiden kommentointia häivyttämällä näytteli-
jöiden ulkoisia ominaisuuksia. Jos katsojilla on tiedossa 
etukäteen informaatiota esiintyjistä tai heidät esitellään 
teoksen alussa, voi pukusuunnittelija tahallisesti piilottaa 
tunnistettavia identiteetin vihjeitä ja tällä tavoin tuoda 
katsojille nähtäväksi poliittisen kommentoinnin. 

Maclaurin puhuu artikkelissaan Artists and the ‘Scenic 
Body’ kuinka amerikkalainen tummaihoinen tekstiili-
artisti Nick Cave häivytti esiintyjien ihonvärin puku-
suunnittelulla. Cave oli suunnitellut teoksessa Sound-
suits esiintyjille kokovartalopuvun, joka häivytti kehon 
luomalla samalla tälle uuden ihon, joka peitti rodun ja 
sukupuolen. Näin katsoja pakotettiin katsomaan tuomit-
sematta. (Maclaurin 2015, s. 148). Tämä pukusuunnit-
telutyyli saattaa vaatia kommentoinnissaan etukäteistietoa 
esimerkiksi Caven tapauksessa esiintyjien ihonväristä tai 
oletuksen, että vähintään yksi esiintyjistä on tummai-
hoinen. Näin katsojille tehdään nähtäväksi ihonvärin 
kadottamisella kommentointi rasismia vastaan. Identi-
teettien häivyttäminen toimii mahdollisena pukusuun-
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nittelullisena kommenttina poliittista aihetta kohtaan, 
mutta tarvitsee tueksi kommentoimastaan aiheesta tarvit-
tavat ennakkotiedot kuten näyttelijöiden ihonvärin tai 
sukupuolen tai aiheen, jota identiteetin häivyttämisellä 
kommentoidaan, kuten rasismi tai sukupuolien välinen 
tasa-arvo.

Ennakkotietojen antaminen katsojalle antaa puku-
suunnittelijalle mahdollisuuden pukusuunnittelutyyliin, 
joka kommentoi materiaalivalintojen kautta. Fossheim 
(2020) kertoi luennolla Zodiakin teoksesta Posthuman 
days (2019), jossa hän käytti biopohjaista materiaalia 
puvuissa. Fossheim oli itse kasvattanut materiaalin, 
jota käytti teoksen puvun vaatteissa. Käsiohjelmassa oli 
katsojien saatavilla Fossheimin ajatuksia puvun materiaa-
lista ja tämä sai katsojat sekä kriitikot näkemään puvun 
materiaalin uudella tavalla. Näin Fossheimin valitsema 
materiaali toimi mahdollisesti kriittisenä kommenttina 
jatkuvaa uuden materiaalin tuottamista vastaan, jota ei 
pystytä uudelleenkäyttämään. 

Käytin samankaltaista ennakkotietoa hyväkseni Teat-
terikorkeakoulun Artistic Collaboration –kurssiin kuulu-
vassa teoksessa Tämä nimeämätön tarttuma, (2018). 
Teoksen pukusuunnittelu koostui esiintyjien pukujen 
lisäksi vaatteista tehdyistä isoista hahmoista, joita 
esiintyjät sekä katsojat saattoivat herättää henkiin ja jättää 
takaisin uinumaan. Vaatehahmojen materiaalit olivat 
kaikki kierrätettyjä, matkalla roskiin tai pukuvarastosta 
valittuja ja tämän toimme esille teoksen interaktiivisessa 
käsiohjelmassa. Samassa teoksessa lavastuksen materiaa-
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libudjetti oli työryhmän yhteisestä päätöksesta käytetty 
uusien puiden kasvattamiseen ja toimme tämän myös 
ilmi käsiohjelmassa. Tällöin poliittisena kommenttina 
toimi katsojille informaatio pukusuunnittelun ja lavas-
tuksen materiaalisista valinnoista, joka olisi ilman tätä 
tietoa jäänyt heiltä tunnistamatta.

Pukusuunnittelun poliittisuus on läsnä jokaisessa 
teoksessa, joka nähdään ja koetaan identiteettien rep-
resentoinnin kautta, vaikka teoksen sisältö itsessään ei 
ole selkeästi kommentoiva tai väittävä. Tämän lisäksi 
itsessään poliittisissa teoksissa pukusuunnittelijalla on 
erilaisia lähestymistapoja pukusuunnitteluun suhteessa 
teoksen sisältöön. Mainitsin aikaisemmin Tua Helven 
(2018) artikkelin Political by Design, jossa hän kirjoittaa 
pukusuunnittelijan kolmesta erilaisesta pukusuunnit-
telutyylistä poliittisessa teoksessa käyttäen esimerkkinä 
nykytanssiteoksia. Nämä kolme erilaista keinoa ovat 
inklusiivinen, joka hyödyntää arkipäiväistä estetiikkaa 
päästäkseen aiheen äärelle, valmiina käytettävä, joka hyö-
dyntää visuaalisesti tunnistettavia stereotypioita tai histo-
rian henkilöitä ja assosiatiivinen, joka hyödyntää vapaisiin 
mielleyhtymiin pyrkivää strategiaa. Inklusiivinen lähesty-
mistapa poliittiseen teokseen hyödyntää katsojan samais-
tumista teoksessa nähtäviin henkilöhahmoihin. Teoksen 
kommentoitava poliittinen aihe saattaa tulla esille vuoro-
sanoissa tai, kuten Helven esimerkissä, videon muodossa. 
Tällöin mahdollinen pukusuunnittelun tyyli on lähestyä 
aiheen ympärillä vallitsevaa arkirealismia, jolloin katsojat 
voivat nähdä teoksen aiheen koskevan jokaista. Valmiina 
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Kuva 10. Musta hahmo koostui rikkinäisistä frakkitakeista.

Kuva 11. Kuluneista villapaidoista muodostui punainen hahmo.
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Kuva 12. Heijastava hahmo tuotti ääntä kahisemalla.
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käytettävä lähestymistapa kommentoi suoraan tunnettu-
ja stereotypioita, kritisoi historiallisia aiheita tai muuten 
tekee suoran väitteen. Helven esimerkissä teoksessa kom-
mentoitiin tummaihoisiin kohdistuneita steretypioita 
näyttelijöiden ihonvärin lisäksi konkreettisilla tunnetuil-
la tummaihoisiin yhdistetyillä elementeillä kuten afroilla. 
Assosiatiivinen lähestymistapa ei suoranaisesti väitä vaan 
tarjoaa katsojalle kokemusaineksia, joita voi peilata teok-
sen aiheen kautta, mutta jotka eivät ole riippuvaisia ste-
reotypioista tai katsojan tuntemuksesta aiheeseen. Tämän 
lähestymistavan kautta on mahdollista luoda uudenlaista 
kuvastoa poliittiseen aiheeseen liittyen. 

Tässä luvussa olen käsitellyt pukusuunnittelijan mah-
dollisuuksia vaikuttaa teoksen sisäisiin sanomiin suh-
teessa ympäröivään yhteiskuntaan. Kuitenkin sisältöön 
vaikuttaa prosessin aikana teoksen työryhmän jokainen 
jäsen, joten keskustelu sisällön tuottamista kommentoin-
neista on tärkeää koko työryhmän kesken. Pukusuunnit-
telijalla on myös mahdollisuus pohtia, mitkä aiheet ovat 
hänelle erityisen tärkeitä ja tuoda ilmi työryhmässä tarve 
näiden aiheiden kommentoimiselle. Minulle tärkeä aihe 
on ollut jo pitkään sukupuolien representointi ja olen 
ilmaissut tämän työryhmässä etenkin ohjaajille suoraan. 
Minulla on ollut positiivisia kokemuksia siitä, kuinka 
ohjaajat keskustelevat kanssani juuri tästä aiheesta, sillä 
he tietävät sen tärkeyden minulle.
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10. Materiaali pukusuunnittelutyylin 
lähtökohtana

Tässä luvussa keskityn käsittelemään materiaalia puku-
suunnittelutyylin lähtökohtana. Tarkastelen materiaalin 
kykyä johdattaa pukusuunnittelijaa teoksen lopulliseen 
pukusuunnitteluun. Lopuksi tarkastelen materiaalin 
performatiivisuutta ja sen vaikutusta katsojaan.

Materiaali on toiminut useasti pukusuunnittelutyylin 
lähtökohtana. Tämänkaltainen pukusuunnittelutyyli on 
vuoropuhelua materiaalin kanssa, kun suunnittelijan tut-
kima materiaali alkaa herättämään hänessä erilaisia tun-
temuksia, joita suunnittelija voi seurata tai ohjata eteen-
päin. Suunnittelijaa voi inspiroida luonnonmateriaalien 
imitointi, valitun materiaalin ominaisuudet ja niiden tut-
kiminen tai materiaalin tunnetut ja vielä tuntemattomat 
muokkausmenetelmät. Esimerkiksi pukusuunnittelija 
Pirjo Valinen on tullut kuuluisaksi hänen tavastaan tutkia 
paperia pukusuunnittelun materiaalisena lähtökohtana. 

Susanna Suurla (2017) keskittyy opinnäytetyössään 
materiaalin kanssa työskentelemiseen ja keholliseen tietoon 
työskentelyvälineenä. Hänen työskentelymetodinsa oli 
kuunnella mihin suuntaan materiaali ja tämän kanssa 
työskentely häntä johdatti ja kuinka hän voisi käyttää 
hyödykseen kehollista tietoa suunnitteluprosessissa. 
Tekstiilitaiteilija Anni Rapinojan työskentelee materiaa-
lilähtöisesti ja hän nimittää materiaalin työtoverikseen:



119

Esimerkiksi Puolukka työtoverina tarkoittaa, että kerät-
tyäni lehdet vihreinä luonnosta, työstettyäni niitä valmiiksi 
”kengiksi” (joiden sisällä ei ole kenkiä), luonto jatkaa omaa 
prosessiaan vuosiakin muuttaen vihreän värin tumman 
okran ruskeaksi. (Rapinoja 2018)

Rapinojan teossarjassa Luonnon garderobi hän 
on valmistanut luonnonmateriaaleista vaatteita ja 
asusteita. Teossarjan kokemisen kannalta on olennaista 
ennakkotieto Rapinojan käyttämistä luonnonmate-
riaaleista, jotka hän on sisällyttänyt jokaisen teoksen 
tietoihin nimikkeellä työtoveri. Rapinojan ja Suurlan 
lähestymistavat materiaalin kanssa työskentelemiseen 
muistuttavat toisiaan. Suurla kirjoittaa luomistyöstä 
vastavuoroisena toimintona: liikkeenä, jossa ihminen 
ja materiaali vuorovaikuttavat toistensa kanssa (Suurla 
2017, s. 57). Hän kirjoittaa materiaalin kanssa yhdessä 
tekemisestä, jossa materiaalin toiminta ja käyttäytyminen 
johdattavat tekijän toimintaa ja liikkeitä yhtä paljon kuin 
tekijän toiminta ohjaa materiaalin käyttäytymistä (Suurla 
2017, s. 59). 

Materiaali itsessään on performatiivinen ja sen vaiku-
tusta yleisöön on mahdotonta määrittää tarkasti, sillä 
jokaisella on taustallaan oma kokemuspohjansa kyseisestä 
materiaalista ja ihmisillä on erilaisia tapoja tuntea 
esimerkiksi kehollista empatiaa materiaalia kohtaan. 
Materiaali tarjoaa jokaiselle katsojalle vahvempia ja hieno-
varaisempia kokemusaineksia erilaisten aistimekanismien 
kautta. Materiaali voi itsessään vaikuttaa katsojaan 
kohtaamalla tämän tunnon, kuulon, tuoksun tai katseen 
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kautta. Teatteriteoksen asetelmassa, jossa näyttelijät ovat 
lavalla, puvun materiaalien visuaalisuus ja mahdollisesti 
tuottama äänimaailma vaikuttavat katsojaan, mutta 
vapaampimuotoisissa teoksissa on mahdollista katsojan 
myös haistaa, tuntea tai jopa kokea puvun materiaali. 

Pukusuunnittelija ja lavastaja Laura Haapakan-
gas (2018, s. 2) kirjoittaa opinnäytetyössään tutkivan-
sa ”ei-inhimillisiä toimijoita kohtaan kokemaamme 
empatiaa ja edelleen sitä, voiko objekti näyttämöllä/
ympäristössämme olla potentiaalinen toimija ihmiske-
hon rinnalla.” Hän on teoksessa Flashdance suunnitellut 
elävän pimeän olion käyttäen materiaalina jätesäkkiä. 
Empatia ei-inhimillistä kohtaan on mahdollista esityksen 
kontekstissa, sillä esityksen illuusion sisällä on mahdollis-
ta muuttaa arkitodellisuudessa tunnettuja ja opittuja 
sääntöjä asioiden ja objektien toimijuudesta.

Esimerkki teoksen aikana syntyvästä empatiasta 
materiaalia kohtaan on pukusuunnittelija Elina Strömin 
maisterin päättötyöstä Voyage (2019). Teoksessa katsojille 
puettiin tyylitelty valkoinen ja pehmeä villapaita sekä 
samantyylinen pipo, johon oli kiinnitetty harso, joka 
peitti kasvot. Katsojat kokivat esityksen näiden muo-
dostamassa puvussa, mutta esityksen lopuksi nämä rii-
suttiin katsojien päältä ja asetettiin roikkumaan katosta 
naruilla, jolloin nämä leijuivat ilmassa aaveiden tavoin. 
Villapaidan sisälle ripustettiin lämpimänsävyinen lyhty, 
joka loi tunnelmaa lämmöstä tämän elottoman materiaa-
lin sisällä luoden siitä elävän oloisen. Katsojat asettuivat 
istumaan ja katsomaan heidän kokemistaan puvuista luo-
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tuja haamumaisia hahmoja. Tämä ei suoranaisesti vastaa 
Haapakankaan tutkimusta, joka etsii empatiaa ei-inhi-
millisiin toimijoihin ihmisten ulkopuolella, sillä Strömin 
suunnittelemiin haamuihin oli jokaisella katsojalla hen-
kilökohtainen suhde ja inhimillinen muisto vaatteiden 
tunnusta. Kuitenkin esityksen loppu käsitteli mielestäni 
syntynyttä empatiaa leijuviin ei-inhimillisiin materiaali-
siin hahmoihin, jotka tuntuivat eläviltä, vaikka ne olivat 
liikkeellisesti paikallaan.

Koen samankaltaisen materiaalin tarkastelun ja sitä 
kohtaan tunteman empatian tutkimisen olevan haas-
tavaa esityksen ulkopuolella, sillä juuri esittävä taide 
mahdollistaa katsojan huomion suuntaamisen. Huoma-
sin tämän esityksen kontekstin tuoman uuden näkökul-
man jo tuttuun materiaaliin Elina Strömin päättötyössä, 
sillä olin nähnyt hänen suunnittelemansa puvun vaatteet 
etukäteen. Kuitenkin vasta kun koin ne pukuna esityk-
sessä heräsi minulla empatia materiaalia kohtaan ja jopa 
kaipuu viettää sen kanssa aikaa. Ei-inhimillisen materiaa-
lin toimijuuden ja sitä kohtaan koettavan empatian tut-
kiminen vaatii jonkinlaista herkistymistä materiaalille ja 
sen kuuntelemiselle.

Materiaalilla on omat ilmaisuvoimansa välineet ja sille 
herkistyminen mahdollistaa uusia näkökulmia. Tämä voi 
olla joskus haastavampaa ilmaista ohjaajille, jotka ovat 
usein keskittyneet inhimilliseen olemiseen lavalla, ja sen 
takia sen sanallistaminen ääneen on tärkeää. Materiaalin 
tuottamien tuntemusten tai vaikutteiden sanallistaminen 
tai tuominen esiin auttaa myös ohjaajia ymmärtämään 
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enemmän niiden mahdollisuuksista. Ohjaajalta ei voi 
vaatia laajaa tuntemusta tähän osa-alueeseen, vaan suun-
nittelijan vastuulla on tuoda esille materiaalin ilmaisu-
voiman eri puolia.
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11. Kohtauksien maalaaminen
pukusuunnittelutyylinä

Olen opinnäytetyössäni painottanut pukusuunnit-
telun olevan ajallisesti kestollinen taidemuoto, joka 
vaikuttaa yksittäisten hahmojen dramaturgian lisäksi 
myös kohtausten ja kokonaisteoksen dramaturgiaan. 
Seuraavaksi käsittelen pukusuunnittelua juuri näistä 
kahdestä näkökulmasta, sillä käsittelen kuinka pukusuun-
nittelun pääpaino voi olla kohtauksen visuaalisessa 
kerronnassa hahmon luomisen ohella. Vaikka painotan 
opinnäytetyössäni esittäviä taiteita, haluan aloittaa 
kohtausten maalaamisen käsittelemisen elokuvataiteen 
näkökulmasta. 

Kohtauksien maalaamisen kannalta on tärkeää tutkia 
elokuvataiteen kykyä määrittää näkökulma teoksen 
sisäiseen maailmaan: kamera rajaa katsojan puoles-
ta mihin katsojan huomion kuuluu kiinnittyä. Tämän 
takia teoksen taiteellinen työryhmä voi tarkasti määrittää 
katsojan havaitseman visuaalisen kuvan, mutta ei kuinka 
katsoja tämän tulkitsee tai kokee. Huomion kiinnit-
tämisessä visuaalisuuden kannalta tärkeä ominaisuus on 
kuvakoon vaihtelu karkeasti lähikuvasta puolilähikuvaan 
ja siitä laajaan kuvaan. Jokainen eri kuvakoko tuo erilai-
sia mahdollisuuksia visuaalisen dramaturgian kerron-
taan. Lähikuva näyttelijästä saattaa sisältää suurimmak-
si osaksi juuri pukusuunnittelijan tekemiä ratkaisuja, 
sillä kuvaruudun pinta-alan suurimmaksi osaksi peittää 
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hahmo ja tämän puku. Tämän ominaisuuden takia 
pukusuunnittelijalla on mahdollisuus auttaa maalaamaan 
elokuvan jokainen kuva sen lisäksi, että hän luo todentun-
tuisia roolihenkilöitä (Landis 2012, s. 8). Hienoimmat-
kin vivahteet pukusuunnittelussa näyttäytyvät katsojalle, 
kun elokuva esitetään suurelta valkokankaalta. 

Elokuva-alalla valokuvien ja liikkuvan kuvan vi-
suaalisten keinojen ymmärtäminen on olennaista 
myös pukusuunnittelijalle, sillä pukusuunnittelija voi 
hyödyntää näitä keinoja suunnittelutyössään. Landis 
(2012, s. 8) kirjoittaa elokuvapukujen tarkoituksen 
olevan tarinan hahmojen luomisen lisäksi sommitelman 
luomista eli pukusuunnittelu luo balanssia kuviin värien, 
tekstuurien ja siluettien avulla. Elokuvassa puvut ovat 
osa kuvan visuaalista kerrontaa ja tämä kuva on tarkoitus 
näyttää sellaisenaan yleisölle. Tämän takia elokuvassa 
puvun visuaalisuus kaksiulotteisessa muodossa on 
olennainen osa pukusuunnittelua, sillä katsojat näkevät 
juuri tämän puolen pukusuunnittelusta. Jos kuvasuun-
nitelma tiedetään hyvissä ajoin, on mahdollista suun-
nitella jokainen kuva erillisenä visuaalisena taideteoksena 
yhtenäisen kokonaisuuden sisällä. Kuitenkin usein 
kiireellisten aikataulujen takia jokaisen kuvan suun-
nittelu erikseen on mahdotonta.

Käytin itse hyödyksi pukusuunnittelutyyliä 
kohtausten maalaamisesta MA-elokuvassa De Rasande 
(2020). Elokuva käsitteli aiheita kuten koulukiusaami-
nen, auktoriteettien välinpitämättömyys ja sosiaalinen 
ryhmäpaine. Tähän kontrastiksi valitut värit olivat kir-
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Kuva 13. De Rasande -elokuvan pukusuunnittelu on värimaailmal-
taan räikeä.

Kuva 14. Lähikuvissa hahmojen värit maalaavat suuria kuvapintoja. 
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Kuva 15. Päähenkilön Mion värimaailma erotti hänet muista eloku-
van roolihenkilöistä. 

Kuva 16. Kuva koostui ajoittain täysin roolihenkilöistä. 
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kas keltainen, sininen farkku, turkoosi ja rikas punainen. 
Värimaailma valikoitui intuitiivisesti, ohjaajan kanssa 
keskustelemalla sekä halusta käsitellä värimaailmalla 
aiheen räväkkää olemassaoloa, jonka moni tiedostaa, 
mutta johon on vaikea tai monimutkaista puuttua. 
Tämänkaltainen elokuvaa dominoiva värimaailma oli 
mahdollista toteuttaa pukusuunnittelussa, sillä lähiku-
vien lisäksi jokaisessa laajemmassa kuvassa näkyi useita 
hahmoja kerrallaan ja lokaatio oli kokonaisuudessaan 
harmaa. Sovimme myös työryhmän kanssa, että lavastus 
hyödyntäisi rekvisiitassa pukusuunnittelun värimaail-
maa. 

Elokuvan hahmojen rakennus alkoi valitsemistani 
väreistä ja jokaisen identiteetti muodostui valitsemieni 
visuaalisten rajoitteiden ympärille. Saatoin tehdä rat-
kaisuja hahmojen visuaalisiin elementteihin miettien 
ensin minkä kuvan visuaalisesti haluaisin luoda kyseiseen 
kohtaukseen tai laajaan kuvaan. Hahmojen identiteet-
tien suunnittelu oli siis alisteinen kohtausten visuaaliselle 
suunnittelulle. 

Halusimme ohjaajan kanssa päähenkilön Mion erot-
tuvan muista selkeästi, joten hän poikkesi värimaailmalta-
an elokuvan muista roolihenkilöistä, mutta häneltä löytyi 
pieniä yksityiskohtia hallitsevasta värimaailmasta. Näitä 
olivat esimerkiksi keltaiset kuulokkeet, paidan punaiset 
raidat ja hupparin sininen logo. Muuten hänen värimaa-
ilmansa koostui mustasta, harmaasta ja valkoisesta. 

Kohtauksia on mahdollista maalata puvun avulla myös 
teatterissa, mutta maalaamiseen tarvitaan eri työkaluja 
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kuin elokuvassa. Yksi suuri ero pukusuunnittelun visuaa-
lisessa kerronnassa elokuvan ja teatterin välillä on tila ja 
tilankäyttö. Elokuvassa kamera hoitaa katsojan puolesta 
huomion kiinnittämisen haluttuun kohteeseen, kun 
taas teatterilavalla katsojan katse on vapaampi. Kamera 
määrittää katsojan näkökulman eli kaikki katsojat ku-
vitteellisesti näkevät kohtaukset samasta lokaatiosta. 
Teatteriesityksessä jokainen katsoja istuu eri kohdassa, 
joten pukusuunnittelun visuaalisuuden täytyy olla tilal-
lisempaa kuin elokuvataiteessa. Lisäksi etäisyyksien hah-
mottaminen on erilaista esittävissä teoksissa kuin audio-
visuaalisessa taiteessa.

Pukusuunnittelun visuaaliset työkalut ovat erilaisia 
elokuvassa kuin teatterilavalla, mutta projisoinnin ja 
videotaiteen yleistyminen teatterilavalla on mahdollista-
nut näiden hyödyntämisen myös esittävien taiteiden 
teoksissa. Esimerkiksi Donkey Hot -musikaalissa (2019) 
kohtauksen sisällä soitetaan videopuhelu, joka produk-
tion työskentelyvaiheessa oli kuvattu yksittäisenä kuvaus-
päivänä erillisessä lokaatiossa. Kohtauksen sisällä teos 
hyödyntää videopuhelun kautta elokuvataiteelle erityisiä 
visuaalisia keinoja, kuten lähikuvan mahdollistamia 
yksityiskohtia.

Teatteritaiteessa katsojan kurkistusikkunan kuvakoko 
vaihtelee kuten elokuvataiteessa. Teos saatetaan näyttää 
pienessä tilassa, jossa katsojat pääsevät lähelle näyttelijää 
kuten Teatteri Jurkan huonelava tai lavakoon kasvaessa 
kasvavat eri katsojien kokemat kuvakoot. Kansallisteat-
terissa etummaiset penkkirivit ovat suhteellisen lähellä 
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Kuva 17. Videopuhelussa näyttelijät lomailivat juoden drinkkejä. 

Kuva 18. Hyödynsin videokuvassa kuoseja ja yksityiskohtia.
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lavaa, mutta suurin osa katsojista istuu taaemmilla riveillä 
sekä parvilla ja siten heidän näkemänsä kuvakoko on koko 
teoksen ajan laajempi. Kansallisteatterin esitys Sinivalas 
(2020) tuo havainnollistavasti esille tämän kuvakoon 
vaihtelun, sillä monet kohtaukset tapahtuvat suurel-
ta valkokankaalta, jolloin katsojat pääsevät näkemään 
tapahtumat läheltä lähikuvan ansiosta. Tämä korosti 
kuinka kaukana tai kuinka laajana lavakuva näyttäytyi 
lähikuvan rinnalla. Kaukaa katsottavan hahmon puvun 
dramaturgiassa selkeämpää kerrontaa tuottaa siluetti ja 
suuret pinnat kuin yksityiskohdat.
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12. Puku osana skenografiaa

Tila ja puku ovat aina kommunikaatiossa keskenään 
ja ovat suhteessa toisiinsa teoksen sisällä. Keskityn nyt 
pukusuunnittelutyyleihin, jotka tarkastelevat tilallisuut-
ta kahdesta eri näkökulmasta: tilallinen pukusuunnit-
telu ja pukusuunnittelun mahdollisuus olla osa teoksen 
tilasuunnittelua. 

Pukusuunnittelija ja lavastaja Ali Maclaurin kirjoittaa 
tästä aiheesta artikkelissaan Artists and the ‘Scenic Body’ 
seuraavasti: 

…under certain conditions, the costumed body functions 
more as a scenic or environmental element that an indi-
vidual signifier of character and would be more usefully 
analysed as such. (Maclaurin 2015, s. 141) 

Tämä asettaa identiteetin kysymyksen kiinnostavaan 
näkökulmaan. Väitin aikaisemmin, että identiteetti on 
puvun tehtävä, joka “täytyy suorittaa” ja tähän on suh-
teessa puvun taide. Jos puku on osa ympäristöä tai ti-
lallinen elementti, esiintyjän identiteetti ei ole niinkään 
yksittäisenä identiteettinä kiinnostava, vaan se näh-
dään osana kokonaisuutta. Tämänkaltainen puku osana 
skenografiaa toivoo katsojalta, että tämä ei yritä tulkita 
esiintyjän hahmoa yksittäisenä hahmona, vaan pyytää 
tätä katsomaan sitä visuaalisena ja elävänä osana isom-
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paa visuaalista rakennelmaa. Maclaurin (2015, s. 146) 
käyttää tämäntyylisestä pukusuunnittelusta sanaa veistok-
sellinen puvustaminen (eng. sculptural costuming). Opin-
näytetyössäni käytän veistoksellisen puvustamisen termin 
sijasta termiä veistoksellinen pukusuunnittelu, sillä koen 
sen kuvaavan paremmin Maclaurinin ajatuksia. Joanna 
Weckman (2020) käytti pukusuunnittelija Valisesta ter-
miä veistäjä esitellessään hänen teoksensa Susurro (2013), 
jossa puku toimi äänellisenä veistoksena ja lavastuksesta 
tuli teoksen aikana osa pukua.

Veistoksellinen pukusuunnittelu voisi tarkoittaa 
esimerkiksi näyttelijän ”kadottamista” lavastukseen tai 
näyttelijän puvun muuntautumista osaksi lavastusta. 
Esimerkkinä voi toimia suuri viitta, joka on näyttelijällä 
päällä, mutta viitan reuna jatkuu loputtomiin ja verhoaa 
esitystilan takaseinän. Tämänkaltainen tilallinen pukuteos 
on esimerkiksi mainitsemani REDDRESS, jossa puku loi 
myös tilallisesti katsomon. Toinen esimerkki on lavastaja 
ja nykytaiteilija Oscar Dempseyn päättötyö Sublime 
Humility (2020). Teoksessa esiintyjät nousivat korkeille 
metallisille tangoille noin neljän metrin korkeuteen ja 
jokaisen esiintyjän alaosa muovautui katsojien edessä veis-
tokselliseksi puvuksi. Puvut muodostivat näin liikkuvia 
tilallisia veistoksia. Esimerkki, jossa tila toimii osana 
pukusuunnittelua on Siru Kososen teos 1:1:1:3, jossa 
Julia-hahmon puku koostui tilallisista elementeistä. Myös 
teokset, joissa puvun materiaalit yhdistyvät tilallisiin 
elementteihin, voidaan nähdä tästä näkökulmasta sen 
lisäksi, että nämä puvut luovat myös tilaa.
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Seuraavaksi haluan keskittyä ajatukseen, että puku ja 
sen hahmo ovat itseasiassa osa lavastusta eivätkä toimi 
draamallisina roolihenkilöinä. Tämä eroaa veistoksellisen 
puvustamisen ajatuksesta, sillä tilallinen puku voi toimia 
sekä draamallisena hahmona että osana tilasuunnittelua.

Olen itse suunnitellut Metropolian ammat-
tikorkeakoulun oopperassa Kung Karls Jakt (2019) 
kuoron toimimaan vaihtuvana lavastuksena ja käytin 
tästä termiä elävä lavastus. Kyseisen teoksen elävän la-
vastuksen ajatusta tukee kriitikko Tove Djupsjöbackan 
(2019) arvostelu lehdessä Hufvudstadsbladet, jossa hän 
kirjoittaa tulkinneensa kuoron olevan väline maiseman 
luomiseen (ruots. kören som landscap). Toimin teoksessa 
puku- ja lavastussuunnittelijana eli keskustelimme 
ohjaaja Ville Sandqvistin kanssa elävän lavastuksen 
ideasta. Lopullisessa teoksessa kuoron puvustus koostui 
heidän omista mustista esiintymisasuistaan ja heillä oli 
mustat laulukansiot kädessään. Tällä tavalla halusimme 
yleisön ymmärtävän kuoron olevan osittain teoksen 
illuusion ulkopuolella, sillä oletimme kuoropuvun 
olevan tuttu käsite esiintymisasuna oopperaan tuleville 
katsojille. Koimme tämän antavan meille vapauden 
määrittää heidän rooliensa olevan osa lavastusta, sillä 
uskoimme katsojan pysyvän mukana meidän kanssamme 
samassa leikissä. Kuoro toimi ensimmäisissä kohtauksissa 
metsänä, jonka jälkeen he muuttuivat muuriksi ja lopuksi 
markkinapaikaksi vaihtamalla fyysistä lokaatiotaan. 
Näyttelijät ja laulajat eivät olleet katsekontaktissa kuoron 
kanssa, vaan kulkivat heidän lävitseen kuin objektien. 
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Kuva 19. Oopperassa kuoro toimi elävänä lavastuksena. 

Kuva 20. Roolihenkilöt suhtautuivat kuorolaisiin kuin lavastukseen. 
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Yhdessä kohtauksessa laulajat piilottelivat kuorolaisten 
takana ja kurkistivat heidän sivuiltaan, kuin olisivat olleet 
rakennuksen nurkan takana vakoilemassa. 

Kyseisessä teoksessa kuoro pystyi toimimaan osana 
lavastusta, sillä heidän pukunsa koostuivat yleisesti kult-
tuurissamme tunnetusta kuoropuvusta. Tämä antaa kat-
sojille informaatiota siitä, että he ovat kuorona esiinty-
misasuissaan eikä heitä ole puettu 1900-luvun alkupuolta 
mukailevilla vaatteilla kuten muut esiintyjät olivat. Kat-
sojien oli näin mahdollista tulkita, että kuoron jäsenet 
eivät olleet draamallisia henkilöitä teoksen sisällä.

Terminä elävä lavastus on kiinnostava, sillä se kertoo 
itsessään lavastuksen mahdollisuudesta liikkua tai jopa 
puhua ja laulaa. Puku osana lavastusta ei vaadi esiintyjän 
olevan paikallaan jähmettyneenä, vaan hänellä on vapaus 
toimia. Maclaurin kirjoittaa saman mahdollisuuden 
olevan veistoksellisessa puvustamisessa: “This is not to 
say that the performers within these costumes may not 
speak or even function individually from time to time 
but that together they serve as a kind of living landscape” 
(Maclaurin 2015, s. 141). Kuitenkin terminä veistoksel-
linen pukusuunnittelu antaa mielikuvia myös hyvin staat-
tisista hahmoista. 

Mielenkiintoinen ajatus on elävä lavastus, jolla on 
mahdollisuus muuttaa orgaanisesti muotoaan ja kom-
mentoida tilanteita teoksen illuusion sisäpuolelta tai 
ulkopuolelta. Mutta missä menee suuren joukkion ja 
elävän lavastuksen ero? Maclaurin mainitsee myös, että 
suurien joukkojen, kuten kuoron, ensemblen tai väkijou-
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kon, käyttäminen enemmän tilallisina elementteinä on 
tunnettua teatterissa (Maclaurin 2015, s. 152). Yleisem-
min kaikki suuret joukot musikaaleissa tai oopperassa 
luovat lavakuvaa enemmän visuaalisena kollektiivisena 
kehona kuin yksittäisinä draamallisina hahmoina. 

Kuitenkin koen suurten joukkojen ja elävän lavas-
tuksen eroavan toisistaan. Kysymykseen mahdollisesti 
löytyy vastaus illuusiosta ja teoksen hahmojen suhtau-
tumisesta suureen joukkioon. Kung Karls Jakt -oopperas-
sa elävän lavastuksen ideaa tuki laulajien kohtaamistyyli 
kuorolaisten kanssa. Jos teoksen sisällä hahmot mieltävät 
jonkin todellisuudessa elävän olion enemmän objektiksi 
ja osaksi lavastusta, katsoja voi lukea tämän lukuohjeena 
yleisössä. Maclaurin väittää vastauksen löytyvän kuoron 
itsensä käyttäytymisestä: 

If the chorus functions more like a single entity than series 
of individuals, then I would suggest that an audience does 
not read their costumes as signifying individual character 
but interprets the overall ‘feel’ of the group in relation to 
the space. (Maclaurin 2015, s. 152)

Olen hänen kanssaan samaa mieltä, mutta ajattelen, 
että kuoron oma käyttäytyminen ei vielä riitä selkeäksi 
lukuohjeeksi. Kollektiivisen kehon oman käytöksen 
lisäksi se saattaa teoksesta riippuen tarvita toisia näytteli-
jöitä määrittämään itseään ja auttamaan katsojia ym-
märtämään tekijöiden halun käyttää kuoroa elävänä la-
vastuksena.

Elävän lavastuksen luomista yksittäisten näyttelijöiden 
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avulla voisi tarkastella elävien objektien kautta. Suurissa 
kaupungeissa toimivat katutaiteilijat, jotka esittävät eläviä 
patsaita, voisivat olla hyvä esimerkki sulautuvasta puvus-
ta, joka halutaan nähdä vaihtelevan objektin ja elävän 
toimijan välillä. Jos näytelmässä käytettäisiin lavastuk-
sena näitä eläviä patsaita, jotka liikkuisivat kohtausten 
väleissä, mutta näytelmän muut näyttelijät kohtelisivat 
heitä kuin objekteja, voisi heidät laskea eläväksi lavastuk-
seksi ilman tätä vaihtelua draamallisen hahmon välillä. 
Aiheesta nousee pinnalle kysymys siitä, minkä osa-alueen 
suunnittelijan vastuulla elävä lavastus on? Onko se puku-
suunnittelijan suunnittelua vai lavastussuunnittelijan? 
Oletan sen käytännössä tapahtuvan yhteistyössä.

Perinteistä esitysasetelmaa, jossa katsojat katsovat, 
kun esiintyjät esiintyvät, elävää lavastusta voi tarkastella 
avoimemman katsomisposition näkökulmasta. Nykyään 
on paljon esimerkkejä teoksista, joissa katsojat voivat liik-
kua tilassa vapaasti esiintyjien esiintyessä tai esiintyjät ja 
katsojat molemmat liikkuvat tilassa joko annetun ohjeis-
tuksen ohjaamana tai täysin ohjeitta. Tällaisissa tilanteis-
sa katsojien katseet vaeltavat ja tutkivat tilaa jokaisesta 
suunnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että osaksi lavakuvaa 
muodostuvat myös toiset katsojat sekä tietenkin esiinty-
jät. Maclaurin (2015, s. 157) kirjoittaa, että tällaista ti-
lannetta voidaan lukea pukujen luomana maisemana ja 
hän käyttää esimerkkinä hovin naamiaisia, joissa esiinty-
jät ja yleisö käyskentelevät samassa tilassa ja maiseman 
luovat heidän pukunsa. Hän kertoo vielä tarkemman esi-
merkin teoksesta The Salon Project, jossa katsojat puettiin 
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puvuston toimesta tapahtumaa varten: 

To enable this to happen, when an audience member 
booked a ticket, he or she filled in a measurement form 
so that a costume could be chosen and provided by the 
wardrobe staff for the duration of the event. (Maclaurin 
2015, s. 157)

Mielestäni tässä yhteydessä termi maisema (eng. land-
scape) on kiinnostava, sillä se ei väitä pukujen suora-
naisesti olevan osa lavastusta. Katsoja tai pikemminkin 
kokija kokee tilaa kollektiivisesti muiden kanssa sekä 
omasta näkökulmastaan. Ympäristö koostuu puvuste-
tuista hahmoista, joiden visuaalinen muoto on toteutettu 
erilaisilla materiaaleilla. Tämänkaltaisissa tapahtumissa 
kyse ei välttämättä ole elävästä lavastuksesta vaan pikem-
minkin ajatus pukujen luoma maisema (eng. the landscape 
created by costume) kuvaa paremmin puvun osallisuutta 
tapahtumaan.

Tilallista pukua ja pukua osana tilallisia ratkaisuja on 
siis mahdollista tarkastella monella tapaa, kuten käsit-
telemäni veistoksellinen pukusuunnittelu, jossa puvun 
materiaalit luovat tilallisuutta tai tilan materiaalit pukua, 
elävä lavastus, jossa näyttelijöiden hahmot ovat osa lavas-
tusta eivätkä he ole draamallisia yksilöitä sekä pukujen 
luoma maisema, jossa kokijoiden ja esiintyjien puvut luo-
vat visuaalisen maiseman teoksen tapahtumille. 
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13. Visuaalisuus performatiivisena draamana ja 
futuristinen pukusuunnittelu

Tässä luvussa keskityn käsittelemään teoksia, jotka 
painottavat visuaalisuutta performatiivisena draamana 
teoksen keskiössä. Tämänkaltaiset teokset vaativat puku-
suunnittelutyyliä, joka tarkastelee pukusuunnittelua 
visuaalisen draaman kautta. Katsojan halutaan kes-
kittyvän visuaaliseen kokonaisuuteen, dramaturgiaan, 
liikkeeseen, pyörteisiin ja muutokseen eikä välttämättä 
yksittäisen näyttelijän esittämän hahmon tarinaan. Koen 
tämänkaltaisen näkökulman olevan seuraava askel aikai-
semmin käsittelemistäni aiheista liittyen kohtauksia maa-
laavaan pukusuunnittelutyyliin sekä puku- ja tilasuun-
nitteluun, jotka kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. 

Tämänkaltaiset teokset eivät usein pyri realismiin ja 
tämän takia käsittelen aihetta abstraktin teatterin kautta. 
Lähden purkamaan ajatusta visuaalisuudesta draamana 
1900-luvun alkupuolella syntyneiden abstraktien taide-
suuntauksien kautta keskittyen kubismiin ja futuris-
miin. Koin näiden taidesuuntauksien kirjallisuuden 
käsittelevän laajimmin visuaalisuutta performatiivisena 
draamana. Esittelen ensin tyylisuuntaukset yleisemmällä 
tasolla ja tämän jälkeen keskityn futuristiseen pukusuun-
nitteluun.

Abstraktimmat taidesuuntaukset saivat alkunsa 
1900-luvun alun aikoihin kun taiteilijat alkoivat 
kyllästymään maalaamaan faktoja, josta seurasi vahva 
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impulssi hylätä luonnon imitointi. Muodostui abstrakti 
taide, johon sisältyi puhtaasti abstraktit ja lähes abstraktit 
taidemuodot. Puhtaasti abstrakti taide tarkoittaa, että 
taiteilijan tarkoituksena on luoda lopputulos, joka ei esitä 
mitään realimaailmassa tunnistettavaa. Lähes abstraktit 
taidemuodot pyrkivät abstrahoimaan todellisuutta, 
mutta niiden lähtökohtana on jokin tunnistettava asia 
tai lopputuloksesta voi tunnistaa jotakin reaalimaailmas-
ta. Lähes abstraktiin taiteeseen kuuluu kubismi, jonka 
ytimessä on ajatus asioiden abstrahoinnista kuvaamalla 
asia monesta suunnasta samanaikaisesti. Taidesuuntaus 
painottaa tapaa tutkia todellisuutta kubistisen analyysin 
kautta, eikä se anna suurta arvoa itse tavaralle, josta se on 
lähtenyt liikkeelle. (Barr 1936).

Esittävien taiteiden kannalta tärkeä taidesuuntaus 
1900-luvun alkupuolelta on kubismin innoittamana 
syntynyt futurismi. Futurismille ei riittänyt kubismin 
pyrkimys kuvata objektia monesta näkökulmasta samaan 
aikaan kun objekti on paikallaan, vaan futuristit pyrkivät 
kuvaamaan objektin liikettä samanaikaisesti. Futurismin 
keskiössä ovat liike, voima ja robotiikka tai koneellisuus. 
He ihannoivat väkivaltaa itsessään, sotaa puhdistava-
na voimana, koneiden kauneutta, ”vaarallista elämää”, 
isänmaallisuutta sekä hyväksyivät innokkaasti modernin 
maailman uudet keksinnöt. (Barr 1936, s. 54-56). 

Futuristinen tyylisuunta painotti visuaalisuutta 
draaman tuottajana teatteritaiteessa. Tämä näkyi heidän 
tavassaan ajatella lavastusta sekä pukusuunnittelua. Jois-
sain futuristisissa teoksissa ei ollut eläviä näyttelijöitä ol-
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lenkaan. Suunnittelija Enrico Prampolini oli futuristisen 
skenografian suuri vaikuttaja ja hän keskittyi kineettiseen 
lavastukseen, jonka liikkeestä tulee integroitu osa perfor-
manssia (Kirby 1971, s. 77). Liikkuvan lavastuksen lisäk-
si valo toimi ”näyttelijänä” futuristisissa teoksissa. Muut-
tuvat valot eivät luoneet tiettyä paikkaa, vaan valoilla oli 
oma karaktäärinsä ja ne tomivat aktiivisena elementtinä 
teoksessa (Kirby 1971, s. 82).

Kirby kirjoittaa futuristisen pukusuunnittelun suh-
teesta skenografiaan: 

It is tempting to make the generalization that with the Fu-
turist stage décor become a machine that replaced the actor 
while acting and costuming turned the performer into a 
machine and an element of scenic design. (Kirby 1971, s. 
91)

Tämä ajattelumalli on samankaltainen elävän lavas-
tuksen kanssa. Kirbyn (1971, s.97) mukaan futuris-
tisen pukusuunnittelun pääpiirteiksi voi nimetä kak-
si lähtökohtaa: esiintyjän integroiminen lavastukseen 
sekä esiintyjän koneellistaminen (eng. mechanization 
of the performer). Ihmiskehon kadottaminen futuris-
tisessa suunnittelussa haki teoksiin uutta näkökulmaa 
ja lähestymistapaa pukuun ja hahmoon enemmänkin 
kaksiulotteisena visuaalisena liikkeenä kuin ihmisenä tai 
hahmona (Maclaurin 2015, s. 144). Ihmisen muoto kor-
vattiin geometrisilla muodoilla ja esiintyjien liikekieleen 
vaikutettiin jäykillä rakenteilla. Tämä jatkoi kubismin 
ajatuksia näyttelijöistä kaksiulotteisina kuvina. Näytteli-
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jöitä ja tanssijoita kohdeltiin enemmänkin marionetti-
nukkeina ja heidän inhimillisyytensä haluttiin piilottaa. 
(Maclaurin 2015, s. 144-152). Näyttelijöitä voidaan 
ajatella elävien objektien mahdollistajina, jolloin lavaku-
va muodostuu liikkuvista visuaalisista muodoista. Walter 
Gropius (1961, s.9) käyttää tämänkaltaisesta Bauhaus 
tyylisuunnan teoksesta termiä liikkuva arkkitehtuuri 
(eng. moving architecture).

Futuristinen pukusuunnittelun tyylilaji saa pohtimaan 
kasvojen ja raajojen tärkeyttä elävien hahmojen 
tunnistuksessa. Jos esiintyjälle puetaan epäinhimillisiä 
muotoja ja häneltä häivytetään kasvot sekä tunnistet-
tavat ihmisraajat, lukeeko katsoja hänet hahmoksi vai 
eläväksi objektiksi? Kiinnostava näkökulma aiheeseen 
voisi olla ajatus elävästä rekvisiitasta, jota näyttelijä esittää 
ja teoksen toiset näyttelijät käyttävät objektina.

Tämän kehonmuodon muokkaamisen lisäksi Kirby 
mainitsee futuristisen pukusuunnittelun joskus pyrkivän 
abstrahointiin kubistisen geometrisen visuaalisuuden 
kautta muokkaamatta ihmisen kehonmuotoa (Kirby 
1971, s. 118). Samantapaista ajattelua käyttää Maclauri-
nin mainitsema Alexandra Exter, joka ajatteli pukusuun-
nittelussaan 1900-luvun alkupuolella lavaa visuaali-
sina liikkeinä (Maclaurin 20015, s.152). Koen Exterin 
lähtökohtien muistuttavan kuvataidetta ja ajatusta lavasta 
elävänä maalauksena. Näyttelijöitä ei nähdä draaman 
keskipisteenä vaan enemmänkin visuaalisen draaman 
mahdollistajina. 
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14. Pukusuunnittelutyyli ilman visuaalisuutta

Visuaalisuus on vahvasti läsnä pukusuunnittelussa, 
joten muiden aistien kuin näköaistin kautta puvun 
tarkastelu saattaa joskus unohtua pukusuunnittelupro-
sessissa. Sokkoteatteri tuo esille pukusuunnittelutyylin, 
joka luo hahmon muiden aistien kuin näköaistin avulla. 
Koska sokkoteatterissa katsojilta on peitetty silmät 
kokonaisuudessaan, on pukusuunnittelijan työsken-
neltävä täysin hajun, tunnon ja äänien kanssa mieliku-
vien ulottuvuudessa.

Teatteri Tuikkeella olen ollut mukana sokkoteatteriesi-
tyksessä Proxima 8 (2018), jossa katsojilta peitettiin silmät 
esityksen ajaksi. Vaikka olenkin toiminut esityksessä 
näyttelijänä, on kokemus antanut mahdollisuuden 
tutustua pukusuunnittelutyyliin ilman puvun visuaalista 
puolta. Katsojat eivät näe esiintyjiä sokkoteatterissa, joten 
hahmot rakennettaan konkreettisesti äänien, hajujen 
ja tuntemusten perusteella. Näyttelijöiden lisäksi pro-
duktiossa oli hipsuttelijoita, jotka tarkoittivat villasukissa 
hiljaa liikkuvia esiintyjiä, jotka toteuttivat esitystilassa 
katsojien koskettelua, hajujen vapauttamista sekä muita 
aistiteatteriin liittyviä käytännön asioita. Teoksen puku-
suunnittelun teimme työryhmän kanssa yhdessä.

Pukusuunnittelu muodostui kokeilemisen kautta 
ja kuuntelu muodostui tärkeäksi työmetodiksi. Har-
joituksissa käytimme aikaa kenkien kuuntelemiseen 
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ja valitsimme kenkiä testattavaksi välittämättä niiden 
visuaalisesta ulkomuodosta. Kengänpohjan materiaa-
lin ominaisuudet kuten kovuus tai taipuvuus nousivat 
tärkeiksi tekijöiksi valintaa tehdessä, sillä ne vaikuttivat 
suoraan ääneen, jonka kengät tuottivat. Pukusuunnit-
teluprosessissa ohjaaja Nina Rinkinen sulki silmänsä ja 
näyttelijät kävelivät metallisen ritilän päällä edestakaisin 
vaihtaen välillä kokeiltavia kenkiä. Kengät valittiin sen 
perusteella mikä kuulosti Rinkisen mielestä hahmon 
tyylin mukaiselta ja näin Rinkinen toimi hetkellisesti 
ohjaajan lisäksi myös pukusuunnittelijana ja äänisuun-
nittelijana. Kenkien ääni oli yksi tärkeimpiä pukusuun-
nittelullisia ratkaisuja, sillä katsojat kuulivat eniten juuri 
hahmojen kävelyä. 

Kenkien äänen lisäksi näyttelijän askellus loi mie-
likuvia siitä minkälainen roolihenkilö oli. Äänekkään 
askelluksen lisäksi hahmoille rakennettiin muitakin 
ääntä tuottavia tapoja, kuten raskas hengitys tai äänekäs 
rekvisiitta kuten kilisevät avaimet. Tämä auttoi katsojia 
hahmottamaan missä näyttelijät sijaitsivat esityksen aika-
na ja äänet muodostivat mielikuvia hahmoista. Muuta-
man tarkkaan mietityn yksityiskohdan jälkeen esiintyjien 
esiintymisvaatteet pysyivät hyvin lähellä treenivaatetusta 
esityskauden ajan. Koska katsojilta oli peitetty silmät, 
nämä esiintyjien päällä olleet vaatteet eivät kuuluneet 
roolihenkilöiden pukuihin. 

Pukusuunnittelun ja lavastuksen ratkasuissa kuun-
teleminen oli tärkein työskentelymetodi. Erityisen 
tärkeää työskennellessä oli ensin kuulla tarkasteltava asia 
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ennenkuin näki tämän, sillä muuten kuuntelijan mieli 
ei ollut täysin avoin äänen tuottamille mielikuville, vaan 
hänelle oli muodostunut jo visuaalinen kuva asiasta.

Hahmoa rakennettiin äänien lisäksi myös erilaisten 
tuntemuksien avulla. Tämä oli tärkeä elementti teoksen 
antagonistia luodessa, joka oli elävä hirviömäinen 
sienirihmasto. Tämä saapui viimeisessä kohtauksessa 
katsojien luokse ja lipui jokaisen katsojan ohi koskettaen 
jokaista ohimennessään. Sienihirviön kosketusta etsimme 
pitkään ja hartaasti kokeillen erilaisia kosteita tai kevyitä 
materiaaleja. Ohjaaja pyysi työryhmän jäseniä sulkemaan 
silmänsä ja tämän jälkeen hän kosketti heitä erilaisilla 
materiaaleilla ja vaihteli erilaisia kosketustapoja. Silmänsä 
sulkeneet työryhmän jäsenet kertoivat minkälaisia 
mielikuvia kosketus heille herätti hirviöstä. 

Lopulta päädyimme luomaan hirviön kahdessa 
osassa, joista jälkimmäinen osio koostui kolmesta 
elementistä. Ensimmäisessä osiossa hipsuttelijät kulkivat 
katsojien lomassa tehden vetisiä ääniä valitsemallamme 
työvälineellä, josta tippui myös vesipisaroita katsojien 
päälle. Näitä työvälineitä pystyi nostamaan korkealle tai 
laskemaan matalalle, joten katsojien kuulokuvassa saattoi 
muodostua mielikuva jostakin lentävästä. Toinen osio oli 
suunniteltu kuvaamaan sienihirviön kehoa, joka lipui 
katsojien päältä. Tässä osiossa kolme hipsuttelijaa kulkivat 
jokaisen katsojan ohi ja loivat sienihirviön hahmon 
kahden äänilähteen, hajusekoituksen, puhallusputken ja 
vetisen nystyrähanskan avulla. Puhallusputki toimi sieni-
hirviön hengityksenä, joka hengitti jokaisen katsojan 
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korvaan. Kokonaisuudessaan sienihirviön hahmo luotiin 
aistikokemuksien kautta, eikä sienihirviöllä ollut yksit-
täistä näyttelijää. Useampi katsoja kommentoi esityksen 
jälkeen, että heidän mielikuvansa antagonista oli 
sienimäinen hirviö ja yksi katsoja kommentoi kuvitel-
leensa jättimäisen etanan. 

Tuikkeen aikaisempi sokkoteatteriesitys Viimeinen 
vuoro (2014) käytti myös hyväkseen pukusuunnittelussa 
kuuloa, tuntoa sekä hajuaistia. Esityksen yksi hahmoista 
haisi oksennukselta ja hahmon näyttelijä levitti oksen-
nuksen hajua samalla kun liikkui tilassa. Näin katsojille 
hajun myötä heräsi mielikuvia hahmon olemuksesta. 
Lisäksi näytelmässä oli pienen tytön haamu, joka tuok-
sui kielolta. Yleisö tiesi milloin tytön haamu oli läsnä 
esitystilassa, kun kielon tuoksua vapautettiin katsojille 
aistittavaksi. Kiinnostavaa on, että jokaisella katsojalla oli 
visuaalisesti omanlaisensa näkemys hahmoista, sillä kat-
sojilla ei ollut yhteistä kokemusta hahmojen visuaalisista 
olomuodoista. 

Sokkoteatterin pukusuunnittelutyylin työkalut ovat 
käytössä myös esitystaiteen teoksissa, joissa silmät eivät 
ole peitettynä. Näiden työkalujen tietoinen ajattelu suun-
nitteluprosessissa saattaa tuottaa kiinnostavaa materiaa-
lia myös visuaalisesti aistittaviin esityksiin. Esimerkiksi 
pukusuunnittelija voisi haistella tiettyä hajuvettä tai 
kuunnella tiettyjä ääniä samalla kun suunnittelee hah-
mon pukua. Hajujen ja äänien käyttö visuaalisissa teok-
sissa voisi tarkoittaa myös hajujen ja äänien mielikuvien 
tuottamista katsojalle visuaalisin keinoin. Esimerkiksi 
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tunnistettavien hajujen lähteiden näkeminen saattaa 
aiheuttaa muiston hajusta ja näin kokemuksena voi olla 
hajun haistaminen.





Pukusuunnittelija, taiteilija
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Opinnäytetyöni viimeinen osio keskittyy pukusuun-
nittelijaan eli taiteilijaan, jonka taidetta on puvuista 
koostuva pukusuunnittelu. Keskityn tarkastelemaan 
pukusuunnittelijaa taiteilijana ja mitä se tarkoittaa 
ryhmätyöstä koostuvan taideteoksen kontekstissa. Pohdin 
kommunikaation tärkeyttä työryhmässä, siinä ilmeneviä 
valtarakenteita sekä niiden purkamista. Tarkoitukseni on 
kirjoittaa tämä osio pukusuunnittelijan näkökulmasta 
ja tutkia minkälaiset työkalut tai ajattelumallit auttavat 
pukusuunnittelijaa kommunikaatiossa työryhmän 
muiden jäsenten kanssa. Lopuksi esittelen mahdollisia 
termejä pukusuunnittelijan työkaluiksi oman taiteel-
lisen tekemisen tueksi sekä itsensä ilmaisemisen helpotta-
miseksi. Sanasto perustuu opinnäytettä varten lukemaani 
kirjallisuuteen, keskusteluihini esittävien taiteiden 
ammattilaisten kanssa sekä omiin ajatuksiini.
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15. Pukusuunnittelijan taiteilijuus

Koen olevani taiteilija, koska olen pukusuunnit-
telija, mutta olen opintojeni aikana useampaan ottee-
seen törmännyt kysymykseen: “onko pukusuunnittelija 
taiteilija?”. Pukusuunnittelijoilla voi olla tunnepohjaisella 
tasolla kokemus, että pukusuunnittelijan rooli produk-
tiossa ei ole ollut taiteilijan rooli. Kosonen (2016, s. 
53) kirjoittaa opinnäytetyössään: ”Olen kokenut useissa 
produktioissa olevani enemmänkin idean toteuttaja, 
kuin suunnittelija. Kaipaan heittäytymistä määrit-
telemättömän taiteen tekemisen pariin.” Samankaltaisia 
ajatuksia olen kuullut muilta pukusuunnittelun opiske-
lijoilta tai ammattilaisilta. Negatiivisia kokemuksia 
yksittäisistä produktioista ei pysty välttämään, mutta 
kollektiivisempi kokemus pukusuunnittelun taiteilijan 
vapauden puutteesta on hälyttävää. Tässä luvussa yritän 
löytää syitä miksi pukusuunnittelijan taiteilijuus ei vielä 
ole yksiselitteistä, vaikka sen pitäisi olla.

Koen tämän ainakin osittain johtuvan muiden alojen 
tietämättömyydestä pukusuunnittelun taiteenalaan ja 
pukusuunnittelun kulttuurin vähäisyydestä. Näitä asioita 
koitan itse ratkaista sanallistamisen kautta. 

Pukusuunnittelijoiden oma käsitys alastaan vaikuttaa 
suoraan ja välillisesti yleiseen käsitykseen pukusuunnit-
telusta. Useampi pitkän uran tehnyt pukusuunnittelija ei 
puhu itsestään taiteilijana vaan käsityöläisenä. Tämä tuli 
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ilmi esimerkiksi pitkän uran tehneen pukusuunnittelija 
Maija Pekkasen (2018) haastattelusta. Pukusuunnittelijan 
taiteilijuus ei poissulje pukusuunnittelijan mahdollisuut-
ta määrittää itseään myös toisilla nimikkeillä kuten käsi-
työläinen. Kuitenkin väitän pukusuunnittelijan toimivan 
ensisijaisesti juuri taiteilijana ja muut määritelmät riippu-
vat pukusuunnittelijan omasta taustasta tai kiinnostuk-
sen kohteista.

Suomalainen kulttuuri on tunnettu siinä ilmenevästä 
vaatimattomuuden ihailusta ja tämä saattaa olla yksi se-
litys miksi taiteilijan titteliä vältellään. Toinen syy voisi 
löytyä tämänhetkisten pukusuunnittelijoiden opinto-
taustoista, sillä tällä hetkellä toimivat pukusuunnit-
telijat ovat useasti saaneet koulutuksen vaatetusalan tai 
käsityöalojen puolelta, koska yliopistotason koulutusta 
pukusuunnittelijoille on tarjottu vasta vuodesta 2003. 
Asenteeseen saattaa vaikuttaa myös se, että historiassa 
pukusuunnittelun on toteuttanut usein lavastaja ja tämä 
saattaa myös luoda kuvaa pukusuunnittelusta alisteisena 
esimerkiksi lavastustaiteelle. Pukusuunnittelun kirjalli-
suuden määrä on myös vaikuttava syy. Joanna Weckman 
luonnehtii Puku ja tutkimus (2009) artikkelissaan kuinka 
tutkimuksellista pukusuunnittelun kirjallisuutta löytyy 
vähäisesti viime vuosituhannelta, mutta tämän vuositu-
hannen puolella kirjallisuus on lisääntynyt kiihtyvällä 
tahdilla. Nämä kaikki erilaiset syyt, kuten suomalainen 
kulttuuri, pukusuunnittelun koulutuksen puutos, puku-
suunnittelun historia alisteisena lavastustaiteelle ja alan 
kirjallisuuden vähäisyys, saattavat vaikuttaa pukusuun-
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nittelijoiden käsitykseen omasta alastaan.
Keskityn vielä hetkeksi pohtimaan koulutuksen 

vaikutusta pukusuunnittelijoiden käsitykseen omasta 
alastaan. Oman alansa yliopistotason koulutuksen 
saaneita pukusuunnittelijoita on valmistunut työkentälle 
vasta viimeisten vuosikymmenien ajan ja pukusuunnit-
telun kulttuuri on jatkuvasti kasvussa. En väitä yliopisto-
tason koulutuksen tuovan lisäarvoa pukusuunnitteli-
jalle tai kohottavan häntä korkeammalle kuin muista 
koulutustaustoista tulleet pukusuunnittelijat, vaan koen 
koulutuksen tuoman suurimman eron olevan pukusuun-
nittelijoiden käsitys omasta alastaan taiteilijuuden 
suhteen. Oma kokemukseni taiteilijuudestani on vahva ja 
koen, että tähän on vaikuttanut koulutukseni, sillä olen 
aikoinaan hakenut Taideteolliseen korkeakouluun, joka 
nykyään kantaa nimea Aalto ARTS. Lisäksi yliopistota-
soinen koulutus auttaa pukusuunnittelijaa käsittelemään 
omaa ammattiaan taiteilijana, sillä valmistuesssaan hänelle 
annetaan titteli ”Taiteen maisteri”. Yliopisto on siis 
nimittänyt pukusuunnittelijan taiteen ammattilaiseksi. 
Tämänkaltainen ulkopuolelta tuleva tunnustus taiteili-
juudesta voi tapauskohtaisesti tuntua todella tärkeältä, 
sillä taidealoilla työskentely haastaa omaa itsetuntoa 
usein. Myönnän olevani sisäisten tunteideni lisäksi myös 
ulkoisten todistusten tarpeessa, kun pohdin omaa taiteili-
juuttani.

Mutta mitä taiteilijuus tarkoittaa? Mielestäni ku-
vaavaa on, että Tieteen termipankin sivuilta ei löydy se-
litystä sanalle taiteilija, sillä se on niin monitahoinen ja 
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kehittyvä termi. Taidehistorioitsija Tuija Peltomaa (2016) 
kertoi pukusuunnittelun opintoihini kuuluneella taide-
historian kurssilla, että taiteilija on terminä tarkoittanut 
historiassa käsityöläistä ja vasta myöhemmin renesanssin 
aikoihin tämä termi on eroteltu käsityöläisen ammatista 
omaksi ammatikseen. Taidehistorioitsija ja Ateneumin 
taidemuseon johtaja Marja Sakari (2003) kirjoittaa, että 
taiteilijan rooli on vaihtunut käsillä luovasta tailteilijasta 
ajattelun kautta ruumiittomasti luovaksi, ajatuksillaan 
työskenteleväksi tekijäksi. 

Pukusuunnittelu on ruumiittomien konseptien 
luomista, joka tehdään koettavaksi materiaalin ja 
kokonaisteoksen avulla. Suurla (2017, s. 34) kirjoit-
taa opinnäytetyössään päättötyön olleen ensimmäinen 
kerta kun hänellä pukusuunnittelijana ja taiteilijana oli 
työtä tehdessään tarve itseilmaisuun, tarve tuoda omia 
kokemuksiaan taiteen muotoon. Lisäksi hänellä oli tarve 
luoda teos omasta näkökulmastaan ja omilla ehdoillaan.

Pukusuunnittelijan taiteilijuuteen tarvitsee siis 
taiteellisen lopputuloksen lisäksi henkilökohtaisen 
suhteen taideteokseen sekä itsestään lähtevän aloitteen ja 
tarpeen lopputuloksen tekemiseen. Varamäki kirjoittaa 
opinnäytetyössään nerokkaan leikkisästi pukusuunnit-
telijan taiteilijuudesta:

Miksi olen pukusuunnittelija? Siksikö, että osaan valita 
parhaan villapaidan näyttelijälle? Mutta tiedättekös mitä, 
siinä on kysymys minusta! En sano, että siinä on kysymys 
ainoastaan minusta, on kyllä paljon muutakin. Mutta 
”minää” ei saa vähätellä, piilottaa pois. Koska let’s face it: ei 
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se villapaidan valitseminen oikeasti ole mitään monimut-
kaista hommaa. Paljastin meidän pukusuunnittelijoiden 
salaisuuden. (Varamäki 2018, s.51 työpäiväkirja)

Varamäki on mielestäni pukusuunnittelijan taiteili-
juuden ytimessä julistaessaan, että kysymys on juuri 
hänestä eli henkilökohtaisuudesta. Tämän on mahdollis-
ta tapahtua teoksissa, joiden alullepanija ei ole pukusuun-
nittelija, mutta se vaatii jotain työryhmältä, työryhmän 
työskentelymetodeilta sekä pukusuunnittelijalta. 

Pukusuunnittelija toimii työryhmässä taiteilijana 
useiden muiden alojen taiteilijoiden kanssa, joten 
teoksen henkilökohtaisuus on jaettu usean taiteilijan 
kesken. Jokainen työryhmän taiteilija on oman alansa 
ammattilainen ja tuo oman panoksensa kokonaisteok-
seen. Jos työryhmässä taiteellisen jäsenen potentiaalia 
ei oteta huomioon, voi tämä lukita jäsenen toteuttavan 
tekijän rooliin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
pukusuunnittelijaa pyydetään tuomaan tietty vaatekap-
pale ilman, että keskustellaan sen merkityksistä ja 
kuinka se vaikuttaa kohtaukseen, teokseen ja hahmoon. 
Lisäksi tämänkaltainen suora taiteellinen ohitus estää 
teosta pääsemään sen täyteen taiteelliseen potentiaa-
liin. Tämänkaltaisessa tilanteessa voi pukusuunnittelija 
kyseenalaistaa valinnan ja tarjota muita vaihtoehtoja, jos 
hän on pyynnön kanssa eri mieltä. Jos pukusuunnittelija 
on samaa mieltä, voi hän silti avata keskustelun tämän 
pyynnön tuomista sisällöllisista ratkaisuista. Näin puku-
suunnittelija avaa itse keskustelun sisällöstä ja pääsee 
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keskustelemaan teoksesta konseptitasolla, joka on puku-
suunnittelijalle mielestäni tärkein taso. 

Pukusuunnittelu on pukusuunnittelijan taiteen il-
mentämä kokonaisuus. Pukusuunnittelu on osa isompaa 
kokonaisvaltaista taideteosta ja tämä ei pienennä puku-
suunnittelun taiteellista arvoa itsenäisenä taidemuotona. 
Yhteistyötaiteessa jokainen taiteilija seisoo toistensa rin-
nalla tasavertaisina. Jokaista taiteilijaa rajoitetaan jollain 
tavalla, olkoon se sitten kompromissien teko työryhmän 
tai tilaajan kanssa, raha, aika, materiaali tai jokin muu, 
mutta nämä rajoitukset eivät pienennä taideteoksen 
osa-alueiden arvoa tai tee joistain osa-alueista vähemmän 
tärkeitä. Ohjaaja Yrjö Renvall kirjoittaa:

Minulle suunnittelija on itsenäinen taiteilija, jolla on oma 
tunnistettava käsialansa, mutta hän on myös taiteilija, 
jonka on osattava ammattiin kuuluva käsityö. Tarkoitan 
yhteistyötä puvuston ja ompelijoiden kanssa, kykyä ja 
kohtuullisuutta työn budjetointiin, materiaalitietoi-
suutta, tietoa pukuhuollosta ja taitoa kohdata näyttelijä 
ensimmäisestä sovituksesta esityspaineisiin saakka. (Renvall 
2009, s. 41)

Vaikka pukusuunnittelijat tekevät yhteistyötä muiden 
suunnittelijoiden, ohjaajien ja näyttelijöiden kanssa, 
eivät nämä pienennä pukusuunnittelijan taiteilijuutta tai 
pukusuunnittelua taidemuotona. 

Omat kokemukseni työryhmässä ovat olleet usein 
positiivisia sen suhteen, että olen tasavertainen taiteilija 
muiden kanssa. Olen lisäksi huomannut toisten esittävien 
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taiteiden työntekijöiden luonnehtivan pukusuunnittelun 
tärkeyttä sekä pukusuunnittelijaa taiteilijana kasvavana 
ilmiönä. Suvi Matinaron haastattelema ammattinäytteli-
jä luonnehtii tietyn pukusuunnittelijan kanssa tehtyä 
yhteistyötä seuraavasti: 

N1: Se on niinku taiteilija. Se on oikeesti niinku taiteilija, 
et sen kanssa voi niinku puhuu niinku samaa kieltä, ettei 
tarvii aina edes sanoo, vaan se tajuaa jo siitä mun teke-
misestä siellä lavalla, että mihin mä haluan viedä sitä tai 
että mitä mä haluan korostaa. Niin se tajuaa sen jo siitä… 
ja sitten tarvittaessa on hyvin tiukka että tää tehään näin. 
Et sitä ei tehä noin, vaan se tehään näin. Ja sitten mun ei tuu 
mieleenkään kysyä et Miks ei. (Matinaro 2014, s. 24)

Näyttelijä on tiedostanut työtoverinsa pukusuunnit-
telijan olevan taiteilija ja haastattelusta päätellen heidän 
välillään on ollut luottavainen ja tasavertainen työsuhde. 
Tähän saattaa vaikuttaa näyttelijän ja pukusuunnittelijan 
vastavuoroinen kuuntelu eli molemmat osapuolet anta-
vat impulsseja toisilleen ja kuuntelevat näitä kehittäen 
niitä eteenpäin. 

Hyvä kommunikaatio on erittäin tärkeää ja omien 
ajatuksiensa avaaminen ja tarkentaminen sekä toisten 
ajatuksien kuunteleminen. Lisäksi tärkeää voi olla myös 
omien mielipiteitensä kuulluksi tulemisen vaatiminen, 
jos toinen on liian innoissaan omista ideoistaan tai 
muuten ei heti tajua kuunnella tarkasti. Uskon myös, 
että tämänkaltainen yhteistyö on mahdollista vain, 
jos pukusuunnittelija ei itse alenna itseään verrattuna 
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työryhmän muihin jäseniin vaan pitää itseään tasaver-
taisena taiteilijana. Donkey Hot -musikaalissa esiintyi 
näyttelijöiden keskuudessa tunnettu sanonta, kun 
päähenkilön mentori huutaa tälle ”Älä helvetti pienennä 
ittees! Se on synti!” Tämä lausahdus olisi hyvä myös 
pukusuunnittelijoiden muistaa.
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16. Puku jaettuna taiteena ohjaajan ja
näyttelijän kanssa

Hahmo on jaettu taiteen ilmentymä, sillä hahmoon 
vaikuttaa niin näyttelijäntyö, pukusuunnittelu kuin 
käsikirjoitus, lavastus ja muut teoksen osa-alueet. Koska 
hahmo on yhteisesti luotu taiteen ilmentymä, on myös 
puku jaettu taiteenmuoto, sillä ilman hahmoa ei ole 
pukua. Tässä luvussa keskityn hahmon ja puvun yhtei-
somistajuuteen näyttelijän, ohjaajan ja pukusuunnitteli-
jan kesken.

Ohjaaja on päävastuussa teoksen kokonaisuudesta, 
johon teoksen hahmot kuuluvat ja näyttelijät sekä puku-
suunnittelija rakentavat hahmoja lavalle tekstilähtöisesti 
tai ilman tekstiä. Ohjaajan kanssa tehtävä yhteistyö saattaa 
painottua enemmän kokonaisdramaturgiaan, hahmon 
kaareen ja puvun kuljetuksiin. Näyttelijän kanssa tehtävä 
yhteistyö on kiinni puvussa konkreettisesti, sillä puvun 
taiteeseen vaikuttaa välittömästi näyttelijän habitus, 
hengitys, ääni, puhe, ulkonäkö, liike ja keho. Yhdessä 
näyttelijän kanssa luodaan hahmon jokaisen hetken eli 
puvun yksityiskohdat. 

Suurla kirjoittaa puvun olevan yhteisesti synnytetty:

Costumes are most often born through co-creation and in 
correspondence to a narrative, to a context, to movement 
and to space. Not to mention the correspondence between 
its ‘makers’: the costume designer, the performer, the direc-
tor, the dressmakers and the materials. As such, costumes 
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are the perfect example of co-emergence. (Suurla 2017, s. 58-59)

Tämä puvun luonne yhteistyön tuloksena asettaa 
tietynlaisia ehtoja pukusuunnittelijalle. Koska puku on 
yhteisesti luotu, on pukusuunnittelija poikkeuksetta siis 
yhteistyössä toisten taiteilijoiden kanssa. Tämä ennak-
koasetelma eroaa esimerkiksi taidemaalarista, joka toimii 
oletetusti yksin. 

Puku taidemuotona pakottaa siis sen taiteilijan 
yhteistyöhön. Yhteistyö tuo mukanaan omia luonteen-
piirteitään, kuten kommunikaation ja hierarkian mah-
dollisuuden. Niiden tiedostaminen pukusuunnittelijalle 
on välttämätöntä, sillä puku taidemuotona vaatii niiden 
olemassaoloa. Tämän takia keskityn seuraavissa luvussa 
juuri yhteistyöhön ja pukusuunnitteluun jaettuna taide-
muotona. Käsittelen yhteistyön tuomia haasteita, etu-
ja ja mahdollisuuksia sekä pohdin erilaisia näkökulmia 
yhteistyötilanteisiin.
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17. Pukusuunnittelija taiteilijana ohjaajan 
rinnalla

Mitä tarkoittaa seistä taiteilijana ohjaajan rinnalla? 
Minulle se tarkoittaa taiteellisen vastuun jakamista. Jos 
suunnittelija jättäytyy kokonaan pois teoksen sisällöl-
lisestä keskustelusta ja teoksen kokonaisdramaturgian 
luomisesta, saattaa hänen työnkuvansa muistuttaa 
enemmän toteuttajan työnkuvaa. Tällaisessa tapauksessa 
työryhmä ja pukusuunnittelija eivät ole osanneet 
hyödyntää pukusuunnittelijan laajaa ammattitaitoa. 
Teokselle on hedelmällisempää, että pukusuunnittelija 
on mukana jakamassa taiteellista vastuuta teoksesta 
kokonaisuutena ja että hän voi olla mukana luomassa 
teosta hyödyntäen omaa monipuolista osaamistaan 
laajemmassa skaalassa.

Koen, että tämänhetkisessä kulttuurissa ohjaajalla on 
edelleen usein suurin vastuu teoksen ”onnistumisesta” 
tai ”epäonnistumisesta”. Teoksien mainosjulisteissa 
mainitaan usein ohjaajan nimi ja kriitikot painottavat 
ohjauksen tarkastelua. Etenkin elokuva-alalla ohjaajaa 
painotetaan ja joidenkin ohjaajien uraa seurataan tar-
kasti. Historiassa ohjaajan asema on ollutkin hierarkisesti 
jyrkkä. Termiä autoritäärinen ohjaaja käytetään ohjaa-
jista, jotka ovat ottaneet selkeän johtaja-aseman ja usein 
käyttävät valtaansa jopa diktaattorimaisesti. Kokemukseni 
mukaan tämänkaltainen ohjaajan autoritäärinen asema 
on kyseenalaistettu jo pitkään. 
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Omien kokemuksieni pohjalta ohjaajien asema työ-
ryhmässä on tänä päivänä suuntautunut enemmän teok-
sen fasilitointiin eli sen järjestämiseen tai mahdollista-
miseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työryhmän jäsenillä 
on mahdollisuus tutkia teosta oman osa-alueensa kautta 
ja dialogi ohjaajan kanssa toimii molempiin suuntiin. 
Ohjaaja voi ehdottaa ideoita suunnittelijalle ja suunnit-
telija ohjaajalle. Tämän lisäksi on muodostunut esittävi-
en taiteiden alalla taiteilijakollektiiveja kuten W A U H 
A U S ja Sivuhenkilöt, jotka painottavat teoksen olevan 
yhteinen. Koen kuitenkin yhteiskuntamme olevan vielä 
alkutekijöissään tämän ajatuksen vastaanottamisen kans-
sa ja usein kollektiivien teoksista tehdyissä arvosteluissa 
mainitaan ohjaaja ensimmäisenä ja hänen työtään paino-
tetaan suhteessa lopputulokseen. Teoksen työryhmän 
ulkopuolinen kulttuuri painottaa siis edelleen teoksen 
menestystä suhteessa ohjaajan työhön. Tämän takia koen 
tärkeäksi, että suunnittelija tukee ohjaajaa tasavertaisena 
taiteilijana ja jakaa taiteellista vastuuta ohjaajan kanssa.

Pukusuunnittelijalla itsellään on vastuu olla mu-
kana teoksen sisällöllisissä keskusteluissa. Sisällölliset 
keskustelut määräytyvät jokaisen teoksen tarpeen mu-
kaan, mutta ne voivat liittyä esimerkiksi teoksen tee-
maan, sanomaan, kokonaisdramaturgiaan, hahmojen 
dramaturgioihin, kohtausten sisäisiin dramaturgioihin, 
erilaisten aiheiden kuljetuksiin teoksen sisällä sekä teok-
sen herättämiin kysymyksiin yhteiskunnasta, jossa se 
esitetään. Teos on työryhmän yhteinen taideteos, joten 
sen sisällössä on mahdollisuus käsitellä työryhmän jäse-
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nille tärkeitä aiheita. Pukusuunnittelijalla saattaa olla 
mielessään häntä erityisesti kiinnostavia aiheita, joita hän 
haluaa käsitellä jokaisessa teoksessaan kuten esimerkiksi 
oma kiinnostukseni sukupuolen representointiin. 

Tästä aiheesta esimerkkinä keskustelu Donkey Hot 
-musikaalissa ohjaaja Juho Mantereen kanssa, kun 
pohdimme roolituksen suhdetta sen hetkisiin suku-
puoliin liittyviin kysymyksiin. Pohdimme esimerkiksi 
päähenkilön sukupuolen vaikutusta teoksen lukuohjeena 
tämänhetkisessä yhteiskunnassa ja halusimme haastaa 
joitain stereotypioita sukupuolien suhteen roolihen-
kilöiden näyttelijöiden sukupuolien kautta. Toinen 
esimerkki sisällöllisestä keskustelusta on pohdinta 
roolihahmon käännekohdan sijoittamisesta teoksen 
sisällä sirkustaiteilija Henna Kaikulan ja ohjaaja Alma 
Lehmuskallion kanssa teoksessa Mun siivet ei mahdu 
kahvihuoneeseen (2019). Keskustelimme miten puvun 
sisällä tapahtuva muutos vaikuttaa hahmon kokonais-
dramaturgiaan, jos sen tapahtumapaikkaa siirtää sen 
alkuperäisestä kohtauksesta aikaisemmin tapahtuvaksi 
teoksessa. 

Sisällöllinen keskustelu voi suurien muutosten ja va-
lintojen lisäksi keskittyä pieniin yksityiskohtiin, jotka 
vaikuttavat kohtauksien vivahteisiin. Tähän aiheeseen 
liittyvä mielenkiintoinen kysymys on mielestäni rajan 
vetäminen ohjaajan ja suunnittelijan työn välillä ja uskon 
rajan paikan vaihtelevan eri produktioissa. Voi olla, että 
onnistunut yhteistyö tarkoittaa juuri sitä, että rajan 
vetäminen ei tunnu tarpeelliselta. Esimerkiksi mielestäni 
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Kuva 21. Henna Kaikulan roolihenkilö oli ujo Chleon.

Kuva 22. Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen teoksessa toimis-
totyöntekijät piilottelivat kiusaantuneina rakkaudenkaipuutaan.



166

Kuva 23. Linnut inspiroivat esiintyjien liikekieltä sekä pukusuunnit-
telun yksityiskohtia.
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onnistuneen yhteistyön jälkeen teoksen ohjaaja kiitti 
siitä, kuinka ratkaisin muutaman ”ohjauksellisen kysy-
myksen”, vaikka itse koin tekeväni nämä ratkaisut suun-
nittelijan näkökulmasta.

Tekstilähtöisissa teoksissa ensimmäiset suuret päätök-
set hahmon rakentamisessa liittyvät näyttelijän roolitta-
miseen etenkin elokuvataiteen puolella. Silloin näyttelijä 
tulee mukaan yhteistyöhön hahmon rakennukseen 
myöhemmin kuin ohjaaja ja pukusuunnittelija. Ohjaaja 
Renvall (2009, s.40) kommentoi roolijaon viimeiste-
lyn olevan luontevinta pukusuunnittelijan kanssa. Olen 
itse ollut mukana näyttelijän roolituksessa tekstilähtöi-
sissä teoksissa lyhytelokuvassa Luna De Miel (2016), 
oopperassa Kung Karls Jakt (2019), lyhytelokuvassa De 
Rasande (2020) ja sen lisäksi olen vaikuttanut roolituk-
seen musikaalissa Donkey Hot (2019). Olen kokenut 
luonnolliseksi sen, että olen mukana näissä päätöksissä. 
Jokaisen teoksen kohdalla olemme keskustelleet ohjaajan 
kanssa minkälaisia mielikuvia minulle tulee hahmoista ja 
minkälaisiin suuntiin eri näyttelijävalinnat voisivat hah-
moja viedä. Keskustelu ei ole pyörinyt paremmuuden 
aiheiden ympärillä, vaan aiheena on ollut erilaisten mah-
dollisuuksien näkeminen. Nämä erilaiset vaihtoehdot ja 
tuntemukset ovat vaikuttaneet ohjaajan valintapäätök-
seen. Etenkin Donkey Hot -musikaalissa innostuimme 
ohjaajan kanssa Äiti ja Isä –hahmojen näyttelijävalin-
noista ja saimme paljon ideoita hahmoihin roolijaosta 
johtuen. Koimme, että roolitus auttoi meitä luomaan 
aikaisemmin mainitsemaani tunnelmaa päähenkilön 
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mielen hajoamisesta ja abstraktista traumaattisista muis-
toista. 

Jos teos ei ole tekstilähtöinen, on silloin useammin 
näyttelijä mukana yhteistyössä ennen kuin hänen roolin-
sa on tiedossa. Tällöin näyttelijä, ohjaaja ja pukusuunnit-
telija lähtevät työstämään hahmoa samanaikaisesti.
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18. Pukusuunnittelijan ja näyttelijän yhteistyö

Esiintyjäntaide ja pukusuunnittelijan taide ovat riip-
puvaisia toisistaan, sillä ne ovat olemassa vain yhdessä. 
Näyttelijä on aina fiktiivinen hahmo, jolla on puku, ol-
lessaan teoksessa ja puku on aina kytköksissä fiktiiviseen 
hahmoon, jonka näyttelijänä toimii ihminen tai muu 
materiaali. Tämä näyttelijän ja puvun erottamaton yhteys 
pakottaa pukusuunnittelijan ja näyttelijän tekemään 
yhteistyötä. Matinaro painottaa pukusuunnittelijan ja 
näyttelijän yhteistyötä opinnäytetyössään: 

Sanon näin, koska vaikka yhteistyö ohjaajan kanssa, taiteel-
lisen suunnitteluryhmän sisällä tai ohjaajan ja näyttelijän 
välillä olisi kuinka hedelmällistä tahansa, näyttelijän täytyy 
voida omaksua ja hyväksyä puku, jotta näyttämöllisestä ih-
misestä tulisi elävä. (Matinaro 2014, s. 1)

Tämä yhteistyö tuo mukanaan mahdollisuuksia, etuja 
ja haasteita.

Pukusuunnittelu suhteessa näyttelijäntyöhön

Näyttelijäntyön ja pukusuunnittelun raja on häi-
lyväinen, sillä molempien vaikutus toisiinsa on erot-
tamaton. Puku saattaa ohjata näyttelijän tekemään jotain, 
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joka luetaan katsomosta näyttelijäntyöksi, vaikka tämä ei 
olisi näyttelijän itse suunnittelemaa näyttelijäntyötä vaan 
se saavutetaan pukusuunnittelullisin keinoin. Vastaavasti 
näyttelijä herättää eloon puvun, joka muuten olisi eloton 
massa materiaalia, ja näyttelijä voi tuoda puvusta esiin 
puolia, joita pukusuunnittelija ei ole etukäteen suun-
nitellut. Koska taidemuotojen raja on häilyväinen, 
tekevät molempien alojen ammattilaiset toistensa töitä 
vahingossa ja tarkoituksellisesti. Näyttelijät saattavat 
tehdä työssään paljonkin pukusuunnittelua, mutta 
eivät välttämättä erittele sitä omasta näyttelijäntyöstään 
erilleen. Vastaavasti pukusuunnittelijat saattavat kuvitella 
ja ehdottaa kohtauksia, hahmon toimintaa ja muunlaisia 
näyttelijäntyön puolia. Parhaimmillaan tämä toistensa 
alojen sorkkiminen tuottaa miellyttävää ja inspiroivaa 
yhteistyötä, mutta pahimmillaan siinä törmäävät kahden 
taiteilijan näkemykset. Näyttelijän ja puvun kohdalla 
yhteistyön on onnistuttava tai molempien osa-alueiden 
taide kärsii.

Tarkastelen seuraavaksi katsojan näkökulmasta 
pukusuunnittelun ja näyttelijäntyön häilyvää rajaa. 
Pukusuunnittelijana tuntuu, että katsojien ja kriitikko-
jen on hankala tunnistaa pukusuunnittelun ja näytteli-
jäntyön rajoja haastattelematta työryhmää. Usein 
näyttelijän onnistumisena koetaan hahmo, joka on 
onnistunut myös pukusuunnittelun näkökulmasta. 
Puvun vaatteen visuaalisuutta tai haastavaa rakennetta 
saatetaan ihailla, mutta rakastettavan hahmon ansioita, 
jotka eivät ole materiaalisia, ei usein osata nimetä myös 
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pukusuunnittelun ansioiksi. Esimerkiksi Bicat mainitsee 
yhteistyöstä näyttelijän kanssa, joka halusi tuntea kehonsa 
epämuodostuneeksi. Ratkaisuksi muodostui hiihtohou-
sut, jotka kiristettiin korkealle henkseleiden avulla niin, 
että näyttelijä jatkuvasti tunsi jännitteen olkapäiden 
ja jalanpohjien välillä. Tämä ratkaisu sai näyttelijän 
tuntemaan kehonsa erilaiseksi, mitä materiaalinen uloke 
puvussa ei olisi saanut. (Monks 2015a, s. 132). Puvun 
rakenteen vaikutus näyttelijäntyöhön näkyi visuaalisesti 
näyttelijän liikekielessä, vaikka katsojilta jäi liikekielen 
aiheuttaja havainnoimatta. Jotta tämänkaltaisia näkökul-
mia puvun ja näyttelijäntyön yhteistyöstä tulisi esille, 
tarvitaan enemmän sanallistamista pukusuunnittelun 
alalla sekä lisää keskustelua näyttelijän ja pukusuunnit-
telijan yhteistyöstä.

Näyttelijöiden suhde pukusuunnitteluun

Näyttelijöiden suhde pukusuunnitteluun on tärkeä 
aihe. Näyttelijän suhteeseen pukusuunnitteluun saattaa 
vaikuttaa onko hän työskennellyt opintojensa aikana 
pukusuunnittelijoiden kanssa, millä tavalla pukusuun-
nittelusta on keskusteltu näyttelijöiden koulutukses-
sa ja onko hän työskennellyt valmistumisensa jälkeen 
erilaisten pukusuunnittelijoiden kanssa. 

Teatterikorkeakoulussa näyttelijäntaiteen opiskeli-
jat työskentelevät parhaimmillaan opintojensa aikana 
kolmessa produktiossa pukusuunnittelun opiskeli-
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joiden kanssa ja Tampereen Teatterityön tutkinto-ohjel-
man Näty opiskelijat työskentelevät mahdollisesti 
kandityössä pukusuunnittelun opiskelijoiden kanssa. 
Kanditason opiskelijoiden yhteistyö pukusuunnittelun 
opiskelijoiden kanssa tapahtuu joka toinen vuosi, sillä 
pukusuunnittelun koulutukseen valitaan sisään opiskeli-
joita joka toinen vuosi. Maisteriopintojen yhteistyö on 
riippuvainen lopputyöproduktiosta ja sen työryhmästä, 
jossa saattaa olla pukusuunnittelun opiskelija mukana. 
Näiden produktiokokemusten lisäksi olisi tärkeää 
keskustella jokaisen vuosikurssin näyttelijöiden kanssa 
vähintään luentotasolla pukusuunnittelijan ja näytteli-
jän välisestä yhteistyöstä. Landis kommentoi pukusuun-
nittelun tutkimuksen konferenssissa Critical Costume 
2015 kuinka hän pitää erittäin tärkeänä, että muiden 
alojen opiskelijoille opetetaan mitä pukusuunnittelu 
on. Hän itse luennoi pukusuunnittelusta muunmuassa 
elokuvaohjaajille Los Angelesissa koulussa UCLA School 
of Theater, Film and Television. Myös Renvall kritisoi, että 
”ammatillinen puhe ja tutkimus roolipuvun ja näytteli-
jän kohtaamisesta on olematonta” (Renvall 2009, s.41). 
Omat kokemukseni näyttelijäntaiteen opiskelijoiden 
kanssa ovat olleet erittäin positiivisia, vaikka aluksi on 
ollut ihmettelyä mitä kaikkea minun alani pitää sisällään. 
Yhteinen opettelu toisen alan ymmärtämisestä on ollut 
todella hedelmällistä ja koen sen erittäin tärkeäksi.

Omakohtainen kokemus tilanteesta, jossa näyttelijä 
arvostaa pukusuunnittelijaa työtoverina, voisi esimerkik-
si olla performanssiesitys Moment 2.0 (2020), joka oli 
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Kuva 24. Moment 2.0 performanssissa kaksi klovnia kyseenalaistivat 
museotilan sosiaalisia normeja.
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Kuva 25. Sulkapeite ja hahmojen muoto loi oliomaista habitusta. 

Kuva 26. Commedia dell’arte hahmo Pierrot inspiroi meitä valitse-
maan klovnien väreiksi mustan ja valkoisen. 
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osa Amos Rexin Generation 2020 näyttelyä. Näytteli-
jät Nenna Tyni ja Sara-Maria Pirhonen pyysivät minua 
kolmanneksi työryhmän jäseneksi, koska halusivat saa-
da teoksen hahmojen rakentamiseen ammattitaitoani. 
Näyttelijät siis tiedostivat pukusuunnittelijan kyvyn 
hahmonrakennukseen näyttelijöiden ohella ja kokivat 
pukusuunnittelijan työryhmän jäsenenä tukevan loppu-
tulosta, eikä heidän työtään häiritsevänä jäsenenä. Mo-
ment 2.0 luotiin kahden klovnihahmon ympärille, jotka 
olivat saaneet alkunsa Tynin ja Pirhosen aikaisemmista 
improvisaatioista klovneina. Lähdimme yhdessä luomaan 
näiden pohjalta kahta klovnia, jotka interaktiivisen teok-
sen sisällä kommentoivat ja keskustelivat ympäristönsä 
kanssa. Koska teoksen esitykset ovat täysin improvisoitu-
ja, oli tärkeää, että molempien hahmot olivat ehyitä ja 
tekivät näin Tynille ja Pirhoselle mieluisan työympäristön 
improvisaation pohjalle. Työprosessi ja yhteistyö oli 
todella mieluisaa ja lopputulos tuntui aidosti yhteiseltä 
taideteokselta.

Pukusuunnittelijan ja näyttelijän yhteistyö
kasvukipujen ja kasvun aiheuttajana

Näyttelijäntyön ja puvun taiteen limittäisyys pakottavat 
näyttelijän ja pukusuunnittelijan yhteistyöhön. Tämä 
yhteistyö tuo mukanaan onnistumisen kokemuksia ja 
yhteisöllisyyden tunnetta, mutta myös haastavia tilanteita 
ja murheita molemmille osapuolille. Minulle näyttelijän 
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ja pukusuunnittelijan yhteistyö on yksi merkittävim-
mistä syistä, miksi haluan valmistua pukusuunnittelijaksi 
ja koen yhteistyön tärkeäksi osaksi esittäviä taiteita.

Aloitan yhteistyön haasteiden käsittelemisen aiheesta, 
joka on aiheuttanut minulle negatiivisia ennakkoluuloja 
näyttelijöitä kohtaan. Olen kuullut joidenkin pukusuun-
nittelijoiden puhuneen vaikeista näyttelijöistä ja näytteli-
jöiden huijaamisesta. Tämän ilmiön havaitseminen 
inspiroi Suvi Matinaroa (2018) kirjoittamaan maisterin 
opinnäytetyönsä Pukusuunnittelija ja näyttelijän kolme 
minää näyttelijän ja pukusuunnittelijan yhteistyöstä 
sekä kommunikaatiosta. Pukusuunnittelija saattaa kokea 
näyttelijän hankalaksi, kun tämä ei esimerkiksi suostu 
pukemaan jotain puvun vaatetta tai hän haluaa jotakin 
erilaista kuin suunnittelija ehdottaa. Tämä saatetaan 
kokea hyökkäyksenä pukusuunnittelijaa vastaan. 

Olen kokenut puheen vaikeista näyttelijöistä yhdeksi 
tavaksi tulkita tapahtuneita tilanteita. Toinen tapa tulkita 
tilannetta, jossa näyttelijä suoraan kommentoi puvun ma-
teriaalisia valintoja, on ajatus, että silloin näyttelijä juuri 
osallistuu yhteiseen pukusuunnitteluun. Tämänkaltainen 
ajattelutapa hyväksyy molempien taiteilijoiden osallis-
tuvan toistensa taiteen ilmentymiseen. Michael Kaplan 
kommentoi tätä ilmiötä seuraavasti: 

You hear horror stories about this one or that one being 
difficult. For the most part I ignore these stories because 
I’ve found that usually those people are perfectionists who 
care about what they’re doing – to me that’s not difficult; 
that’s a plus. (Kaplan 2012, s. 96)
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Mielestäni Kaplan kirjoittaa inspiroivasti näyttelijän 
mielipiteiden positiivisesta vaikutuksesta pukusuunnit-
teluun. Hän kokee voimavarana näyttelijän tarkkuuden 
hahmon olemuksen ja ulkonäön suhteen. Tämänkaltai-
sissa tilanteissa voisi ajatella näyttelijän haluavan toteut-
taa parasta pukusuunnittelua teokselle pukusuunnitteli-
jan kanssa.

Koen, että joskus pukusuunnittelijoiden keskustel-
lessa vaikeista näyttelijöistä, keskustelu johdattelee, että 
oikea tapa ratkaista tilanne on näyttelijöiden ”huijaami-
nen” pukemaan mitä suunnittelija haluaa. Esimerkiksi 
olemassa olevaa pukuluonnosta saatetaan piilotella 
näyttelijältä samalla kun tätä johdatellaan pukuluon-
noksessa oleviin ideoihin. Tämänkaltainen ajattelutapa 
asettaa näyttelijän pukusuunnittelijalle alisteiseksi eikä 
tasavertaiseksi taiteilijaksi. Tämänkaltainen manipulointi 
luo kommunikaatioon hierarkisen tilanteen, sillä toisella 
osapuolella on salainen agenda, jota hän ei paljasta toiselle 
suoraan. 

Vaikka pukuluonnos voi olla tärkeä työkalu pukusuun-
nittelijalle, voidaan sitä tarkastella toisesta näkökulmasta. 
Monks on haastatellut pukusuunnittelija Tina Bicattia 
tämän suunnittelutyöstä. Bicat kertoo miksi hän on 
kokenut pukuluonnokset ongelmallisiksi näyttelijöiden 
kanssa kommunikoidessa:

 Whereas if I present someone with a picture, saying, ‘this 
is how I see you’, they’re going to feel they have to fit their 
body into that picture, which wastes their own body and 
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their own beautiful movement by forcing it into some 
pre-existing structure made by me. (Monks 2015a, s. 130) 

Bicat näkee liiallisen näyttelijän määräämisen tämän 
potentiaalin menetyksenä ja kokee yhdessä etsimisen 
olevan hedelmällisempi ratkaisu. Pukuluonnos asettaa 
näyttelijän asemaan, jossa hän näkee jonkinlaisen tulevai-
suuden kuvan tai lopputuloksen, johon täytyisi pyrkiä. 
Tämä saattaa asettaa näyttelijän haastavaan asemaan 
ja luoda hänelle vääränlaisia paineita. Tämänkaltaisen 
tilanteen välttämiseksi pukusuunnittelija voi pohtia 
pukuluonnoksensa tyyliä, tekeekö pukuluonnokset vas-
ta myöhemmin harjoitusprosessissa tai näyttääkö kuvia 
puvun vaatteista erillään. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa 
opetetaan pukusuunnittelun kandiopinnoissa erilaisten 
ideakollaasien tekemisen, joka voi olla toimiva ratkaisu 
pukuluonnoksen sijasta. Toisaalta jotkut näyttelijät saat-
tavat myös pitää siitä, että heille näytetään valmis puku-
luonnos aikaisessa vaiheessa.

Yhteinen teos auttaa ymmärtämään toista. Matinaron 
haastattelema näyttelijä kuvailee yhteistyön auttavan ym-
märtämään toisen taidetta:

N4: Kun se on ajateltu ja sä tajuat sen vision, tai kun se 
on jotenki niinku yhteinen, ni jokaisessa puvussa on help-
po olla. Vaikka se olis kuinka estävä. Vaikka siinä olis sata 
metriä kangasta ja painais kuuskyt kiloa se puku, mut jos 
sä ymmärrät sen ja se on jotenki luotu yhteisesti, ni.. Ku se 
sisältö on vahva, ni must tuntuu et on aina helppo olla (sel-
laisessa) puvussa, kun ymmärtää sen. (Matinaro 2014, s. 47)
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Näyttelijä kuvailee tilannetta, jossa teoksen sisältö 
on koettu yhteiseksi, joten materiaalin ominaisuudet on 
nähty tärkeinä tai niiden tuottamassa tilassa on esiintyjän 
ollut helppo olla. 

Tämä yhteisen sisällön tunne on ideaalinen tilanne 
näyttelijän ja pukusuunnittelijan yhteistyölle ja sen puu-
tos saattaa estää tietynlaisia taiteellisia tutkimuksia. Foss-
heim (2020) kertoi luennolla esimerkin tämänkaltaisesta 
yhteisestä tutkimusmatkasta kurssilla Material Thinking & 
Creativity. Hän esitteli omia tutkimuksiaan biopohjaisen 
materiaalin kanssa ja kertoi Zodiakilla toteutetusta teok-
sesta Posthuman days (2019). Teoksen pukusuunnittelu 
hyödynsi Fossheimin kasvattamaa selluloosamateriaalia, 
joka kuivana saattoi murentua, mutta märkänä oli todella 
kestävä. Visuaalisesti märkä selluloosamateriaali muistut-
ti kosteaa ihoa. Materiaali ei kestänyt kovaa kulutusta ja 
sen uudelleenkasvattaminen on hidasta, joten esiintyjät 
suhtautuivat materiaaliin pitäen sitä kallisarvoisena. Foss-
heim kertoi työryhmän yhteistyön onnistuneen materiaa-
lin kanssa vain, koska hän oli painottanut yhteisen tut-
kimisen aspektia treenikauden alussa. Hän oli kertonut 
työryhmälle, että hän ei pysty yksin kantamaan vastuuta, 
jos materiaali tuhoutuu ennen ensi-iltaa ja esiintyjillä ei 
olisi puvuissaan materiaalisia vaatteita. Tämä yhteisen 
tutkimuksen sopimus mahdollisti biopohjaisen selluloo-
san käytön. Fossheim painotti kuinka tärkeää yhteisen 
tutkimuksen kannalta on se miten materiaali esiteltiin ja 
sopimus, että siihen ei sitouduta ilman testaamista.

Pääsääntöisesti keskustelu pukusuunnittelun ja 
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näyttelijäntyön mahdollisuuksista teoksen sisällä on mo-
lemmille taiteilijoille mieluisaa. Matinaro kirjoittaa teh-
neensä tämän huomion haastattelujen perusteella:

 ...pukusuunnittelijalla ja näyttelijällä tulisi olla tarpeeksi 
mahdollisuuksia tutkia yhdessä, mitä asioita voidaan ker-
toa puvulla ja mitkä ilmaistaan näyttelijäntyöllä. Näytteli-
jöiden kanssa tekemissäni haastatteluissa tämä teema tuli 
usein esille. (Matinaro 2014, s. 57)

Keskustelun puute, joka voi johtua kiireisistä aikatau-
luista, voi luoda kiristynyttä tunnelmaa ja luoda haastavia 
kommunikaatio tilanteita. Matinaron opinnäytetyöstä 
käy myös ilmi, että useampi ammattikentällä työsken-
televä pukusuunnittelija odottaa innolla näyttelijän 
tuomaa panosta herättämällä puvun lavalla henkiin 
(Matinaro 2014, s. 42).

Parhaimmillaan pukusuunnittelijan ja näyttelijän 
yhteistyö on inspiroivaa, mutta tämä ei tarkoita yhteistyön 
tuntuvan jatkuvasti sulavalta. Yhteistyö on jatkuvassa 
muutoksessa teoksen harjoituskaudella ja paikoitellen   se 
voi tuntua haastavalta. Tärkeää ei ole näiden haasteiden 
välttely vaan se, miten niihin suhtaudutaan, millä tavoin 
niistä kommunikoidaan ja miten niitä lähdetään purka-
maan. 
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19. Pukusuunnittelijan sanallinen
kommunikaatio

Aikaisemmissa luvuissa määrittelin pukusuunnit-
telun luonnetta jaettuna taiteena ja pohdin pukusuun-
nittelijan suhdetta ohjaajaan ja näyttelijään työtoveri-
na. Tässä luvussa keskityn pukusuunnittelijaan itseensä 
kommunikoivana toimijana ja pohdin erilaisia kommu-
nikoinnin tapoja, joita pukusuunnittelija voi hyödyntää 
työryhmässä. En käsittele aiheen rajaamisen takia puku-
suunnittelijan kommunikaatiota tuotantotiimin tai pu-
vuston kanssa, vaikka uskon tämän kappaleen liittyvän 
läheisesti myös näihin kommunikaatiotilanteisiin.

Kommunikaation hierarkioiden purkaminen

Aloitan kommunikaation käsittelemisen mielestäni 
sen myrkyllisimmästä osiosta eli kommunikaation mah-
dollisista hierarkioista. Tahdon erottaa kommunikaation 
hierarkian esimerkiksi työtehtävien hierarkiasta, koska 
nämä eivät tarkoita samaa asiaa. Työtehtävien välillä saat-
taa olla hierarkisia rakenteita, mutta tämä ei tarkoita sitä, 
että näiden työtehtävien ammattilaisten välisen kommu-
nikaation tarvitsee olla hierarkista. Kommunikaatioti-
lanteessa molemmat voivat olla tasavertaisina ja molem-
pien huomiot, mielipiteet ja ajatukset vastaanotetaan 
ja käsitellään tasavertaisesti. Tämä on mahdollista, kun 
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molemmat osapuolet arvostavat toisiaan ja ymmärtävät 
lopputuloksen olevan yhteinen. Pukusuunnittelijan ja 
muun taiteellisen työryhmän välillä ei ole selkeää työnku-
van määrittämää hierarkiaa. Tämä kuitenkaan ei poista 
mahdollisuutta hierarkiseen ja alentavaan tapaan kom-
munikoida työryhmän jäsenten kanssa.

Hierarkisen kommunikaation suhteen minulle 
tärkeimpiä kokemuksia opiskelujen aikana oli oppia 
tunnistamaan alistavan kommunikaation konkreet-
tisia ilmentymiä. Opin näistä ensimmäisen kerran 
Teatterikorkeakoulun Devising –kurssilla, kun taiteli-
jakollektiivi Blaue Fraun (2015) jäsenet Sonja Ahlfors 
ja Joanna Wingren olivat opettamassa kolmen päivän 
ajan. He käsittelivät opetuksessaan valtaa, sukupuolta ja 
drag-pukeutumista. He esittelivät kuusi erilaista tapaa 
alistaa toista kommunikaation avulla ja näiden tunnis-
taminen on muodostunut itselleni tärkeäksi työkaluksi. 
Heidän ehdotuksensa näiden tilanteiden purkamiseen 
oli mielestäni aggressiivinen ja itse koen tärkeämmäksi 
purkaa näitä tilanteita pitäen mielessä pyrkimys tasaver-
taisuuteen, eikä valta-aseman keikauttamiseen toisinpäin. 
Opin, että valta-aseman saa purettua parhaiten, kun sen 
olemassaolon sanallistaa ääneen. Joskus toinen osapuoli 
voi olla tiedostamaton omista tavoistaan käyttää valtaa 
kommunikaatiossa ja tällöin agressiivinen vastaaminen 
aiheuttaa turhaa kitkaa kommunikaatiotilanteeseen.

Esittelen seuraavaksi Blaue Fraun opettamat kuusi 
erilaista tapaa alistaa työtoveria kommunikaatiotilan-
teissa: näkymättömäksi tekeminen, naurunalaiseksi 
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tekeminen, pimentoon jättäminen, sitominen kahdesta 
suunnasta, häpäiseminen ja uhkailu. Näkymättömäksi 
tekeminen tarkoittaa sitä, että puhuu toisen päälle, selaa 
toisen papereita ilman tämän lupaa, kertoo toisen ideat 
ominaan ja aloittaa uuden keskustelun muiden kanssa, 
vaikka toisen keskustelu olisi vielä kesken. Näiden kaik-
kien tapojen tarkoitus on saada toinen tuntemaan itsensä 
näkymättömäksi tai merkityksettömäksi. Naurunalaiseksi 
tekeminen tarkoittaa sitä, kun tekee toisesta hassun tai 
nauraa toiselle vaikka tämä olisi tosissaan. Tämä voi 
myös tarkoittaa, että naurun avulla mitätöi toisen ideat, 
esimerkiksi nauramalla näille ja kommentoimalla näitä 
koomisiksi, naiiveiksi tai ohittamalla ne naurun jälkeen 
kuin ne olisivat olleet vitsi. Pimentoon jättäminen 
tarkoittaa sitä, että kaikkea informaatiota ei tahallisesti 
kerrota tai että kaikkia ei kutsuta esimerkiksi tärkeisiin 
kokouksiin. Sitominen kahdesta suunnasta tarkoit-
taa sitä, että vaaditaan vastakkaisia asioita kuten ”miksi 
viet liikaa tilaa” ja samalla ”miksi viet liian vähän tilaa”. 
Häpäiseminen tarkoittaa sosiaalisessa tilanteessa toisen 
häpäisemistä, esimerkiksi häiritsemällä tätä seksuaalisesti 
ja tämän jälkeen syyttämällä kohdetta kuten ”Miksi sitten 
pukeudut noin?”. Uhkailu voi tarkoittaa esimerkiksi 
marttyyrimaista asennetta kuten ”Älä puhu mulle, mun 
mahaa alkaa sattumaan”. Näin toinen alistetaan ohit-
tamalla tämä.

Jotkut Blaue Fraun esittämistä tavoista alistaa työtilan-
teessa työtoveria kuulostavat todella väkeviltä, mutta he 
kertoivat näiden kuuden tavan jaottelun muodostuneen 
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heidän omista kokemuksistaan työkentällä. Mainitsen 
heidän listansa lisäksi tavoiksi alistaa kommunikaation 
avulla toista vastaamatta jättämisen, kritisoinnin kolman-
nelle osa-puolelle sekä oman agendan piilottamisen eli 
manipuloinnin. Näiden eri tapojen tuominen esille tilan-
teessa on muodostunut minulle parhaimmaksi tavaksi 
purkaa hierarkiset kommunikaatiotilanteet. Joskus tekijä 
ei ole ollut täysin tietoinen miten hänen tapansa kommu-
nikoida on vaikuttanut toisiin ja sen sanallistaminen 
ääneen on ollut avartava kokemus tekijälle.

Riitauttaminen

Pukusuunnittelijan kommunikaatio työryhmässä ei 
ole yksinkertainen aihe ja kaikessa kommunikaatiossa 
ihmisten välillä on omat haasteensa. Kommunikaatio 
on erityisen tärkeää silloin, kun työryhmän jäsenet eivät 
välittömästi pääse yhteisymmärrykseen. Itselläni on 
muutama kokemus tilanteista, joissa en ole päässyt heti 
samalle aaltopituudelle näyttelijän kanssa. Koen näiden 
kokemuksien opettaneen minua suuresti näyttelijöiden 
erilaisista lähtökohdista, mutta myös omasta alastani. 
Heidän kanssaan tehty yhteistyö on mahdollistanut 
jonkin uuden löytämisen ja olen joutunut kyseenalaista-
maan itseni, mikä on mielestäni väliajoin oikein tervettä 
taiteilijalle. Nämä haastavat tilanteet ovat saattaneet vaatia 
riitauttamista, josta minulle on opettanut ohjaaja ja hah-
moterapeutti Tuuja Jänicke (2018) Teatterikorkeakoulun 
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kurssilla Artistic Collaboration. Riitauttaminen tarkoittaa 
sitä, että työryhmän jäsen sanoo ääneen pinnan alla kuhi-
sevia negatiivisia asioita tai katkaisee keskustelun ja tuo 
ilmi sen kykenemättömyyden mennä eteenpäin. 

Omakohtainen esimerkki riitauttamisesta, jonka 
ansioista yhteistyö helpottui, on produktiosta, joka 
tehtiin todella kiireisellä aikataululla. Jätän produktion 
nimen, ohjaajan sekä näyttelijän anonyymiksi, jotta en 
luo heistä vahingossa vääränlaisia ennakkokäsityksiä. 

Kyseisen produktion alku oli ollut todella hektinen 
ja olin joutunut tekemään hahmosuunnitelmia nopealla 
aikataululla. Tästä johtuen en ollut ehtinyt keskustella 
kunnolla ohjaajan tai näyttelijän kanssa ennen sovitus-
tilannetta. Sovitustilanne oli alusta alkaen nihkeän 
tuntuinen. Näytin ajatuskuviani näyttelijälle, mutta hän 
reagoi niihin haaleasti eikä osannut sanallistaa miksi 
ne eivät tuntuneet herättävän inspiroivia ajatuksia. 
Lähdimme tämän jälkeen kokeilemaan hahmon ja 
puvun löytämistä konkreettisten vaatteiden avulla. 
Suurin osa valinnoistani tuntuivat hyvin epämieluisilta 
näyttelijälle, eikä ohjaaja myöskään tuntunut olevan 
niistä innoissaan. Tilanne lopulta tulehtui niin pahaksi, 
että minun oli pakko laittaa ”peli poikki” eli riitautin 
tilanteen. Sanoin ohjaajalle ja näyttelijälle, että emme 
ole ehtineet kommunikoida tarpeeksi ennen sovitustilan-
netta,  olen aivan pihalla mihin suuntaan he haluaisivat 
hahmon menevän ja he ovat tulkinneet minun ajatukseni 
hahmosta eritavalla kuin mitä olin ne tarkoittanut. 
Keskeytimme sovituksen ja lähdimme keskustelemaan 
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hahmosta puhtaalta pöydältä. Jokainen kertoi omista 
ajatuksistaan mihin suuntaan hahmoa voisi viedä. Tämän 
jälkeen pidimme pienen mietintätauon ja kun uudestaan 
aloitimme sovittamisen, löysimmekin yhdessä hahmon 
yllättävän nopeasti. 

Tämän sovituksen jälkeen yhteistyömme produktiossa 
oli todella hedelmällistä ja antoisaa, eikä kenellekään 
jäänyt ”paha maku suuhun”. Kokonaisuudessaan 
sovitustilanne kesti ajallisesti paljon kauemmin kuin 
mitä olimme siihen aikaa varanneet ja tämänkaltaiseen 
lisäaikaan ei valitettavasti ole aina mahdollisuutta. 
Tämä riitautus oli todella tärkeä kokemus minulle, sillä 
se antoi minulle lisää itseluottamusta olla oma itseni 
työproduktioissa. En suostunut tulla ”tallatuksi” enkä 
halunnut ”tallata” ketään vaan halusin olla sekä ohjaajan 
että näyttelijän kanssa samalla tasolla. En myöskään 
usko, että jos olisin luovuttanut ja antanut vain ”joitain 
vaatteita”, että olisimme saaneet luotua kokonaiselta 
tuntuvaa pukua. Tämänkaltaisen luovuttamisen jälkeen 
en myöskään olisi voinut katsoa lopputulosta ja sanoa 
tyytyväisenä sen olevan myös minun taiteellista työtäni 
pukusuunnittelijana.

Tasavertainen lähestymistapa 
kommunikaatioon on tärkeintä

Valtarakenteiden tunnistaminen kommunikaatiossa 
on tärkeää, mutta koen vielä tärkeämmäksi oman asen-
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teen tutkimisen suhteessa omaan kommunikaatioon. 
Olen itse kokenut tehokkaimmaksi keinoksi päästä miel-
lyttäviin kommunikaatiotilanteisiin ryhmässä kun olen 
itse lähestynyt muita tasavertaisina.

Tasavertaista keskustelutilannetta voisi luonneh-
tia myös aidoksi ihmisten väliseksi keskusteluksi, joka 
mahdollistaa sanallistamisen vapauden. Sana aito, ei ole 
tarkasti määriteltävissä, mutta koen sen olevan kuvaava 
tässä kohdassa. Matinaron opinnäytettä lukiessa minulle 
nousee haastatteluista ja hänen omasta kirjoituksesta 
esille monen näyttelijän ja pukusuunnittelijan kaipuu 
tämänkaltaiseen aitoon kohtaamiseen, jossa on mah-
dollista ilmaista itseään vapaasti. Ideaalinen tilanne on, 
että pukusuunnittelija ja muut työryhmän jäsenet voivat 
tuoda esille vapaasti omia mielipiteitään. Pukusuunnit-
telijalla on oikeus innostua toisten ideoista tai ilmaista 
epäilevänsä näitä kohteliaasti. Lisäksi hänella on oikeus 
kommentoida omia ideoitaan, jos hän on erityisen in-
noissaan niistä tai jos ajan kuluessa nämä eivät enää 
tunnukaan mieluisilta. Omien ideoiden epäileminen 
jälkeenpäin vaatii sen, että tilanne on tarpeeksi turval-
linen eikä epäilyksen esilletuominen aiheuta arvoittavia 
seurauksia tai hierarkiaa työryhmässä. 

Koen tärkeäksi tämän vapauden muuttaa omia mie-
lipiteitään. Matinaro kirjoittaa kuinka päätöksien eh-
dottomuus tuntuu ahdistavan pukusuunnittelijoita sekä 
näyttelijöitä: 

Sovitushuoneessa tapahtuvan kontaktin merkitys ja 
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konfliktin mahdollisuus vähenee, jos on selvää, että pukua 
voi testata lavalla ja että molemmilla, niin pukusuunnit-
telijalla kuin näyttelijällä, on lupa muodostaa ja muuttaa 
mielipiteensä testaamisen aikana tai jälkeen. (Matinaro 
2014, s. 39)

Tämänkaltainen yhteinen sopimus päätösten häi-
lyvyydestä voisi olla tärkeä puhua ääneen työryhmän 
kesken varsinkin, jos työskentelee joidenkin työryhmän 
jäsenten kanssa ensimmäistä kertaa. Tämä yhteinen 
sopimus sitoutumattomuudesta voi olla myös ainoa 
mahdollinen tapa tutkia uusia asioita, kuten aiemmin 
kuvaamassani Fossheimin esimerkissä biopohjaisen sellu-
loosamateriaalin kanssa. 

Koen itse tarvitsevani pukusuunnittelijana oikeuden 
tutkiskella omia sekä muiden suunnitelmia ja ehdotuksia 
treenitilanteessa teoksen esitystilassa. Koen myös tärkeäk-
si, että muilla on oikeus tutkiskella hahmon pukua ja 
omia mielipiteitään siihen liittyen ja koen tästä muo-
dostuvien ajatuksien kuulemisen tärkeäksi. Työryhmän 
sanoittamat ajatukset saattavat antaa minulle impuls-
sin, auttavat minua näkemään jotain, jota en ollut vielä 
huomannut tai saattavat antaa minulle uutta pohdittavaa 
pukuun liittyen. 

Omien työmetodien sanallistaminen on tärkeää 
produktion alussa ja helpottaa työprosessia. Teoksen 
valmistuminen edellyttää päätöksien tekemistä ja jokai-
sella produktion jäsenellä on oma tarpeensa lopullisten 
päätöksien ajankohdille. ”Tärkeämpää [kuin abstrakti 
keskustelu näyttelijän ja pukusuunnittelijan välillä] on 
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tietoisuus toisen työtavoista ja tahdista, kommunikaa-
tio- ja yhteistyöhalukkuus sekä kommunikoinnin ajoi-
tus” (Matinaro 2014, s. 73). Jonkinlaisen hahmotelman 
antaminen omista metodeista voi luoda turvaa näytteli-
jöille, ohjaajalle ja muille työryhmän jäsenille siitä, että 
pukusuunnittelija haluaa tehdä yhteistyötä sekä antaa 
heille ajateltavaa, miten he voisivat suhtautua pukusuun-
nittelijan työmetodeihin.

Ryhmätyöskentelyssä ilmapiiri on keskeinen, 
koska tämä vaikuttaa jokaiseen työryhmän jäseneen. 
Kommunikaatiotavat, kuten sanavalinnat ja puheen sävy, 
vaikuttavat yhteisön ilmapiiriin: 

Yhteisö voi olla ahdistava ja lannistava, mitäänsanomaton 
energiasyöppö. Tai se voi olla nostava, jäsentensä arvoa 
vahvistava, luova verkosto, jossa jokainen toivoo toisen me-
nestystä — ja siinä samalla tukee omaakin menestystään. 
(Aaltonen, Pajunen, Tuominen 2005, s.167)
 
Matinaro (2014, s.13) kirjoittaa, että tähän ilmapii-

riin vaikuttaa joskus puheen tapa voimakkaammin 
kuin aihe. Hän erittelee pessimistisen puheen tukevan 
passiivista sietämistä sekä lannistumista ja optimistisen 
puheen vaikuttavan aktivoivasti ja kannustavan ongel-
man ratkaisuun. 

Matinaro mainitsee työrympäristöön vaikuttavan 
myös vahvasti työryhmän jäsenen itsetunto (Matinaro 
2014, s. 62-63). Negatiivinen itsetunto saattaa myrkyttää 
ilmapiiriä väheksymällä muita tai valittamalla jatkuvasti. 
Olen itsetunnon vaikuttavuudesta samaa mieltä, mutta 
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haluaisin olla hieman Matinaroa armollisempi. Uskon, 
että jokaisella olisi hyvä olla sen verran itsetuntoa, että 
uskaltaa puhua huonosta itsetunnosta ääneen. Aina ei 
välttämättä luota omaan tekemiseensä ja työilmapiirille 
myrkyllistä voi olla sen peitteleminen erilaisin keinoin. 
Kuitenkaan en väitä, että jokaisesta epäitsevarmuuden 
hetkestä pitäisi kertoa koko työryhmälle, mutta välillä 
omaa mieltään voi puhdistaa ja jopa edistää teoksen 
etenemistä sanoittamalla ääneen omia epävarmuuksiaan. 

Oman epätietoisuuden hyväksyminen

Työtovereiden kohtaaminen tasavertaisena ja sanallis-
tamisen vapauden mahdollistaminen vaatii pukusuun-
nittelijalta rohkeutta tuoda työryhmän eteen jossain 
määrin omat epävarmuutensa ja tietämättömyytensä. 
Haluan seuraavaksi painottaa kuinka arvokkaaksi olen 
kokenut lauseen ”en tiedä”. Olen kokenut vaaralliseksi 
tilanteet, joissa olen itse tai huomannut jonkun toisen 
työryhmän jäsenen väistelevän omaa epätietoisuuttaan 
oman osa-alueensa aiheista ryhmäkeskusteluissa. Tämä 
saattaa antaa ohjaajalle ja muille työryhmän jäsenille 
virheellisesti luottavaisen tunteen kyseiseen aiheeseen. 
Tällöin työryhmä ei ymmärrä auttaa kyseisen aiheen 
ratkaisemisessa, vaan sen ratkaiseminen saatetaan jättää 
yhden ihmisen harteille. Usein juuri tällaiset virheelliset 
luottamustilanteet räjähtävät käsiin ensi-iltaviikolla, 
koska asia ei ollutkaan täysin suunniteltu valmiiksi, 
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eikä kyseinen työryhmän jäsen ollutkaan tilanteen 
tasalla. Tämänkaltaisten virheellisen luottamuksen 
ja yksinjättämisen välttämiseksi koen tärkeäksi 
tietämättömyyden myöntämisen.

Itse olen kokenut tärkeaksi hyödyntää lausahduksia 
”en tiedä”, ”en tiedä vielä” ja ”mietitään”. Näillä kolmel-
la ilmaisulla on pikkutarkassa tarkastelussa suuret erot 
ja niiden käyttö oikeissa tilanteissa on auttanut minua 
saamaan mieluisia kokemuksia ryhmässä työskente-
lystä. Koen olevani hyvin intuitioon luottava suun-
nittelutyössäni, joten joudun projektien alkupuolella 
jatkuvasti tilanteiden eteen, jolloin minun odotetaan 
sanallistavan omia suunnitelmiani ennenkuin olen sii-
hen kykeneväinen. Sanallistaminen on saattanut tuntua 
minulle mahdottomalta, sillä tunnen halutun tiedon 
kytevän sisimmässäni, mutta en itse pääse siihen vielä 
käsiksi. Olen opetellut vastaamaan näissä tilanteissa 
käyttäen mainitsemiani kolmea ilmaisua sen mukaan, 
miltä minusta tuntuu suhteessa sisäiseen tietooni. 

Jos minulla ei ole vielä minkäänlaisia tuntemuksia 
tai asia tuntuu sillä hetkellä todella vaikealta ja kaipaan 
esimerkiksi muiden apua, käytän lausahdusta ”en tiedä”. 
Tämä saattaa joskus yllättää muita työryhmäläisiä, sillä se 
on täydellinen oman tietämättömyydensä myöntäminen. 
Tämä kuitenkin on mielestäni herättänyt juuri haluttua 
keskustelua tarkastellusta asiasta tai sitten asia on jätetty 
myöhemmälle, mutta kenellekään ei synny virheellistä 
kuvaa siitä, että minulla olisi alustavia suunnitelmia asian 
suhteen. 
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Seuraavaa ilmaisua ”en tiedä vielä” käytän, kun tunnen 
jonkun muhivan sisälläni. Näissä tilanteissa saatan myös 
sanoa asian valkenevan minulle, kun olen hetken saanut 
pohtia yksin. Tämä kertoo työryhmälle sen hetkisestä 
tietämättömyydestäni, mutta samalla lupaa, että minulla 
on alustavia tuntemuksia ja että tulen ratkaisemaan asian. 
Joskus ratkaisu saattaa jäädä pelottavan lähelle ensi-iltaa, 
mutta kuitenkin ratkaisu on ilmaantunut. 

Viimeistä ilmaisua ”mietitään” käytän hyvin paljon. 
Suunnittelijana haluan kokeilla useita erilaisia vaihtoeh-
toja ja tämän takia pidän lausahduksesta ”mietitään”, sillä 
se kommentoi tarkasteltavaa asiaa neutraalisti eikä anna 
sille punaista tai vihreää valoa. Pidemmin sanallistettuna 
tämä voisi olla ”annetaan sen olla toistaiseksi näin ja pal-
ataan tähän myöhemmin”. Tämä antaa minulle aikaa 
juuri miettiä. Koen tämän toimineen erityisen hyvin 
tilanteissa, joissa olen myöhemmin huomannut jonkun 
jälkeenpäin ilmentyneen asian vaikuttaneen tarkastel-
tavaan asiaan tai jos olen ajan kanssa ymmärtänyt omaa 
mielipidettäni asiaan paremmin tai jos ajan kuluessa 
tarkasteltavaan asiaan on syntynyt läheinen suhde työ-
ryhmän jäsenillä.
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20. Pukusuunnitteluun liittyviä käsitteitä

Tämän kappaleen tarkoitus on tarjota konkreettisia 
termejä pukusuunnittelijalle oman työskentelyn sanal-
listamisen avuksi. Esittelen pukusuunnitteluun liittyviä 
käsitteitä, joita olen huomannut muiden käyttävän tai 
joita itse käytän omassa työskentelyssäni. Olen huoman-
nut omassa työskentelyssäni, että tiettyjä sanoja käyttäen 
pukuihin liittyvät keskustelut ovat menneet minulle am-
matillisesti hedelmällisempään suuntaan, sillä minusta on 
tuntunut, että minua on ymmärretty toivomallani taval-
la. Tästä johtuen termit ovat ehdotuksiani mahdollisiksi 
työvälineiksi pukusuunnittelijoille. 

Olen kirjoittanut termien perään lähteen, josta 
olen termin ensimmäisen kerran kuullut tai jonka olen 
löytänyt termin ensimmäiseksi lähteeksi tutkimukse-
ni aikana. Sanojen määrittelyä ovat aiemmin tehneet 
skenografian näkökulmasta Reitala (1986) sekä erityisesti 
pukusuunittelun näkökulmasta Weckman (2001). 

Yleiskäsitteitä puvusta

Yleskäsitteisiin olen nimennyt termejä, jotka käsit-
televät pukua laajemmissa kokonaisuuksissa. Nämä 
auttavat kategorisoimaan ja kirjoittamaan teoreettisella 
tasolla puvusta.
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Pukuajattelu (eng. costume thinking): Tapa ajatel-
la pukusuunnittelun kautta. (Pantouvaki, 2015). Sofia 
Pantouvaki puhui pukuajattelusta Critical Costume 
2015 konferenssin avauspuheessa. Terminä pukuajattelu 
on mielestäni avaus pukusuunnittelun kulttuurin laajen-
tamiseen. Puvun kautta ajatteleminen eli pukuajattelu 
ehdottaa ajatuksen lähtevän pukusuunnittelun näkökul-
masta. 

Pukuestetiikka (eng. costume aesthetics): Pukujen ul-
komuotoon, suunnitteluun, toteutukseen, käyttötapoi-
hin ja merkitykseen liittynyt ajattelu ja sen ilmeneminen. 
(Weckman 2020).

Puku: Hahmon hetki tämän elämänkaaresta, joka 
on olemassa vain teoksen sisällä. Puku on ajallisesti kes-
tollinen taidemuoto, joka on olemassa vain teoksen kon-
tekstissa. Puku tehdään koettavaksi katsojille konkreet-
tisten materiaalien, näyttelijäntyön ja kokonaisteoksen 
kautta. Puku on pukusuunnittelun taiteen ilmentymä eli 
lopputulos. (Nieminen 2020)

Esiintymispuku (eng. performance costume): 
Yleisnimitys mistä tahansa esiintymistarkoitukseen suun-
nitellusta, valmistetusta tai hankitusta asusta. (Weckman 
2020). Koen tämän termin tarkoituksen olevan kattoter-
mi erilaisille puvuille.

Näyttämöpuku (eng. stage costume): Puku, joka on 
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suunniteltu tai valikoitu ensisijaisesti käytettäväksi esityk-
sessä, jossa yleisö on konkreettisesti läsnä. (Wekman 
2020). Ymmärrän Weckmanin rajaavan näyttämöpu-
vun teatteritaiteen ja performanssitaiteen kaltaisiin 
tapahtumiin sulkien näin ulkopuolelle esimerkiksi eloku-
vataiteen.

Elokuvapuku (eng. film costume or costume for 
screen): Erilaisten sähköisten viestinten (elokuva, televi-
sion ym.) kautta nähtäväksi tarkoitettu puku, elävän ku-
van puku. (Weckman 2020). Tämä on audiovisuaalisten 
taiteiden vastine näyttämöpuvulle.

Esityspuku: Puku esityksen paikkana. (Norja 2017, s. 
17). Norja ehdottaa termiä esityspuku, kun puku toimii 
myös teoksen tapahtumapaikkana. Tämänkaltainen ti-
lanne voisi olla immersiivinen koettava teos, jossa katsoja 
kokee puvun itsensä päällä. Esityspuku on terminä mie-
lestäni hieman hankala, sillä se on samankaltainen kuin 
esiintymispuku. 

Näkymätön puku: Puvun kinesteettinen muistijäl-
ki. Puku voi olla osa liikeettä jättämänsä kinesteettisen 
muistijäljen kautta. (Norja 2017). Puvun harjoitusmate-
riaalit ovat olleet treenikaudella esiintyjien päällä, jolloin 
heidän kehoihinsa on jäänyt kinesteettinen muistijälki 
siitä, miltä puvun harjoitusmateriaali on tuntunut. Esi-
tyksessä puku muodostuu ”näkymättömänä” esiinty-
jän päälle, kun tämän liikettä ohjaa muisto materiaali-
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sista elementeistä. Kosonen (2016) on tutkinut omissa 
töissään puvun kinesteettistä muistijälkeä.

Kulttuurillinen keho: Keho itsessään ei ole 
pysyvä ja luonnollinen, vaan sen merkitys rakentuu 
prosessinomaisesti suhteessa ympäristöön. (Varamäki 
2018, s.13). Kehon kertomat impulssit ovat suhteessa 
siihen ympäristöön missä keho on tai missä keho on 
kasvanut. Eri ympäristössä kehon merkitykset voivat 
muuttua toisenlaisiksi. Yksinkertaistettuna ajatusta 
voi ajatella pituuden kautta. Suomessa lyhyt keho 
voi olla toisessa ympäristössä, kuten Japanissa, pitkä. 
Pienemmässä mittakaavassa ajateltuna perheen pisin keho 
voi olla tämän kaveriporukan lyhyin. Kehon merkitys tai 
ominaisuudet ovat suhteessa sen ympärillä vallitsevaan 
ympäristöön. 

Dramaturgiaan liittyvät termit

Koen dramaturgiaan liittyvät käsitteet todella tärkeik-
si pukusuunnittelusta keskustellessa, sillä ne ohjaavat jo 
termeinä keskustelua pois materiaalisesta maailmasta. 

Puvun dramaturgia: Hetkellisyyden dramaturgiaa 
tai yksittäisen puvun dramaturginen kaari.  Puvun dra-
maturginen kaari voi olla merkityksellinen hahmon tai 
kohtauksen kokonaistunnelman kannalta. Koen sen 
olevan myös yksi työkaluista, jolla voin toteuttaa ohjaa-
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jan kanssa haluttuja näkemyksiä kokonaisdramaturgiaan. 
Puvun dramaturgiaa voidaan toteuttaa konkreettisilla 
muutoksilla puvussa kuten riisumisen, muutoksen tai 
pukeutumisen kautta. (Nieminen 2020)

Hahmon dramaturgia: Tarkasteltun hahmon drama-
turginen kaari, joka toteutetaan pukujen, näyttelijäntyön 
ja teoksen kokonaisuuden avulla. Hahmon dramaturgiaa 
voidaan tuoda näkyväksi tämän puvun dramaturgisten 
muutosten avulla. Hahmon dramaturgia saattaa vaatia 
puvullisia muutoksia lavalla tai lavan ulkopuolella ilman, 
että työryhmä haluaa näiden muutosten toimivan katso-
jan kokemusta muokkaavina tehokeinoina. (Nieminen 
2020)

Materiaalin dramaturgia: Dramaturgia, joka keskit-
tyy materiaaliin, mutta ei käyttöobjektina, vaan teok-
sen kokonaisuutta luovana osana ja dramaturgisena 
välineenä. Materiaalin dramaturgia on vahvasti kytkök-
sissä Haapakankaan (2018) kirjoittamaan ei-inhimilli-
seen toimijaan ja materiaalin ilmaisuvoimaan inhimil-
lisyyden ulkopuolella. Materiaalin dramaturgia sisältää 
myös tietynlaiset tekstuuriset valinnat, jotka toistuvat 
teoksen sisällä eri muodoissa. (Nieminen 2020)

Pukutehokeino: Puvun muutos, jonka tarkoitus on 
kertoa sisällöllisestä muutoksesta tai jonka tarkoitus 
herättää ihmetystä katsojissa. Tämä voisi olla esimerkik-
si lippalakki, joka kertoo milloin näyttelijä vaihtaa esit-
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tämäänsä roolia teoksen sisällä. Aina kun lippalakki on 
näyttelijän päässä, esittää hän tiettyä roolia ja kun hän 
ottaa sen lavalla pois, tietävät katsojat, että nyt hän esit-
tää toista roolia. Ihmetystä aiheuttava tehokeino voisi olla 
lavalla avautuvat siivet. (Nieminen 2020)

Puku ja sen koreografia

Koreografisoitu pukusuunnittelu (eng. choreographed 
costume design): Pukusuunnittelu luodaan esiintyjien 
kanssa yhteistyössä erilaisten tilassa tapahtuvien tehtävien 
kautta. Tilanne herättää luovaa aktivointia suhteessa teki-
jöihin, hahmoon, teokseen, jokaisen henkilökohtaiseen 
makuun ja saatavilla oleviin elementteihin. (Mercedes 
Balarezo 2020). Pukusuunnittelija voi valmistella erilai-
sia hahmorakennukseen liittyviä tehtäviä tilassa koskien 
esimerkiksi värivalintoja, materiaaleja ja kuvia. Esiintyjät 
ja pukusuunnittelija ovat vuorovaikutuksessa hahmon 
kanssa näiden tehtävien kautta ollen samalla suhteessa 
esitystilaan. Pukusuunnittelija reagoi esiintyjän valin-
toihin ja esiintyjä reagoi pukusuunnittelijan tuottamiin 
tehtäviin.

Koreografisoitu puku (eng. choreographed costume): 
Tietty koreografia osana puvun kokemista. Puku on 
suunniteltu juuri sen teoksen koreografiaa tai tanssityyliä 
varten. Toisessa tyylilajissa puku saattaisi olla epäkäytän-
nöllinen tai jopa mahdoton käyttää kuten esimerkiksi 
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baletissa tunnettu tutu. (Hamilton 2015). Etenkin tans-
sitaiteen puolella voisi sanoa kaikkien pukujen olevan 
koreografisoituja. 

Puvun koreografia (eng. choreography of costume): 
Teoksen sisällä puvun tuottama koreografia. Puvun ko-
reografia voi olla erillinen tai suhteessa esiintyjien ko-
reografiaan. Puku voi siis toimia teoksen aikana tai osan 
aikaa teoksesta esiintyjänä. Puvun koreografia voi myös 
olla tukena tai täydentää tanssijan koreografiaa erotta-
mattomana osana sitä. (Nieminen 2020)

Pukusuunnittelutyyli ja -tyylilaji

Pukusuunnittelutyyli: Ajatusrakenteet tai tavat, joiden 
avulla pukusuunnitteljia luo pukusuunnittelua. Puku-
suunnittelutyylit eivät ole riippuvaisia teoksen muodos-
ta, vaan pukusuunnittelija voi hyödyntää näitä teoksen 
muodosta riippumatta. Suunnitteluprosessissa on mah-
dollista käyttää yhtä tai useampaa pukusuunnittelutyyliä. 
(Nieminen 2020) 

Pukusuunnittelun tyylilaji: Suunnitteluprosessin 
lopputuloksen tyyliä. Tämä luodaan valinnoilla, jot-
ka koskettavat pukusuunnittelua kokonaisuudessaan ja 
nämä valinnat tarvitsevat toistoa eri hahmojen karak-
tääreissä ollakseensa tyyli. (Kirby 1971)
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Mahdollisia pukusuunnittelutyylejä

Olen kerännyt mahdollisia pukusuunnittelutyylejä, 
joita suunnittelija voi käyttää suunnitteluprosessissa.

Materiaalilähtöinen pukusuunnittelutyyli: Tutkii 
materiaalin kykyä johdattaa pukusuunnittelijaa teoksen 
lopulliseen pukusuunnitteluun. Suunnittelijaa voi 
inspiroida luonnonmateriaalien imitointi, valitun 
materiaalin ominaisuudet ja niiden tutkiminen sekä 
materiaalin tunnetut ja vielä tuntemattomat muokkaus-
menetelmät. (Nieminen 2020). Tarkoittaa käytännössä 
samaa kuin materiaalilähtöinen pukusuunnittelu.

Kohtauksia maalaava pukusuunnittelutyyli: Keskittyy 
kohtauksien ja kuvien kokonaisvaltaiseen visuaalisuuteen. 
Puvun avulla on mahdollista maalata suuria kuvapintoja 
elokuvassa esimerkiksi lähikuvissa tai joukkokohtauk-
sissa. Esittävissä taiteissa kohtausten maalaaminen 
pukusuunnittelun keinoin täytyy olla tilallisempaa, sillä 
katsojan katse on vapaampi ja puku nähdään monesta 
suunnasta samanaikaisesti. (Nieminen 2020)

Visuaaliseen draamaan keskittyvä pukusuunnittelutyyli: 
Tarkastelee pukusuunnittelua visuaalisen draaman 
kautta. Katsojan halutaan keskittyvän visuaaliseen 
kokonaisuuteen, dramaturgiaan, liikkeeseen, pyörteisiin 
ja muutokseen eikä välttämättä yksittäisen näyttelijän 
esittämän hahmon tarinaan. (Nieminen 2020)
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Pukusuunnittelutyyli ilman visuaalisuutta: Suunnit-
telutyyli, joka käyttää muita aisteja kuin näköaistiaan 
suunnitteluprosessissa. Pukusuunnittelija tekee päätöksiä 
esimerkiksi hajuaistin, tuntoaistin tai kuuloaistin 
perusteella. (Nieminen 2020)

Futuristinen pukusuunnittelu: Pääpiirteiksi voi nimetä 
kaksi lähtökohtaa: esiintyjän integroiminen lavastukseen 
sekä esiintyjän koneellistaminen. (Kirby 1971). Ihmiske-
hon kadottaminen futuristisessa suunnittelussa haki 
teoksiin uutta näkökulmaa ja lähestymistapaa pukuun 
ja hahmoon enemmänkin kaksiulotteisena visuaalisena 
liikkeenä kuin ihmisenä tai hahmona. (Maclaurin 2015)

Pukusuunnittelutyylejä suhteessa poliittiseen 
kommentointiin ja poliittisiin teoksiin

Poliittisesti kommentoiva pukusuunnittelu on aina 
suhteessa teoksen ympäröivään yhteiskuntaan. 

Häivyttämällä stereotypioita kommentoiva pukusuun-
nittelutyyli: Yhteiskunnassa vallitsevien ihmisryhmiin 
kohdistuvien stereotypioiden kommentoiminen voi 
onnistua häivyttämällä teoksen hahmoilta haluttu 
ominaisuus kuten ihonväri. Tämä pukusuunnit-
telutyyli saattaa tarvita ennakkotietoja ominaisuuksien 
häivyttämisen motiivista esimerkiksi käsiohjelmassa, jotta 
katsoja pystyy tunnistamaan tämän. (Nieminen 2020)
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Materiaalivalinnoilla kommentoiva pukusuunnit-
telutyyli: Pukusuunnittelija voi luoda poliittisen kom-
mentin materiaalivalinnoillaan, jos hän tuo tämän esil-
le teoksen ennakkotiedoissa tai teoksen sisällä käy ilmi 
motiivi materiaalivalintoihin. Esimerkiksi teos, jonka 
pukusuunnittelu on tehty täysin kierrätetyistä materiaa-
leista ja tämä tuodaan katsojille esille käsiohjelmassa. 
(Nieminen 2020)

Inklusiivinen (eng. inclusive): Pukusuunnittelussa 
hyödynnetään katsojan samaistumista teoksen roolihen-
kilöihin. (Helve 2018). Teoksen poliittinen aihe tulee 
muiden osa-alueiden kautta esille ja pukusuunnittelu 
toimii linkkinä katsojien ja aiheen välillä. Pukusuun-
nittelun tyyli lähestyy aiheen ympärillä vallitsevaa arki-
realismia, jolloin katsojat voivat nähdä teoksen aiheen 
koskevan jokaista heistä. 

Valmiina käytettävä (eng. ready-made): Pukusuun-
nittelu kommentoi suoraan tunnettuja stereotypioita, 
kritisoi historiallisia aiheita tai muuten tekee suoran väit-
teen. (Helve 2018). Pukusuunnittelu hyödyntää teoksen 
ympärillä olevan yhteiskunnan tunnettua kuvastoa ja 
pyrkii katsojien intellektuelliin haastamiseen. Pukusuun-
nittelun on tarkoitus välittää tiedostetulla tasolla ymmär-
rettävää informaatiota.

Assosiatiivinen (eng. associative): Pukusuunnittelulla 
ei ole suoraa visuaalista suhdetta poliittiseen aiheeseen, 



203

vaan se tarjoaa aiheen kuvaston ulkopuolelta katsojille 
kokemusaineksia, joita on mahdollista peilata teoksen 
aiheen kautta. (Helve 2018). Pukusuunnittelun kokemi-
nen ei ole riippuvainen katsojan tuntemuksesta teoksen 
aiheeseen. Assosiatiivisen lähestymistavan on mahdollista 
luoda uudenlaista kuvastoa teoksen poliittiseen aiheeseen 
liittyen.

Pukusuunnittelu ja tilallisuus

Pukusuunnittelun ja tilan suhteen tarkastelua erilai-
sista näkökulmista. 

Skenografinen puku (eng. scenographic costume) tai 
tilallinen puku (eng. spatial costume): Puku, joka toimii 
tilallisena teoksena esimerkiksi näyttelyssä. (Pantouva-
ki 2014). Skenografinen puku voi toimia hyvin laajana 
terminä pukuun, jolla on vahvasti tilallinen suhde sen 
ympäristöön. Tilan ja puvun suhde on merkittävä pukua 
kokiessa.

Veistoksellinen pukusuunnittelu (eng. sculptural 
costuming): Tilallinen puku, joka on osana skenogra-
fiaa. Puku toivoo katsojalta, että tämä ei yritä tulkita 
esiintyjän hahmoa yksittäisenä hahmona, vaan pyytää 
tätä katsomaan sitä visuaalisena ja elävänä osana isom-
paa orgaanista rakennelmaa. (Maclaurin 2015). Veistok-
sellisen pukusuunnittelun lopputuloksena voisi olla juuri 
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skenografinen puku. 

Elävä lavastus: Lavastus, joka on toteutettu tai jonka 
osa on toteutettu puvustuksen ja näyttelijäntyön keinoin. 
Elävän lavastuksen on mahdollista liikkua, puhua ja lau-
laa. Tämä voi myös muuttaa orgaanisesti muotoaan ja 
kommentoida tilanteita teoksen illuusion sisäpuolelta tai 
ulkopuolelta. (Nieminen 2020)

Pukujen luoma maisema (eng. the landscape created 
by costume): Kokemuksellinen tapahtuma, jonka tilan 
maisema luodaan esiintyjien ja katsojien puvuilla, esi-
merkiksi hovin naamiaiset. (Maclaurin 2015)

Liikkuva arkkitehtuuri (eng. moving architecture): 
Teoksen dramaturgia on luotu esiintyjien ohjaamien 
veistoksellisien pukujen avulla. (Walter Gropius 1961). 
Esiintyjät toimivat visuaalisen draaman mahdollistaji-
na ohjaamalla heidän veistoksellisia pukujaan. Teoksen 
liikekieli on vapautunut inhimillisyydestä ja ihmishah-
mosta. 
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Loppupäätelmät

Opinnäytetyöni on ollut minulle matka oman alani 
ytimeen ja johdattanut minut pohtimaan mitkä asiat minä 
koen tärkeäksi pukusuunnittelussa. Työtäni aloittaessa 
ajattelin päämäärieni olevan yksiselitteisten pukusuun-
nittelutermien löytäminen sekä se, että osaisin kiteyttää 
yhteen virkkeeseen puvun merkityksen. Kuitenkin työni 
edetessä ymmärsin vielä entistä paremmin, kuinka laaja 
pukusuunnittelun teoreettinen puoli on ja kuinka vähän 
siitä on kirjoitettu. Minulle syntyi tarve koostaa kirjal-
lisuudesta ja omista ajatuksistani ”pukusuunnittelun 
käsikirja”. Toiveeni oli, että opinnäytetyöstäni olisi apua 
suunnitteluprosessissa itselleni ja pukusuunnittelijakolle-
goilleni. Halusin myös auttaa muita alojen ammattilaisia 
ymmärtämään mitä pukusuunnittelu minulle tarkoittaa.

Olen ehdottannut opinnäytetyöni rakenteella, että 
pukusuunnittelun alan voisi jakaa kolmeen aihepiiriin: 
pukuun, pukusuunnitteluun sekä pukusuunnittelijaan. 
Tämä ehdotus on minulle tärkeä, koska koen tämän 
jaottelun selkeyttävän pukusuunnittelun kulttuuris-
ta puhumista. Tämän jaottelun kautta on mahdollista 
määrittää tarkemmin, mitkä aiheet liittyvät lopputu-
loksen yksikköön eli pukuun, mitkä kokonaisuuteen eli 
pukusuunnitteluun ja mitkä taiteilijaan eli pukusuunnit-
telijaan. 

Opinnäytetyöni alussa olen käsitellyt mitä puku 
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tarkoittaa terminä. Olen irrottanut puvun määritelmän 
konkreettisesta materiaalista ja käsitellyt pukua 
kokemusaineksia tuottavana kokemustaiteena eli 
tapahtumana. Olen määritellyt puvun olevan ajallises-
ti kestollinen taidemuoto, joka on tietty hetki hahmon 
elämänkaaresta ja se on olemassa vain teoksen sisällä. 
Katsoja pystyy kokemaan puvun ajallisesti kestollise-
na taidemuotona, kuten melodian pystyy kokemaan 
musiikissa. Ajassaan pysäytetty puku on materiaalinen 
vaate. 

Olen käsitellyt ajallisen ajattelun tuomia työkaluja 
pukusuunnitteluun kahden aikakäsityksen kautta: kestol-
linen aika ja koettu aika. Kestollisen ajan työkalut liittyvät 
tiettyyn teoksen ajanhetkeen ja käsitteisiin kuten muu-
tos, kesto, ilmestyminen ja katoaminen. Koetun ajan 
kautta tulevat työkalut liittyvät ajatukseen kuinka kat-
sojien halutaan kokevan hahmon hetket tai minkälaista 
tunnelmaa hahmon hetkiin halutaan luoda. Koettuun 
aikaan liittyy käsitteitä kuten pysähtyneisyys, kiihtymi-
nen, muistaminen, unohtaminen ja tottuminen. 

Teoksen jälkeen jäävät puvun materiaaliset kappaleet 
kantavat kaikuja puvusta ja teoksesta, mutta puku it-
sessään ei ole enää oleva teoksen ulkopuolella. Puvun 
materiaalien esillepano pukusuunnittelunäyttelyssä luo 
oman uuden performatiivisen ja tilallisen pukuteoksen. 

Olen käsitellyt pukusuunnittelua kokonaisuutena 
pukusuunnittelutyylien kautta. Olen nimennyt mahdolli-
sia pukusuunnittelutyylejä, jotka ovat jo tunnettuja 
pukusuunnittelijoiden keskuudessa sekä pukusuun-
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nittelutyylejä, jotka olen itse havainnut hyödyllisiksi 
työskennellessäni pukusuunnittelijana. Olen pohtinut 
mitä nämä eri pukusuunnittelutyylit tarkoittavat 
esimerkkien avulla.

Opinnäytetyöni viimeinen osio on keskittynyt 
pukusuunnittelijaan, työryhmän yhteistyöhön ja 
kommunikaatioon. Olen pohtinut miksi pukusuun-
nittelijat eivät aina määritä itseään taiteilijaksi ja mitä 
taiteilijuus tarkoittaa. Olen määrittänyt pukusuunnittelun 
yhteisenä taidemuotona, joka vaatii itsessään yhteistyötä. 
Olen pohtinut pukusuunnittelijan roolia tasavertaisena 
taiteilijana ohjaajan rinnalla sekä pukusuunnittelijan ja 
näyttelijän yhteistyötä. Olen pohtinut kommunikaation 
tärkeyttä pukusuunnittelijalle ja miten kommunikaatio 
vaikuttaa työryhmässä työskentelyyn. 

Olen eritellyt erilaisia tapoja alistaa toista kommunikaa-
tiotilanteissa, sillä näiden kommunikaation hierarkisten 
rakenteiden tunnistaminen on muodostunut minulle 
tärkeäksi osaksi kommunikaatiota työympäristössä. Olen 
ehdottanut näiden tilanteiden purkamista tuomalla ne 
näkyviksi sanallistamalla nämä ääneen.

Lopuksi olen tehnyt ehdotelman mahdollisista ter-
meistä käytettäväksi pukusuunnittelun alalla, jotta puku-
suunnittelun sanallistaminen helpottuisi. Näiden sanojen 
on tarkoitus toimia työvälineinä pukusuunnittelijalle it-
sensä ilmaisemiseen.

Aloittaessani opinnäytettä toiveeni on ollut omalla 
panostuksellani kasvattaa pukusuunnittelun kulttuuria 
kirjallisessa muodossa. Lähdin toteuttamaan laaja-ai-
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heista teosta, joka vaatisi laajuutensa takia pitkäaikaista 
työskentelyä sekä mahdollisesti monia kirjoittajia ja 
näkökulmia. Aihetta rajatakseni olen lähestynyt opin-
näytetyöni aihetta omasta näkökulmastani painottaen 
omia ajatuksiani. Tämä rajaus pienentää opinnäytetyöni 
kattavuutta yleisluontoisesta teoriasta enemmän minun 
henkilökohtaisiin näkemyksiini. Tästä johtuen koen 
opinnäytetyöni jumittuvan välitilaan, jossa se ei ole 
tarpeeksi laaja yleispäteväksi, mutta samaan aikaan se 
on liian laaja ollakseen vain minun henkilökohtaisia 
kokemuksiani. Kuitenkin olen mielestäni onnistunut 
raapaisemaan aiheen pintaa tarpeeksi syvältä jättääkseni 
jäljen pukusuunnittelun kulttuuriin.

Toivoisin teokseni herättävän yleistä kiinnostusta 
pukusuunnittelua kohtaan ja lisäävän keskustelua puku-
suunnittelun luonteesta. Opinnäytetyöni lukeminen 
voi antaa eri esittävien taiteiden ammattilaisille uusia 
näkökulmia pukuun, pukusuunnitteluun ja kommu-
nikointiin pukusuunnittelijan kanssa. Tämä voi hyödyttää 
heitä seuraavissa yhteistyöproduktioissa pukusuunnitteli-
joiden kanssa työskennellessä. Toivoisin, että teokseni 
kannustaisi tasavertaiseen lähestymiseen kommunikaa-
tiotilanteissa ja auttaisi työryhmässä työskenteleviä am-
mattilaisia ja opiskelijoita hankalissa yhteistyötilanteissa. 
Toivoisin, että yhä useampi näkisi pukusuunnittelun niin 
ihmeellisenä ja taianomaisena taiteenalana kuin minä sen 
näen.

Ajatuksieni kirjoittaminen opinnäytetyöni muodossa 
on tuntunut tärkeältä juuri nyt, mutta ajatukseni var-
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masti muuttuvat ja kehittyvät urani aikana. Aion tule-
vaisuudessa lukea lisää pukusuunnittelun kirjallisuutta, 
keskustella pukusuunnittelusta kollegoideni ja muiden 
alojen ammattilaisten kanssa, työskennellä monissa 
erilaisissa produktioissa sekä mahdollisesti kirjoittaa 
uusia muodostuvia ajatuksiani julkaistavaan muotoon. 
Kuten taide, olen alati muuttuva ja kehittyvä, joka päivä 
uudestaan syntyvä eikä koskaan samanlaisena pysyvä.
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