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1. JOHDANTO 

Asustevaljaat ovat usein ylävartaloon suunniteltuja, päälle puettavia so-
misteita. Yksinkertaisimmillaan ne voivat muistuttavaa vyön ja henkse-
leiden yhdistelmää. Asustevaljaiden syntyyn ovat varmasti vaikuttaneet 
monet tekijät, mutta ilmeisimpänä vaikuttajana on fetissimuoti. Suo-
messa valjaiden käyttö asusteena ei toistaiseksi näy juuri katukuvassa. 
Kansainvälisesti asustevaljaat ovat kuitenkin tulleet tutuiksi jo vuosien 
saatossa. Muoto, väri ja materiaalivariaatioita on havaittavissa laajalti. 
Mahdollisuuksia valjaiden ulkoasun suunnitteluun on silti rajattomasti. 

Kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta 
osiosta. Produktiivinen osuus on suunnittelemani kolmen kappaleen 
kokeellinen naisten asustevaljaiden mallisto. Kirjallisessa osuudes-
sa tarkastelen asustevaljaiden ulkonäköä ja olemusta kansainvälisten 
brändien esimerkkien avulla muutaman vuoden ajalta ja avaan suun-
nitteluprosessiani kokonaisuudessaan. Luvussa kolme esittelen valjai-
den ulkoista olemusta sekä avaan fetissimuodin syntyä pääpiirteittäin 
1900-luvun puolelta, Valerie Steelen Fetish: Fashion, Sex & Power –
teoksen pohjalta. Opinnäytteeni keskittyy tutkimuksellisen työn sijasta 
pääasiassa taiteelliseen työhön: tavoitteenani tutkia, miten asusteval-
jaista voisi suunnitella uudenlaisia luksusasusteita ilman selkeää as-
sosiaatiota fetissimuotiin. Tarkoituksenani on luoda ja esitellä visuaa-
lisesti kiinnostava asusteiden ideamallisto, pinta- ja kuosisuunnittelua 
hyödyntäen. Malliston suunnittelun lähtökohtana eivät ole kaupalliset 
tarkoitukset, vaan tavoitteenani on tuoda esiin uusi käyttökohde pinta- 
ja kuosisuunnittelulle.

Valitsin opinnäytteeni aiheen sen ajankohtaisuuden ja henkilökohtai-
sen kiinnostuksen takia, ja koska näin mahdollisuuden tuoda jotain 
uutta valjaiden suunnitteluun projektin myötä. Koen myös, että aiheella 
on uutuusarvonsa.
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2. LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET

”Valjaat? Asustevaljaat? En ole ikinä kuullutkaan.” Tämänkaltaisia kom-
mentteja sain osakseni, kun ensimmäisen kerran kerroin suunnitelmas-
tani opinnäytetyöni aiheeksi. 
Vuonna 2012 kansainvälisillä näytöslavoilla näkyi useita tulkintoja 
rohkeasta uudesta trendistä: harnesseista eli valjaista. Nämä usein na-
hasta valmistetut modernia haarniskaa muistuttavat asusteet osuivat 
tällöin myös minun silmääni ja ajatus valjaista jäi kytemään mieleeni. 
Olin pitkään haaveillut valmistavani itselleni valjaat, mutta opinnäyte-
työprosessin alkutaipaleilla heräsin kuitenkin ajatukseen, että luonnol-
linen valinta olisi käyttää tätä suunnitteluprojektia myös opinnäytteeni 
aiheena.  

Asustevaljaiden ulkomuoto saattaa epäilyttää, sillä monille ne saattavat 
tuoda mielleyhtymiä erilaisista eroottisista fetissiasuista. Muoti saa kai-
ken aikaa vaikutteita eri alakulttuureista, ja uskon, että asustevaljaiden 
syntyä on inspiroinut muun muassa fetissimuoti. Koska asustevaljaat 
yhdistetään usein alakulttuurimuotiin, haluan mallistoni myötä koettaa 
avartaa ihmisten käsityksiä niihin liittyen. Pyrkimyksenäni on luoda 
valjaista uudenlaisia luksusasusteita, tuomalla tuoretta näkökulmaa 
valjaiden suunnitteluun erilaisten kokeellisten pintakäsittelyjen avulla. 

Kiinnostukseni muotia kohtaan on ollut aina vahva. Tavoitteenani on 
siksi myös haastaa itseni tekstiilitaiteen opiskelijana, menemällä uu-
delle osa-alueelle, kaavoittaen ja valmistaen valjaat itse. Haasteena-
ni on myös löytää uusi työskentelytapa suunnitteluuni. Kaupallinen 
näkökulma ja tuotteen markkinointi on jollain tapaa läsnä suunnitte-
lijan mielessä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Niin myös usein minun-
kin. Aikomuksenani on kuitenkin lähestyä aihetta kokeellisemmasta 
näkökulmasta, ilman minkäänlaista visiota tuotteiden mahdollisesta 
kaupallisesta menestyksestä. Keskittyen luomaan kiinnostavia pintoja 
ja kiinnostava asusteiden ideamallisto. Tarkoituksenani ei siis ole luo-
da täysin valmista myytävää mallistoa, vaan tuoda esille ennemminkin 
uusi käyttökohde pinta- ja kuosisuunnittelulle.
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3. TAUSTATUTKIMUS 
3.1. Katsaus valjaiden nykytilanteeseen

Asusteina valjaat herättävät huomiota usein jo kokonsa 
ja sijoittelunsa takia. Huomioarvoa lisää tuo myös val-
jaissa usein materiaalina käytetty musta nahka ja kook-
kaat metalliosat. Yksinkertaisilla ja siroillakin valjailla 
voidaan muokata kehon ja vaatteiden ilmettä. Valjaat 
dominoivat itse asua jättäen alle puetut vaatekappa-
leet helposti varjoonsa, ja niiden avulla arkinenkin asu 
voi saada uuden ilmeen. Ne ovat yhdistettävissä hyvin 
erilaisiin asuihin kauluspaidasta iltapukuun. Eri malli-
silla valjailla on mahdollista luoda monenlaisia linjoja 
kehoon ja siten myös korostaa haluttuja kehonmuoto-
ja, kuten vyötäröä, rintoja, hartioita tai vaikka avointa 
selkää. Ne ovat ikään kuin statement–asusteita, jotka 
tuovat asennetta ja itsevarmuutta käyttäjälleen, ja nii-
den tuoma huomio on tarkoituksellista. Nämä usein ylä-
vartaloon puetut asusteet lähentelevät toisinaan myös 
korumaisia piirteitä. Niillä ei yleensä ole minkäänlaista 
käytännön tarkoitusta, vaan kyseessä on enemmänkin 
asua korostava ja koristava somiste. 

Taustatutkimusta tehdessäni kävin suuren määrän ku-
via läpi, etsien erilaisia variaatioita valjaiden suunnit-
telusta viime vuosilta. Selatessani kuvia yksiäkään ku-
vioituja tai kuosillisia valjaita ei tullut vastaan. Lukuun 
ottamatta muutamia valjaita, joissa oli käytetty hyväksi 
laserleikkauksella aikaansaatua kuviointia. Tämä tuntui 
jokseenkin yllättävältä, sillä muodon, värin ja materiaa-
lin osalta muunteluita valjaista tuntui löytyvän loputto-
masti.

Fetissivaikutteisia valjaita on näkynyt aika ajoin monil-
la brändien näytöslavoilla, mutta useimmilla brändeillä 
valjaat ovat vain osa tiettyä mallistoa, vaatteiden ohes-
sa. Suunnittelija Zana Bayne on onnistunut luomaan

brändinsä nahkatuotteiden ympärille täysin. New Yor-
kissa, Yhdysvalloissa toimivan suunnittelijan Zana Bay-
nen nimi ulee usein esiin asustevaljaista puhuttaessa. 
Hänet tunnetaan suunnittelemistaan laadukkaista 
nahka-asusteista, mukaan lukien myös valjaat. Hänen 
ensimmäinen mallistonsa vuodelta 2010 oli hyvinkin 
fetissivaikutteinen. Brändin kasvettua hänen mallis-
tonsa ovat myös monipuolistuneet ja valjaiden lisäksi 
on hameita, haarniskamaisia yläosia, rintaliivejä, vöitä, 
laukkuja ja myös miesten mallisto. Toki fetissivaikutteet 
ovat nähtävillä myös myöhemmissä mallistoissa. Bayne 
korostaa nahkatuotteissaan usein vartalonmuotoja ja 
etenkin tiimalasimaista vyötärösiluettia. Hänen suun-
nittelemiaan valjaita on näkynyt muun muassa Lady 
Gagan, Madonnan ja Debbie Harryn päällä. (zanabayne.
com 2015.)

Hervé Legér by Max Azria esitteli syksyllä 2012 mallis-
ton, jossa brändille tunnusomaisten ”bandage”-mekko-
jen (suom. Sidemekko, kerrosmekko.) kanssa oli yhdis-
telty haarniskamaisia valjaita ja vyötärövaljaita. Valjaat 
olivat mustia ja ruskeita. Näytöksessä nähdyissä asuissa 
yhdistyivät mielikuvat ratsastajista ja moderneista nais-
sotureista. Malleilla oli myös jalassaan valjaita muistut-
tavat pitkät saappaat. (herveleger.com 2012.)

Myös hollantilaisen vaatesuunnittelijan Iris Van Her-
penin useissa mallistoissa voidaan nähdä vaikutteita 
valjastrendistä. Van Herpenille ominaista on uusien in-
novaatioiden luominen muodon, struktuurien ja mate-
riaalien sekä teknologian avulla. Hänen luomuksissaan 
yhdistyvät taide, käsityötaito ja kiinnostus luoda vaat-
teiden avulla kehon ympärille jatkumo.
(irisvanherpen.com 2015.)
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1. Comme des Garçons (RTW Ke-
vät/Kesä 2010)

2. Iris Van Herpen (RTW Kevät/
Kesä 2015)

3. Alexander McQueen (RTW Syk-
sy 2011)

4. Lanvin (RTW Syksy 2015) 5. Zana Bayne (RTW Kevät 
2015)

6. Ann Demeulemeester (RTW 
Kevät 2013)

7. Hervé Léger by Max Azria (RTW 
Syksy 2012)

8. Philipp Plein (Menswear Syk-
sy/Talvi 2014-2015

9. Prabal Gurung (RTW Syksy 
2013)
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10. Kuva: Joanna Wilinska, Schön! -lehti, heinäkuu 2013
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3.2. Fetissimuoti

Fetisismillä tarkoitetaan seksuaalista poikkeavuutta, jossa kiihokkeena 
toimii jokin esine, kuten vaatekappale tai tietty ruumiinosa. Fetissistä 
puhuttaessa tarkoitetaan seksuaalisen vietin kohdetta. (Nurmi, Rekia-
ro, Rekiaro, & Sorjanen 2001.)

Ennen vuotta 1965 fetisististä kuvamateriaalia oli hankalaa löytää ai-
kuisviihdelehdistä, mutta vähitellen tilanne muuttui. Niin kutsutut 
kinky-bootsit eli korkeakorkoiset nahkasaappaat olivat ensimmäisiä 
fetissimuotiin assosioituvista asusteista, jotka saivat laajamittaisen 
hyväksynnän. Myös televisiolla oli vaikutuksensa fetissimuodin popu-
larisointiin.  Amerikassa 1960-luvun suosittu tv-sarja The Avengers 
esitteli televisioyleisölle voimakkaan ja seksikkään naishahmon Emma 
Peelin, jonka päällä nähtiin nykyään yhtenä fetissimuodin kulmakive-
nä tunnettu catsuit, nahkainen istuva haalariasu. Uhmakkaat ja vahvat 
naishahmot vetosivat sekä moniin naisiin että miehiin. 1970-luvun 
alussa fetissi-inspiroitunutta muotia kuten pitkiä nahkasaappaita, nah-
kavaatteita ja vaatteita, joissa oli korsettimainen nyöritys saattoi löytää 
jopa pienemmistä tavarataloista. (Steele 1996.)

Rock ’n’ roll -musiikkigenre toi esiin uuden miestyypin, ja myös mies-
ten vaatetus muuttui näkyvästi eroottisemmaksi. Myös kapinallisen 
punk-musiikin ja punkkarimuodin nähdään vaikuttaneen fetissimuo-
din syntyyn. Punk-yhtyeet, kuten legendaarinen brittiläinen Sex Pistols, 
yhdistivät pukeutumistyylissään usein hyökkääviä ja uhkaavia esineitä, 
muun muassa koiranpantoja ja ketjuja, joiden tarkoituksena oli kau-
histuttaa yleisöä. Punkkarinaiset omaksuivat ja muuntelivat seksuaali-
set kliseet kuten verkkosukkahousut, stilettokorot, näkyvät rintaliivit 
ja kumiset sadetakit, omaan tyyliinsä. Naislaulaja Siouxie Sioux käytti 
mustia kiiltäviä vinyylialushousuja, valjasrintaliivejä, natsi-käsivarsi-
nauhaa, toisessa jalassa reisipituista saapasta ja toisessa korkokenkää, 
jonka remmissä luki sana ”bondage”. Punk-muotiin liitetään usein muo-
tisuunnittelija Vivienne Westwood, joka vuonna 1974 muunsi vaateliik-
keensä pahamaineiseksi S&M, bondage ja fetissi –putiikiksi, jossa myy-
tiin kumiasuja, sitomiseen tarkoitettua nahkaa ja kummallisia kenkiä. 
Putiikki oli somistettu ruoskilla, ketjuilla, naamioilla, nännipuristimilla 
sekä sairaalasängyllä, jossa oli kuminen lakana. Kumi ja nahka sym-
boloivat radikaalia asennetta. 1970-luvulla seksuaalisesta vallankumo-
uksesta tuli massailmiö. Sensuurin oikeudelliset rajoitukset heikkeni-
vät ja seksin kaupallistaminen ja tuotteistaminen kiihtyi. (Steele 1996.)
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1970-luvun lopussa ihmisten asenteet muuttuivat. Seksuaalista vapau-
tumista ei nähtykään enää täysin terveenä. Pornografian uusi kritiikki 
ja seksistinen kuvasto vaikuttivat ihmisten asenteisiin, ja mielipide-erot 
kärjistyivät sensuuria kannattavien feministien ja seksuaalista vapau-
tumista kannattavien feministien välillä. Myös muodin koettiin esineel-
listävän naista. Avoimesti eroottisesta muodista ja muotivalokuvista 
tuli kritiikin kohde. (Steele 1996)

1980-luvulla fetissimuoti alkoi kuitenkin elpyä. Englantilaiset journa-
listit ilmoittivat fetisismin paluusta muodin pariin ja totesivat, että oli 
hienoa olla poikkeava tai perverssi. Vuonna 1983 avattiin fetissimuo-
dille pyhitettyjä klubeja, joita tukivat sekä vanhemmat fetissi-intoili-
jat, että trendikkäät nuoret. Ihmisten katutyyleissä yhdistyivät monet 
eri alakulttuurityylit. Goottimuodin nähdään jatkaneen siitä, mihin 
punkkarit jäivät rosoisella kapinallisella tyylillään. Gootit omaksuivat 
fetisismin pukeutumiseensa, mutta muunsivat tyyliä muotitietoisem-
paan, ylellisempään ja liioitellumpaan suuntaan. Samoihin aikoihin 
myös ”pervoiksi” nimetty ryhmä ihmisiä vaikuttui fetissimuodista. He 
eivät kuitenkaan olleet ”oikeita” fetisistejä, vaikka käyttivät korsetteja 
ja kumiasuja, vaan he saivat vaikutteensa pukeutumiseen satunnaisilta 
pop-tähdiltä ja suuntaa näyttäviltä klubinuorilta. (Steele 1996.)

Yksi fetissimuodin syntyyn vaikuttanut alakulttuuri oli myös homo-
seksuaalimiesten muodostama Leathermen -ryhmä, joka muodostui 
toisen maailmansodan homoveteraaneista. Yhteisö koostui nimensä 
mukaisesti veljellisistä nahka- ja nahka-asufetisisteistä, jotka korostivat 
nahkaan pukeutumalla maskuliinisuutta, itsenäisyyttä ja seksuaalista 
voimaa. (Wiktionary 2014.) Nahkavaatteet luovat usein assosiaatioita 
armeijaan, moottoripyöriin sekä cowboyihin. Esimerkiksi esine nimel-
tään Sam Browne -vyö, vyö jossa yksi hihna ylittää rintakehän on tuttu 
armeijasta ja voidaan nähdä myös asustevaljasmuodin esi-isänä. (Ca-
meronians 2015.) Leathermen–jäsenillä nähtiin modernimpia versioi-
ta Sam Browne -vyöstä, mustasta nahasta valmistettuja valjaita, joissa 
usein oli metallirenkaita ja niittejä. Nahkaisia valjaita saatettiin hyvin 
käyttää homobaareissa ilman paitaa ja myös gay-pride- paraateissa, 
joissa tarkoitus on tuoda esiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
ihmisoikeuksia ja kulttuuria. (Steele 1996.)

Nykyään fetisismiä ei ensisijaisesti liitetä enää seksuaalisiin perver-
sioihin tai seksuaalisiin alakulttuureihin. Fetissimuoti on inspiroinut 
kansainvälisiä muotisuunnittelijoita jo vuosikymmenien ajan. Fetis-
siyhteisö on laajentunut entisestään ja myös fetissiasujen ja tuotteiden 
tilaaminen on helppoa, sillä tarjontaa on rajattomasti.
(Steele 1996.)
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4. PROSESSI 
4.1. Inspiraatiokuvat suunnittelun työkaluna

Koen oleelliseksi esitellä kuvamateriaalia opinnäytteeni visuaalisista 

lähtökohdista, sillä valokuvat osoittautuivat tärkeäksi osaksi työsken-

telyprosessiani ja vaikuttivat vahvasti lopullisen malliston ulkoasuun. 

Inspiraatiomateriaalikseni valikoitui joukko kuvia, joita yhdistää muun 

muassa se, ettei niissä esiinny lainkaan ihmishahmoja. Useissa kuvissa 

kiehtoivat erilaiset luonnon muovaamat pinnat ja vahva tunne ajan py-

sähtyneisyydestä. Sekä ajatus eristäytyneistä paikoista, joissa ihminen 

ei ole läsnä. Nämä kuvat vaikuttivat myös mallistoni nimeämiseen: Iso-

lation (suom. Eristys.)

Kuvat erilaisista pinnoista muodostivat kokonaisuutena tunnelmakart-

tani, jota käytin työkaluna. Kuvien tutkailun avulla saatoin aina palata 

helposti aiheeseeni ja löytää uutta inspiraatiota tekemiini pintakokei-

luihin. Keräämäni kuvamateriaali on toiminut mallistoni innoittajana 

koko matkan ajan, aina opinnäyteprojektin alusta projektin loppuun 

saakka.

Kuvat määrittelivät tunnelman lisäksi myös mallistoni värikartan. Inspi-

raatiokuvia yhdistelemällä loin erilaisia sävykarttoja, joista mallistooni 

sisällytin viisi erilaista. Sävymaailmoihin kuuluvat kulta, hopea, mus-

ta, valkoinen ja vaalea puuterinsävy. Sävyjen valinnat eivät syntyneet 

vahingossa, vaan jo kuvia etsiessäni aloitin kuvien yhdistelyn harmo-

nioittain. Lopullisesta mallistosta jäi vain yksi sävymaailma pois, joka 

oli sinooperinpunainen. Koenäytteitä tehdessä punainen väri tuntui 

liian voimakkaalta valinnalta ja päätin tietoisesti jättää käyttämättä sitä 

myös tekemissäni koenäytteissä. Syy kultaisen ja hopean valintaan sai 

alkunsa siitä, että pidin mielikuvasta, että valjaat olisivat ikään kuin mo-

derneja koruja, ja korunomaisilla sävyillä voisi korostaa tunnetta asus-

teiden ylellisyydestä. 
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12-15. Kuvat: pinterest.com



14 16-23. Kuvat: pinterest.com



1524-31. Kuvat: pinterest.com
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32.



17

4.2. Luonnostelu

Luonnokset: Pilvi Waitinen

Aloitin alustavan luonnostelun jo varhaisessa vaiheessa työskentelyp-

rosessia. Päätin käyttää hyväkseni jo aikaisemmin pukusuunnittelun 

kurssilla oppimaani ja hyväksi toteamaani luonnostelumetodia. Metodin 

ideana on lyhyessä ajassa koittaa luonnostella paperille suurpiirteinen 

viivaluonnos yhdestä asun osasta, tai yksityiskohdasta. Tavoitteena oli 

saada suuri määrä pikaisia luonnoksia, joista voidaan valita muutama toi-

mivin idea ja lopuksi idealuonnoksia soveltaen aloittaa varsinainen puku-

luonnostelu. Luonnostelutekniikkani määritti osittain myös valjaiden lo-

pullisen muodon. Luonnostellessa sain idean yhdistää valjaisiin erilaisia 

klassikkoasujen elementtejä, kuten kaulukset ja hupun. 
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4.3. Materiaali ja kuosit

Valitsin valjaiden valmistusta varten materiaalikseni nahan. Ky-
seenalaistin aluksi valintani sen pelossa etten onnistuisi tuomaan 
valjaiden suunnitteluun välttämättä tuoretta näkökulmaa. Nah-
kaisia versioita valjaista kuitenkin tuntui löytyvän erittäin laajalti. 
Päädyin kuitenkin lopulta valitsemaan nahan, sillä materiaali oli jo 
entuudestaan tuttu työstettyäni sitä jo aiemmilla kursseilla. Nahan 
ominaisuudet vaikuttivat sopivan luontevasti valjaiden valmistami-
seen. Se on kestävä, mutta hengittävä materiaali ja mukautuu hyvin 
käytössä. Pidemmällä tähtäimellä ajatellen luonnonvarat ovat rajal-
liset ja näinkin kokeelliseen projektiin kuin omani, tunsin oikeaksi 
valinnaksi käyttää kierrätettyä nahkaa. Nahka, kuten muut luonnon-
materiaalit koetaan usein ylellisinä materiaaleina. Tavoitteenani oli 
alunperin luoda luksusasusteita, tästäkin syystä nahka tuntui käy-
vän hyvin mallistoni materiaaliksi. 
Kankaista poiketen nahasta helpon materiaalin tekee myös mah-
dollisuus hyödyntää raakareunaa, jolloin voidaan välttyä näkyviltä 
ompeleilta ja tikkauksilta. Omaan visiooni valjaista raakareuna tun-
tui oikealta ratkaisulta, sillä halusin luoda valjaista mahdollisimman 
pelkistettyjä teknisiltä ominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan. 

Pintojen ja struktuurien luominen on aina tuntunut jollain tapaa 
ominaiselta minulle ja halusin yhdistää omaksi kokemaani osaamis-
tani myös opinnäytteeseeni.
Erilaisten pintaratkaisujen käyttäminen valjaissa tuntui kiinnosta-
valta kokeilulta ja koin sen tuovan uudenlaisen aspektin valjaiden 
ulkoasuun. Taustatutkimusta tehdessäni yksiäkään kuvioituja tai 
kuosillisia valjaita ei tullut vastaan, mikä tuntui yllättävältä, mutta 
samalla myös innostavalta. Suunnittelusta mielekkäämpää usein te-
kee se, että kokee luovansa jotain uutta. Haaste, jonka asetin itselleni 
jo projektin alussa oli olla täysin avoimin mielin ja lähestyä pinto-
jen suunnittelua enemmän kokeellisessa mielessä. Tarkoituksenani 
ei ollut luoda täysin valmista myytävää mallistoa, vaan nostaa esiin 
idea uudesta käyttökohteesta pintasuunnittelulle.

Löytääkseni ilmeen mallistolleni, oli tärkeä osa suunnitteluproses-
siani tehdä pintasuunnittelunäytteitä nahalle. Koska halusin ilmen-
tää opinnäytteessäni myös omaa oppineisuuttani tekstiilitaiteen 
opiskelijana, halusin sisällyttää kuosisuunnittelua lopulliseen mal-
listoon. Tein luonnoksia laavakerrostumista ja halkeilleesta maalista 
inspiroituneena. 
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Adobe Photoshopin ja Adobe Illustratorin avulla tein luonnosten 
pohjalta raportissa olevat kuosit ja tulostutin ne filmille, jonka avul-
la valotin kuosit valmistamilleni painokangasseuloille. Painokangas-
seulan läpi on mahdollista vedostaa muutakin kuin pigmenttiväriä. 
Koenäytteissäni kokeilin erilaisia yhdistelmiä käyttäen muun muas-
sa paisuntapastaa, jolla oli mahdollista luoda kohopainatuksia. Mel-
ting base –liimavalmistetta käytin näytteisiin, joihin halusin kiinnit-
tää metallinhohtoisia hopea- ja kultapainatuksia sekä samettimaisia 
flokkipainatuksia. Nahalle on myös olemassa nahan maalaamiseen 
tarkoitettuja maaleja, ja kokeilinkin käsin maalata nahalle. Halusin 
mallistossani kuitenkin välttää kotikutoista, askartelumaista lop-
putulosta, jolloin päädyin käyttämään vain valotettuja kaavioita ja 
avokaavioita.

Kuva: Pilvi Waitinen
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Mielenkiintoinen osa koenäytteiden tekemisessä oli nähdä, kuinka 
muuntautumiskykyinen materiaali nahka on. Joissain näytteissä 
pintakäsittelyjen ansiosta nahka muuttui lähes tunnistamattomak-
si. Nahkaa värjätään ja maalataan ja sille on tehtävissä useita eri-
laisia käsittelyitä, mutta harvemmin on nähtävissä nahkaa, johon 
oltaisiin painettu tai maalattu kuviointi. Osittain johtuen mahdolli-
sesti arvostuksesta nahkaa kohtaan materiaalina. Sain idean painaa 
pigmenttivärillä avokaavion läpi nahalle, sillä käyttämäni kierräte-
tyn nahan sävy tuntui väärältä. Pigmenttiväri on mahdollista kiin-
nittää nahalle, ainakin lähes onnistuneesti lämpöprässin avulla. Jos 
päälle laittaa vielä suojalakan, kesto-ominaisuudet voivat parantua 
huomattavasti. Itse kokeilin muutamassa näytteessä nahalle tarkoi-
tettua kiiltolakkaa, jolla saadaan aikaiseksi täysin kirkas, kiiltävä ja 
suojaava pinta.

Pigmenttivärikokeilujen lisäksi minua kiinnosti kokeilla halkeilu-
lakan vaikutusta nahalle, sillä halkeilleet maalit ja kuluneet pinnat 
olivat vahva osa inspiraatiokuvieni tunnelmaa. Halkeilulakan tarkoi-
tuksena on saada kuluneen näköinen halkeillut pinta. Ensin levite-
tään pohjamaali, jonka päälle laitetaan kaupasta saatavaa valmista 
halkeilulakkaa ja lakan kuivuttua levitetään vielä kontrastiväri. Ko-
keilun lopputuloksena oli hyvin pientä halkeilua nahalla, mutta se ei 
täyttänyt tavoitteitani. Halkeilulakan lisäksi kokeilin saada halkeile-
van pinnan efektiä viiltämällä viiltoja nahalle mattoveitsen avulla. 
Lopputulos oli kiinnostava, mutta tuotteen koosta riippuen mah-
dollisesti myös työläs tekniikka. Kiinnostavimman lopputuloksen 
halkeilleesta pinnasta onnistuin saamaan vedostamalla folioidulle 
nahalle seulan läpi pigmenttivärin. Seulan kuviointi oli suunnittele-
mani halkeilua muistuttava kuosi.
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Pintasuunnittelunäytteitä. Kuva: Pilvi Waitinen
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4.4. Valjaiden kaavoitus

Jo opinnäytetyön alussa tiesin, että yksi suurimpia haasteita itselleni 

projektissa olisi valjaiden kaavoitus. Vähäinen kaavoituskokemukse-

ni voisi pahimmillaan pilata täysin valmistamani valjaat. Valittuani 

toteutettavat valjasmallit, aloitin suoraan valjaiden muotoilun sovi-

tusnuken päälle. Prototyyppeihin käytin materiaalinani tekonahkaa, 

joka ei kuitenkaan täyttänyt odotuksiani, ollessaan turhan joustavaa 

ja pehmeää, varsinkin verrattain jo hankkimaani nahkaan. En halun-

nut tuhlata aitoa nahkaa prototyyppikokeiluihin. Prototyypit ajoivat 

nuken päällä kuitenkin asiansa ja sain niistä mitat ylös kaavoja var-

ten. Molempiin kauluksiin sain muokattua kaavat vanhoista omista-

mistani kaavoista. Hupun kaavoittamiseen käytin valmista kaavaa, 

mutta oikean mallin löytyminen vaati useamman prototyypin kaa-

van muokkaamista. Valjaiden mallit olivat kuitenkin melko yksin-

kertaisia, mikä helpotti valjaiden kasaan ompelua. Käytin metallisia 

läpipainoneppareita, jotta kiinnityskohdat saisi häivytettyä lähes 

huomaamattomiksi. Myös näkyvät ompelujäljet jäivät suurimmaksi 

osaksi piiloon, sillä ompelin valjaat osittain jo ennen painovaihetta. 

Kuva: Pilvi Waitinen
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5. MALLISTO

Melt Dune

Decay Frost Fool’s Gold

Chrome

Moon tan

Lava

Valmiiseen mallistooni nimeltä Isolation, kuuluu kolmet suunnittele-

mani ja valmistamani naisten asustevaljaat. Hopeiset valjaat kauluk-

silla, valko-hopeat valjaat kilpikonnakauluksella ja puuterinsävyiset 

lasihelmin koristellut valjaat, joissa on irrotettava huppu. Toteutet-

tujen valjaiden lisäksi sisällytin mallistoon lisäksi kahdeksan valit-

semaani pintasuunnittelunäytettä, jotka yhdessä muodostavat idea-

malliston. Kolmea pintanäytteistä on käytetty toteutettujen valjaiden 

pintojen toteutukseen.

Kuvat: Pilvi Waitinen



24 Kuvat: Pilvi Waitinen. Malli: Helmi Liikanen.
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26 Kuvat: Pilvi Waitinen. Malli: Helmi Liikanen.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Asetin useampia tavoitteita itselleni opinnäytetyötä aloittaessani. 

Tuotteiden osalta tavoitteenani oli tuoda valjaiden suunnitteluun uusi 

näkökulma pintasuunnittelun avulla ja samalla tutkia miten onnistut-

taisiin vähentämään valjaisiin liittyviä fetissimielikuvia. Haluaisin tar-

kentaa, etten koe fetissivaikutteisissa valjaissa olleen alunperinkään 

mitään vikaa, päinvastoin. Fetissi-inspiroituneet valjaat tuntuivat muo-

dostaneen tietynlaisen trendin, siksi halusin opinnäytteessäni koettaa 

suunnitella asustevaljaista helposti lähestyttävämpiä versioita. Tunsin 

tärkeäksi valita aiheen, jossa riittäisi haastetta. 

Pintasuunnittelunäytteiden tekeminen oli tärkeä osa prosessiani. Näyt-

teiden teko osoittautui lopulta yhdeksi kiinnostavimmaksi osaksi koko 

suunnitteluprosessia. Halusin leikitellä erilaisilla pinnoilla, yhdistellen 

mattaa ja kiiltävää, sekä metallinhohtoa. Alkuperäisenä ajatuksenani 

oli luoda myös hyvinkin kolmiulotteisia pintoja, mutta tässä kokeilussa 

en saanut tarpeeksi onnistuneita näytteitä. Kohokuviointi ei kohonnut 

mielestäni tarpeeksi, vaikka vähäistä kolmiulotteisuutta sainkin aikai-

seksi. Epäonnistuneita näytteitäkin syntyi liuta. Mielenkiintoinen puoli 

näytteiden tekemisessä oli juuri se, että lopputulos saattoi olla täysin 

odottamaton. Kierrätetty nahka koki tekemieni pintakokeilujen ansios-

ta täyden metamorfoosin ja sai uuden elämän. Oli vaikeaa hyväksyä, 

että näytteet olisivat koskaan valmiit, sillä olisin voinut jatkaa kokeilu-

jen tekemistä pidempäänkin. Näytemalliston kokoaminen oli mielekäs-

tä ja yhdistelmiä syntyi alkuun useita. Koen, että näytemalliston suun-

nittelu oli oman ammattiosaamiseni ilmentämisen kannalta tärkeä osa 

opinnäytettä. Valitsemani näytteet muodostavat mielestäni kauniin ja 

ylellisen oloisen malliston, joka mukailee vahvasti tunnelma- ja väri-

karttojeni maailmaa. Olen lopputulokseen erittäin tyytyväinen. 

Valjaiden riisuminen fetissikliseistä tarkoitti minulle tietynlaista muo-

don pelkistämistä. Monimutkaiset, yksityiskohtaiset valjasmallit yhdis-

tettyinä mustaan nahkaan ja runsaaseen määrään solkia ja metalliosia 

antavat selkeitä viitteitä fetissimuotiin. Kookkaiden metalliosien karsi-

minen vaikuttaa vahvasti valjaiden yleisilmeeseen. Suurikokoiset sol-

jet, renkaat ja niitit tekevät valjaista raskaanoloiset ja maskuliinisem-

mat. Myös valjaiden remmiosien leveydellä voi vaikuttaa yleisilmeen 

keveyteen tai raskauteen. Halusin valjaiden linjojen korostavan naisel-

lisia muotoja, olematta silti yltiöfeminiinisiä. 
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Eleganttiuden ja ylellisyyden ilmaiseminen vaati mielestäni tyylikkäi-

den pintaratkaisujen lisäksi modernia otetta valjaiden suunnitteluun. 

Mielestäni kaulusmallit ja huppu tuntuivat tuoreilta ja raikkailta ideoil-

ta. Suunnittelemani valjaat ovat monipuolisia käyttötarkoituksiltaan, 

sillä ne ovat yhdisteltävissä hyvinkin erilaisiin asuihin. Jokaisilla val-

jailla on omat erikoispiirteensä ja voisin nähdä niitä käytettävän niin 

arjessa, kuin juhlassa. Onnistuin asusteiden suunnittelussa ja valmis-

tamisessa mielestäni melko hyvin vähäiseen kaavoituskokemukseeni 

nähden, sillä lopputuotteiden ulkomuoto vastasi alkuperäistä visiota-

ni. Suunnitellessani valjaita tein valintoja, joiden avulla saisin valjaista 

mahdollisimman yksinkertaiset ja pelkistetyt. Mielestäni valitsemissa-

ni yksinkertaisissa malleissa suunnittelemani pinnat tulivat myös pa-

remmin esille. Näin jälkikäteen jäin toivomaan, että olisin ehtinyt val-

mistaa useammat valjaat, jotta muutkin tekemäni koenäytteet olisivat 

saaneet käyttökohteen ja näin päässeet paremmin esille.

Toiset valjaista toimivat käytössä paremmin kuin toiset. Jos tuotteet 

haluttaisiin kaupallistaa, olisi malleihin tehtävä pieniä muutoksia, ku-

ten säätövarat ja sarjonta eri kokoihin. Vaikka kyseessä onkin ideamal-

listo, saattaisivat suunnittelemani mallit olla helposti tuotteistettavis-

sa. Valjastrendi ei kaikkiin ihmisiin varmastikaan tule ikinä vetoamaan, 

mutta yleisesti uskon valjaille löytyvän ostajia vielä vuosienkin päästä, 

sillä trendeillä on tapana palata takaisin pinnalle aika ajoin. Koen, että 

valjaiden suunnittelun kentällä on vielä paljon mahdollisuuksia saada 

aikaan hyvinkin erinäköisiä lopputuotteita. Opinnäytteeni on vain pin-

taraapaisu aiheeseen, mutta se herätti uusia ideoita mielessäni ja kiin-

nostuksen jatkaa tulevaisuudessa projektiani.



29

KIITOS

Pirjo Kääriäinen
Maija Fagerlund

Maija Pellonpää-Forss
Emmi Pakkanen
Helmi Liikanen
Janne Viitanen



30

LÄHTEET

Cameronians, 2015. Sam Browne Belt http://www.cameronians.siteiscentral.com/glossary/sam-browne-belt 
[Haettu 23.3.2015].

herveleger.com, 2012. Hervé Legér Fall 2012 http://experience.herveleger.com/lookbook/runway-fall-2012/ 
[Haettu 20.4.2015].

irisvanherpen.com, 2015. About Iris Van Herpen http://www.irisvanherpen.com/about#iris-van-herpen [Haet-
tu 20.4.2015].

Nurmi, T., Rekiaro, I., Rekiaro, P., and Sorjanen, T., 2001. Gummeruksen Suuri Sivistyssanakirja. Gummeruksen 
Suuri Sivistyssanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 121.

Steele, V., 1996. Fetish; Fashion, Sex & Power. Oxford, New York: Ofxord University Press.

Wiktionary, 2014. http://en.wiktionary.org/wiki/leatherman#English.

zanabayne.com, 2015. ZanaBayne.com http://zanabayne.com/bio [Haettu 19.4.2015].



31

1. Vogue.com, 2015. Comme des Garcons Spring Summer 2010 Ready-To-Wear http://www.vogue.co.uk/
fashion/spring-summer-2010/ready-to-wear/comme-des-garcons [Haettu19.4.2015].

2. nowfashion.com, 2015. Iris Van Herpen Spring Summer 2015 http://nowfashion.com/iris-van-herpen-
ready-to-wear-spring-summer-2015-paris-11044 [Haettu 19.4.2015].

3. Vogue.com, 2011. Alexander McQueen Fall 2011 http://www.vogue.com/fashion-week/863289/
alexander-mcqueen-fall-2011/#/collection/runway/fall-2011/alexander-mcqueen/29 [Haettu 19.4.2015].

4. style.com, 2015. Lanvin Fall 2015 http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/fall-2015-ready-
to-wear/lanvin/details/101 [Haettu 19.4.2015].

5. nymag.com, 2015. Zana Bayne Spring 2015 http://nymag.com/thecut/runway/2015/spring/new-
york/rtw/zana-bayne/9/ [Haettu 19.4.2015].

6. stylebistro.com, 2013. Ann Demeulemeester Spring 2013 http://www.stylebistro.com/runway/Pa-
ris+Fashion+Week+Spring+2013/Ann+Demeulemeester/Details/hQ5FR1Q6tDg [Haettu 19.4.2015].

7. J, M., 2012. Herve Leger by Max Azria Fall 2012 http://monsieur-j.tumblr.com/post/17511847580/
herve-leger-by-max-azria-fall-2012-runway-details [Haettu 19.4.2015].

8. vogue.fr, 2014. Philipp Plein Menswear 2014-2015 [http://en.vogue.fr/shows/menswear/defile/fall-
winter-2014-2015-milan-philipp-plein/10641 [Haettu 19.4.2015].

9. vogue.com, 2013. Prabal Gurung Fall 2013 http://www.vogue.com/fashion-week/862334/prabal-gu-
rung-fall-2013/ [Haettu 19.4.2015].

10. Strangely Compelling Blog. Control by Joanna Wilińska for Schön! Magazine July 2013. Haettu 16.4.2015, 
http://strangelycompelling.net/control-joanna-wilinska-schon-magazine-july-2013/

11. Hildebrand, J., 2010. black sand beach http://www.flickr.com/photos/jeffhildebrand/4887178628/
in/photostream/ [Haettu 21.4.2015]. 

12-31. pinterest.com

 32.   Forster, S., 2015. Tthe Black Coast Of Vik  http://1x.com/photo/214886/all:user:222255 [Haettu 21.4.2015].

KUVALÄHTEET



32

LIITTEET: Sanasto

Fetisismi - psyk. Seksuaalinen poikkeavuus, jossa kiihokkeena toimii jokin esine (esim. vaatekappale tai ruumiinosa) 

Fetissi – 1 Esine, jolla katsotaan olevan yliluonnollista voimaa. 
                  2 psyk. Poikkeavan seksuaalisen vietin kohde.

Foliopainatus – Foliokalvon, liima-aineen ja lämpöprässin avulla kankaalle kiinnitettävä metallinvärinen painatus.

Flokkipainatus – Flokkinukkalevyn, liima-aineen ja lämpöprässin avulla kankaalle kiinnitettävä nukkapainatus. 

Kohopainatus - Kohopastan ja lämmön avulla selkeästi kolmiulotteiseksi nouseva muovimainen huokoinen painojälki. 

Melting base – Liima-aine, joka mahdollistaa erilaiset painatukset lämmön avulla. Esim. Flokkipainatus.

Peittopasta – Valkopigmenttipasta, jolla saadaan aikaiseksi peittäviä värisävyjä.

RTW - Ready-to-wear (suom. ”Valmis käytettäväksi”) Viitataan sarjatuotanolla tehtyihin valmisvaatteisiin.


