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Opintojeni aikana olen tutustunut opiskelija-
kollegoiden, opettajien ja alalla aktiivisesti 
työskentelevien suunnittelijoiden työskentely-
menetelmiin. Usein työskentelyvaihe eli se, mi-
ten lopputulokseen on päädytty, on lopullista 
produktiota mielenkiintoisempi. Omat maisteri-
opinnot ovat työskentelytavan löytämiseksi ja 
suunnitteluprosessin kehityksen kannalta olleet 
oleelliset. Opinnäytetyöni havainnollistaa tätä. 

Maisterin tutkinnon opinnäytetyöni on kaksi-
osainen: siihen kuuluu tutkimuksellinen ja pro-
duktiivinen osa. Opinnäytetyön tutkimukselli-
sessa osassa esittelen molempien osuuksien 
työvaiheita ja tuloksia. Produktiivinen osa on 
naistenvaatemalliston ja siihen kuuluvien tekstii-
lien suunnittelu ja toteutus. Tutkimukselli sessa 
osuudessa lähestyn ’vaate- ja tekstiilisuunnit-
telijalasit silmillä’ pukeutumista suomalaisessa 
1880-1910-luvun kuvataiteessa. Kyseessä on 
taidehistoriallisesti merkittävä periodi, ja osa 
kuvataiteen kansallista kulttuuriperintöä. Aika-
kausi herätti jo omana aikanaan mielenkiintoa 
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ajan-
jaksoa kutsutaan Suomen taiteen kultakaudeksi. 
Suunnittelutyöni pohjautuu tutkimukselliseen, 
kultakautta erittelevään osuuteen. 

Työn kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että 
produktiivinen ja tutkimuksellinen osuus toimi-
vat tasapainoisesti yhdessä ja kommunikoivat 
keskenään. Suunnittelutyön aikana tehdyt pää-
tökset perustuvat tutkimuksellisessa osuudessa 
havaittuun ja saatuun sisältöön. Vaatemalliston 
ei ole kuitenkaan tarkoitus jäljentää pukuhis-
toriaa, vaan ennemmin olla tulkinta taiteessa 
nähdystä. Olen suunnitteluprosessin aikana 
päätynyt myös ratkaisuihin, jotka eivät pohjau-
du tutkimukselliseen osuuteen. Näissä tapauk-
sissa päätös on ollut esimerkiksi esteettinen 
tai käytännöllinen.  

Olen käyttänyt samaa lähestymistapaa viimei-
simmissä kandi- ja maisteriopintoihin liittyvissä 
töissä. Projektit ovat osoittaneet, että saman-
kaltaiset lähtökohdat ovat inspiroineet vaate- ja 
tekstiilisuunnitteluani. Mallistojeni aihemaailma 
rakentuu menneen ja nykypäivän yhdistelmäs-
tä. Menneisyys syntyy tuomalla historiallisia 
elementtejä mallistoon. Nykypäivä näkyy siinä, 
että lopputulos ei ole pukuhistoriallinen, vaan 
moderni, tämän aikakauden teemoihin sopiva 
kokonaisuus. Maisterin lopputyöni on osittain 

jatkoa edellisille töilleni. 

Vuonna 2015, kandidaatin lopputyössäni poh-
din fiktiivisen amerikkalaisen 1950-luvun koti-
äidin kautta naisen roolia ja asemaa kodissa ja 
kodin ulkopuolella. Työni pohjana on kotiäiti, 
joka spontaanisti karkaa kotoaan. Ihmismielen 
ennalta arvaamattomuus on osa malliston kon-
septia, näkyen Rorschachin musteläiskätestiä 
muistuttavissa kankaanpainantakuvioissa. Yksi 
kuosisuunnittelun vahvoista innoittajista oli 
amerikkalainen taiteilija Clyfford Still, joka lu-
keutuu abstraktin ekspressionismin edustajiin.   

Seuraavan ison mallistotyön tein ensimmäisen 
maisterinvuoteni lopussa. Naistenvaatemallis-
ton aihe oli ’Eurooppa sata vuotta sitten’. Tah-
doin rakentaa Suomi-100-juhlavuoden ympärille 
suuremman Eurooppa-teeman, sillä 1910-luvulle 
osuu monia historiallisia käännekohtia, kuten 
ensimmäinen maailmansota. Tämä poliittisesti 
turbulentti aika vaikutti taiteeseen. Dadaismin 
synty vuonna 1916 oli yksi mallistoni lähtökoh-
dista. Vuosituhannen alkua ilmentää ei-esittä-
vän taiteen ja futurismin vaikutus. Yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta kaupungistuminen, 
teknologiset innovaatiot ja teollistuminen lei-
masivat ajankuvaa. 

Nyt, opintojeni viimeisessä osuudessa, eli mais-
teritutkinnon lopputyössä, siirryn Euroopasta 
Suomeen. Ensimmäiset lopputyötä koskevat 
ajatukset muodostuivat syksyllä 2017 luettu-
ani tietokirjailija Minna Maijalan kirjoittaman 
teoksen Kultakauden maanalainen vastarinta 
(2017). Kirja kertoo Suomen ensimmäisestä 
”sortokaudesta” ja Venäjän keisarikunnan aset-
tamasta ja Suomeen kohdistuneesta helmikuun 
manifestista. Sen aikainen ’luova luokka’ kirjai-
lijoineen, kuvataiteilijoineen ja toimittajineen 
nousi vastustamaan manifestia, joka uhkasi hor-
juttaa Suomen autonomista asemaa. Kirjassa 
kerrotaan naisten vastarinnasta, joka ilmeni 
muun muassa pukeutumisessa. Naiset nähtiin 
kadulla kokomustissa, eli suruvaatetukseen 
pukeutuneena, ilmaissen näin mielipiteensä 
manifestia kohtaan (Maijala 2017, 36). Kirjaa 
lukiessani mielenkiintoni heräsi: mitä vaate-
tus ja pukeutuminen merkitsivät kultakauden 
Suomessa, ja olisiko aiheesta riittävästi ainesta 
lopputyölle? 

Suomen taiteen kultakauden on tulkittu alka-
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neen vuoden 1880 tienoilla ja jatkuneen 
1900-luvun alkuun. Kyseessä on Suomen taide-
historian tunnetuimpia, jos ei kuuluisin, ajan-
jakso. Aikakauden nimekkäisiin taiteilijoihin lu-
keutuvat muun muassa Albert Edelfelt, Akseli 
Gallen-Kallela ja Helene Schjerfbeck. Markku 
Valkonen toteaa, että ”Suomen taiteessa koet-
tiin 1800-luvun lopulla niin perustavanlaatuisia 
mullistuksia ja saavutettiin niin suuria voittoja, 
että ajanjaksoa 1890-1907 on ryhdytty nimittä-
mään kultakaudeksi.” (Valkonen 1989, 7). Aika-
kauden teoksissa nähdään usein merkkihenki-
löitä tai tilaustöinä tehtyjä yläluokkamuotokuvia. 
Toimeksiantojen ohella taiteilijat matkustivat 
paljon ja he viihtyivät niin Pariisin salongeissa 
kuin suomalaisen luonnon keskellä. Maaseutu-
elämästä innostuneet taiteilijat kuvasivat teok-
sissaan maalaisia arkiaskareissaan, ja erityisesti 
Karjalasta ja erämaista tuli kultakauden taiteili-
joille näkemisen ja kokemisen arvoinen kohde. 
Ajateltiin, että siellä elää vanha suomalainen 
yhteisö koskemattomana ja aitona (Levanto 
1988, 69). 

Karkeasti katsottuna kultakauden maalauksis-
sa toistuu kaksi yhteiskunnallista luokkatee-
maa eli yläluokka- ja kansankuvaus. Tarkaste-
len kultakauden teoksia tässä kaksijakoisessa 
luokkayhteydessä, mutta keskittyen maalauk-
sissa esitettyyn vaatetukseen ja tekstiileihin. 
Vaatesuunnittelun opiskelijana kiinnostukseni 
kohdistuu kyseisen epookin pukeutumiseen ja 
muodillisten yksityiskohtien tarkasteluun. 

Kultakautta koskevaa materiaalia on saata-
villa paljon: piirustuksia, valokuvia ja taide-
teoksia. Talvella 2018 tutustuin Museoviraston 
180 0-l   u vun lopun ja 1900-luvun alun valoku-
vakokoelmiin. Perehdyin samaan aikaan valo-
kuvaaja I.K.Inhan ottamiin Karjala-kuviin. Työni 
kokonaisuutta ajatellen olen kuitenkin työstänyt 
järkeenkäyvän rajauksen keskittyen yksinomaan 
aikakauden maalaustaiteeseen. Valokuvien 
ohella olen tarkoituksellisesti jättänyt pois myös 
muut taiteenmuodot kuten kuvanveiston.

Kultakauden teoksista tiivistyi lopputyötä var-
ten viiden teosparin sarja. Näihin kymmeneen 
maalaukseen perehdyn visuaalisen vertailun 
metodiikalla. Tulen lukemaan kultakauden 
teoksia vaatesuunnittelijan silmin eli pohdin 
mitä ne kertovat aikakauden pukeutumisesta, 
värien käytöstä ja tyylistä. Teoksia ja kuvapareja 

tarkastellessa pohdin, vertailen ja arvioin mitä 
vaatteita kuvissa on ja miten taiteilijat ovat vaat-
teita kuvanneet. Selvitän niin ikään voiko vaat-
teissa nähdä luokkarajojen yli nousevia piirteitä, 
esimerkiksi kankaan käytössä, koristelussa tai 
siluetissa. 

Suunnittelijat käyttävät työssään ja ideointi-
vaiheessa apuvälineitä ja tyypillinen inspiraa-
tion lähtökohta on katsoa taidetta. Taiteesta 
suunnittelija voi saada lähtökohdan mallistolle, 
yksityiskohdalle tai värikartalle. Koko malliston 
ei tarvitse rakentua taiteen varaan. Historia-
a iheisille vaatemallistoille on luontevaa, että 
taustatutkimus tapahtuu taidehistorian kautta. 
Irlantilaissyntyisen vaatesuunnittelijan Simone 
Rochan naistenvaatemallistot ovat romanttisia 
kokonaisuuksia, jotka leikittelevät nykypäivän 
ja historian välillä. Hänen siluettinsa muistut-
tavat usein leikkaukseltaan viktoriaanisen ajan 
naisten pukeutumista, ja tästä on tullut lähes 
Simone Rochasin signature look.

Muodin kansainvälisellä kentällä taide ja muoti 
ovat vaikuttaneet toisiinsa jo pitkään, joko inspi-
raation tai yhteistyön kautta. Esimerkkejä löy-
tyy muun muassa Dries Van Notenin naisten- ja 
miestenvaatemallistoista. 1980-luvun Chanelia 
ja Karl Lagerfeltin mallistoja tutkiessa huomaa 
vahvoja innoitteita taidehistoriasta. Phoebe 
Philon kevät-kesä 2017 mallisto ranskalaiselle 
Célinelle oli taas kunnianosoitus Yves Kleinin 
sinisen sävyisille ihmispainantakuvioille. Legen-
daarinen vaatesuunnittelija ja taiteenkerääjä 
Yves Saint Laurent inspiroitui mallistoissaan niin 
Henri Matissen töistä kuin Piet Mondrianistakin. 
Nykypäivän tunnetuimpiin luoviin yhteistöihin 
lukeutuvat vaatesuunnittelija Raf Simonsin ja 
Sterling Rubyn yhteiset hankkeet.  

Lopputyöni produktiivinen osuus hakee inspi-
raatiota taidehistoriasta. Yhdistän taidehisto-
rian omaan nykypäiväiseen ja ’nuoren suunnit-
telijan’ osaamiseeni – näin lopputulos ei ole 
pukuhistoriallinen kopio. Poimin kuvataiteesta 
yksityiskohtia, muotoiluvalintoja ja materiaaleja, 
toteutan ja tulkitsen ne ajankohtaisesti. Haen 
tauluista inspiraatiota myös pintasuunnitteluun. 

Kirjallisen lopputyön tavoite on muotoilla tutki-
muskysymys, vastata siihen ja esitellä työpro-
sessi kokonaisuudessaan. Olen pyrkinyt siihen, 
että molemmat valmiit osuudet – tutkimuksel-
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linen ja produktiivinen – ovat samanarvoisia 
koko naisuuksia. Lopputyöni päämäärä on saada 
tuntemusta aiheeseen ja mahdollinen perusta 
jatko-opinnoille. Olen rehellisen kiinnostunut 
omasta lopputyöni aiheesta, ja toivon innos-
tuksen heräävän myös muodin ja taidehistorian 
muissa tutkijoissa ja tekijöissä. Parhaimmillaan 
työni vaikutta suomalaisen muodintutkimuk-
seen, mutta myös innoittaa vaatesuunnittelijoita 
ammentamaan historiasta. 

Suomen taiteen kultakautta on tutkittu runsaast i 
ja siitä on kirjoitettu paljon. Tosin kultakauden 
teoksissa esitettyyn vaatetukseen ei olla juuri-
kaan perehdytty. Olen tietoinen, siitä että yleistä 
kultakauden tutkimusaineistoa on saatavilla 
huomattava määrä, aina näyttelyjulkaisuista tai-
teilijoiden muistelmiin ja elämäkertoihin. Tämän 
työn kokonaisuuden kannalta ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista käydä läpi kaikkea kulta-
kauteen liittyvää tutkimusmateriaalia. 

Lopputyöni rajautuu muutamaan perusteok-
seen. Työni primäärilähteenä ovat Ateneumin 
kokoelmakirjat eri vuosikymmeniltä ja Salme 
Sarajas-Korten toimittama Ars-kirjasarja (1989). 
Kansallisgalleriassa on Suomen vanhin ja suurin 
taidekokoelma, joka sisältää runsaasti kultakau-
den teoksia ja siihen liittyvää materiaalia. Myös 
Villa Gyllenberg (Signe ja Arne Gyllenbergin sää-
tiö), Turun taidemuseo ja Reitzin säätiö ovat kul-
takauden taiteen tutkimukselle hyviä kohteita. 
Oman tutkimustyöni ohella perehdyn tutkija 
Riitta Konttisen Totuus enemmän kuin kauneus 
– Naistaiteilijat, realismi ja naturalismi 1880- 
luvulla (1991) teoksen naistaiteilijaperspektiiviin 
ja naistutkimukseen. Tutkija Tutta Palinin Oirei-
leva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat suku-
puoli- ja säätyhierarkian haastajina-teos vuo-
delta 2004 ja hänen tekemäänsä kultakauden 
miljöömuotokuvatutkimusta hyödynnän myös 
lopputyössäni. Suomen harvoihin pukuhisto-
rioitsijoihin lukeutuvan Ritva Pylkkäsen tutki-
mukset ovat niin ikään perehtymisen arvoinen 
lähde. 

Opinnäytetyöni kirjallinen osuus jakautuu nel-
jään lukuun. Ensimmäisessä luvussa kirjoitan 
muodin ja taiteen vuorovaikutuksesta ja annan 
esimerkkejä suunnittelijoista, jotka ovat hyödyn-
täneet taidetta työssään. Esittelen tässä luvussa 
myös tutkimuskysymykseni. Toisessa luvus-
sa kerron kultakauden pääpiirteet ja esittelen 

kuva parit, joita olen käyttänyt työssäni. Samalla 
kerron kuvaparien merkityksestä omassa suun-
nittelutyössäni. Kolmannessa luvussa esittelen 
oman naistenvaatemallistoni suunnittelutyön ja 
toteutuksen. Mallistoni tekstiilien työstöstä on 
oma alalukunsa. Viimeisessä eli neljännessä joh-
topäätösluvussa kerron tiivistäen lopputyöstäni. 

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun kor-
keakoulun muodin taiteen professori Pirjo Hir-
vonen on työni valvoja. Hänen kanssaan olen 
alkuvaiheista lähtien keskustellut lopputyöstä 
ja sen suunnasta. Aalto-yliopiston vieraileva 
suunnittelija Anna Ervamaa on stoalaisella rau-
hallisuudella auttanut kehittämään ja viemään 
produktiivista osuutta eteenpäin. Tutkimuksel-
lisen osuuden ohjaajani Tukholman National-
museetin pääjohtaja, FT Susanna Petterssonin 
kanssa olen käynyt hedelmällisiä keskusteluja 
lopputyöni aiheesta, taiteesta ja akateemisesta 
kirjoittamisesta.

JOHDANTO

LUKU I:
Taide muodin 
innoittajana
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Muoti ja taide ovat luonnollinen parivaljakko, 
jotka luovuudessaan tukeutuvat toisiinsa ja 
toimi vat toistensa inspiraatiopohjana. Sekä tai-
teen että muodin puolelta löytyy myös konkreet-
tisia työskentelytekniikoita ja lähestymistapoja 
joita, molemmat alat voivat hyödyntää. Taide ja 
muoti ovat kumpikin omalla tavallaan aikakau-
tensa tulkitsijoita. 

Omassa suunnittelutyössäni taide ja taidehis-
toria ovat hyvinkin läsnä, eikä tämä lähestymis-
tapa ole harvinainen vaatesuunnittelun piirissä. 
Suunnittelijat kääntyvät taiteen puoleen infor-
maatiota tai inspiraatiota hakiessaan. Historial-
lisia pukeutumistyylejä tutkiessa on luontevaa 
tutustua kyseisen aikakauden taiteeseen, sillä 
se on konkreettista, ajasta säilynyttä visuaalista 
aineistoa ja tutkimusmateriaalia. 

Nykyään tarkastelen taidetta usein – lähes 
vaistomaisesti – vaatteen ja suunnittelijaroolini 
kautta. En tarkoita kuitenkaan, että pelkästään 
taiteessa esitetty vaate tai tekstiilit kiinnosta-
vat minua. Paneudun tutkimaan myös pintaa, 
käytettyjä tekniikoita ja värien käyttöä. Teoksen 
kokonaisuus, tunnelma ja sommitelma voivat in-
noittaa omaa työskentelyä. Mielenkiintoa herät-
tävät havainnot käsittelen ja tulkitsen omassa 
vaatteessa ajankohtaisen muodin, suunnittelu-
tyylini ja osaamiseni kautta. Samaa lähestymis-
tapaa käyttävät myös alan muut suunnittelijat. 

Belgian tunnetuimpiin vaatesuunnittelijoihin 
kuuluu antwerpenilainen Dries Van Noten. 
H äne lle suunnittelu ja muoti on tarinankerron-
taa – joko keksittyä tai totuuteen pohjautuvaa 
tarinaa. Oma lähestymistapani suunnitteluun 
on jokseenkin samankaltainen. Tarinalla saan 
itse muokata ja viedä mallistoni siihen suun-
taan kuin haluan. Historialliseen tapahtumaan 
tai kontekstiin pohjautuva tarina asettaa työlle 
ja tarinalle kuitenkin kehykset. Van Noten on 
käyttänyt mallistoissaan usein taidetta lähtö-
kohtanaan. Dries Van Notenin naisten kevät- 
kesä 2009 ”Vasarely vs. Rothko”-mallisto poh-
jautuu taiteilijoiden Vasarely Kandinskin ja Mark 
Rothkon fiktiiviseen dialogiin. Van Noten nimes i 
syksy-talvi 2009-2010 mallistonsa ”Francis 
 Baconiksi” brittiläisen taiteilijan mukaan. Ame-
rikkalainen taiteilija Elizabeth Paytonin teos 
Democrats are more beautiful oli taas miesten 
kevät-kesä 2009 vaatemalliston inspiraation 
lähde (Golbin 2014, 40)

Pariisin Musée des Arts Décoratifs:ssa järjestet-
tiin vuonna 2014 suuri Dries Van Noten-retros-
pektiivi. Näyttelyä varten kootussa näyttelyjul-
kaisussa on suuri määrä Van Notenin mallistojen 
asuja, jotka on rinnastettu muun muassa Picas-
son, John Singer Sargentin ja Anthony Van Dyck 
teoksiin. Näyttelyteoksen yhteydessä julkaistus-
sa haastattelussa Van Noten toteaa, että hän ei 
halua maalausten olevan mukana näyttelyssä 
vain koristeena tai rinnakkain aseteltuina tyyli-
teltyinä teoksina. Työt ovat toimineet hänelle 
mielikuvituksen ja inspiraation lähteenä – kyse 
on eri elementtien yhteen linkittämisestä. Tällä 
tavalla hän haluaa avata katsojalle yhden osan 
suunnittelutyöstään. (Golbin 2014, 39-40.)

Nykypäivän suunnittelussa on yleistynyt tai-
teen, tarkemmin ottaen nykytaiteen, tuominen 
muodin ja erityisesti pintasuunnittelun puolelle. 
Tämä tapahtuu usein suunnittelijan ja taiteilijan 
välisessä yhteistyössä. Sen avulla luodaan uutta 
sisältöä, arvoa ja ulottuvuutta muotiin ja vaat-
teeseen. Näin leikitellään jopa vaatteen mah-
dollisella taidestatuksella ja taide tuo muotiin 
syvyyttä ja aitoutta. Belgialaisen vaatesuunnit-
telijan Raf Simonsin yhteistyö Sterling Rubyn 
kanssa on vain yksi monesta esimerkistä. Jopa 
Guccin kampanjakuvat olivat keväällä 2018 
espanja laisen Ignasi Monreal taiteilijan työstä-
miä teoksia – perinteisen muotivalokuvauksen 
sijaan. 

Muotihistoriallisesta näkökulmasta taiteilijan 
ja suunnittelijan välinen yhteistyö on alkanut jo 
paljon aikaisemmin. 1900-luvun alkupuoliskolla, 
erityisesti maailmansotien välissä vaikuttanut 
italialaissyntyinen vaatesuunnittelija Elsa Schia-
parelli, on yksi tunnetuimmista esimerkeistä. 
Hän teki yhteistyötä aikansa taiteilijoiden ja 
i ntel lektuellien kanssa. Jean Cocteaun piirus-
tukset muuntuivat brodeeratuksi koristepin-
naksi Schiaparellin vuoden 1937 syysmallistos-
sa. Muodin ehdottomiin klassikoihin lukeutuu 
Schiaparellin ja Salvador Dalín yhteistyö – he 
loivat ikonisia asuja ja asusteita, kuten Lobster 
Dress, Shoe hat ja Skeleton Dress (Ades 2017, 
50-74). 

Inspiraation 
reflektointia 
Kirjallisen opinnäytetyöni päämäärä on vastata 
tutkimuskysymykseeni, jonka olen muotoil-
lut seuraavanlaiseksi: Miten suunnittelija voi 
hyödyntää Suomen taiteen kultakauden maa-
laustaiteessa esitettyä vaatetusta työssään? 
Vastatakseni tutkimuskysymykseen perehdyn 
Suomen taiteen kultakauden teoksiin ja siitä kir-
joitettuun kirjallisuuteen. Selvitän miten kulta-
kauden taiteessa esitetään ihminen ja hänen 
vaatetuksensa – ja miten vaatetusta voi tulkita 
yli sadan vuoden perspektiivistä.

Kultakausi on läpeensä tutkittu, eikä työn pää-
määrä ole ymmärtää epookkia kokonaisvaltai-
sesti tai lähestyä aihetta taidehistoriallisesta 
näkökulmasta. Työ on rajattu harkittuun aineis-
toon, joka käsittää taustoittavaa kirjallisuutta ja 
aineistoa. Rajaan työni viiteen kuvataidepariin 
ja yhteen lisäteokseen. Kuvaparien teoksissa 
ihminen tai ihmiset on kuvattu kahdessa eri 
sosio-ekonomisessa todellisuudessa, sillä tul-
kintani mukaan kultakauden pukeutumisessa 
näkyy luokka-asema. 

Työni metodologia on visuaalinen vertailu, ja 
kuvataideparien tulkitsemisessa auttaa vaate-
taustani ja tekstiilitietämykseni. Kultakauden 
maalaukset ovat esittäviä, joten tulen vertaile-
maan niissä nähtyä pukeutumista, vaatetta ja 
tekstiiliä. Visuaalisen vertailun tavoitteena on 
löytää kultakauden pukeutumiselle tyypillisiä 
ratkaisuja ja elementtejä. 

Tavoitteeni on ymmärtää mitä pukeutuminen on 
ollut ja merkinnyt kultakauden teoksissa. Tämä 
on uusi näkökulma kultakauden tutkimukseen, 
sillä laajasta tutkimustyöstä huolimatta aika-
kautta ei olla tutkittu muodin näkökulmasta. 
Kuvaparien avulla en tule, enkä voi, käsitellä 
aika kauden koko pukuhistoriaa, mutta voin an-
taa pintapuolisen ymmärryksen aiheesta.

Tämän taidehistoriallisen analyysin avulla olen 
suunnitellut ja työstänyt lopputyöni toista puolta 
eli produktiivista osuutta, joka koostuu naisten 
vaatemallistosta ja siihen suunnitelluista teks-
tiileistä. Kuten osoitan aikaisemmissa esimer-
keissäni kansainväliseltä muodin kentältä, tämä 
lähestymistapa suunnitteluun ei ole täysin uusi.

LUKU I
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LUKU II:
Kultakauden 

ihminen kuvassa

1800- ja 1900-luvun taite on merkittävä ajan -
jakso suomalaisen taiteen historiassa. Ajan-
jaksoon lukeutuu joukko uusia, nuoria taiteen-
tekijöitä ja heidän omaperäiset teoksensa, 
joissa kansainväliset taidetyylit yhdistyvät suo-
malaiseen aihemaailmaan. Periodia kutsutaan 
Suomen taiteen kultakaudeksi ja aikakauden 
kuva taiteilijoihin kuuluvat muun muassa Helene 
Schjerfbeck, Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kal-
lela. Kultakausi, tarkemmin ottaen vuodet 1890-
1907, piti sisällään omaleimaisen, kansallisen 
taidetyylin, joka herätti huomiota ja sai mainetta 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti (Kämäräi-
nen 2011, 7). Ensimmäistä kertaa suomalaisen 
taiteen nähtiin olevan rinnastettavissa euroop-
palaisen taiteen ja taiteentekijöiden kanssa 
( Sarajas-Korte 1989, 201). 

Moni kultakauden taiteilija haki oppia ja vaikut-
teita ulkomaan matkoilta. Matkat keskittyivät 
pääasiallisesti sen aikaisen taiteen keskukseen 
eli Pariisiin. Pariisi oli suomalaisille taiteilijoille 
koulutuksen, verkostoitumisen ja inspiraation 
kannalta ensisijainen kohde (Kämäräinen  2 011 , 
7  ). Siellä opiskeli, asui ja työskenteli lähes jokai-
nen kultakauden kuvataiteilija jossain uransa 
vaiheessa – aina Helene Schjerfbeckistä Eero 
Järnefeltiin (Palin 2004, 13). Kulttuurimetropo-
lissa oli 1880-luvulla myös aktiivinen pohjois-
maalainen taiteilijakolonia (Sarajas-Korte 1989, 
215). 

Suomen taidekulttuuri eli vielä 1800-luvun 
alkupuolella hiljaiseloa. Maasta puuttui pitkä 
kulttuuriperintö, jonka kuviteltiin olevan taiteen 
luomiselle tarpeellinen. Suomi nähtiin köyhänä 
ja kylmänä, jopa sivistymättömänä, saavuttaak-
seen taiteen saralla juurikaan mitään merkittä-
vää. Vanhat eurooppalaiset taiteen keskukset, 
kuten Italia ja Kreikka, sijaitsivat myös kaukana 
Suomesta. (Valkonen 1989, 7)

Vuonna 1848 perustettiin Suomen Taideyhdis-
tyksen Helsingin piirustuskoulu, jossa oli tarkoi-
tus kouluttaa maan tulevat kuvataiteilijat. Koulu 
oli ensimmäisestä päivästä lähtien suunnattu 
sekä naispuolisille että miespuolisille opiskeli-
joille. Piirustuskoulun ohella opiskelijat kävivät 
myös saamassa oppia yksityisiltä tahoilta, kuten 
oppineemmilta taidemaalareilta. Pariisiin taitei-
lijat matkustivat saadakseen korkeatasoista tai-
deopetusta, koska jatko-opintoja ei tarjottu sen 
aikaisessa Suomessa. Pariisin jatko-opiskelu -

kouluihin lukeutuivat muun muassa École des 
Beaux-Arts, Académie Julian ja Académie Cola-
rossi. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2019)

Ennen Pariisia, 1800-luvun puolessa välissä, 
suomalaiset taiteilijat suuntasivat Saksan taide-
kouluihin. Düsseldorfissa ja Dresdenissä opetus 
painottui maisema- tai asetelma-maalaukseen. 
Tätä edeltävänä aikakautena taiteilijoiden ul-
komaanopinnot keskittyivät Tukholmaan, Roo-
maan tai Pietariin (Pettersson 2008, 158-159). 
Ulkomailla oleskelu mahdollisti kansainvälisty-
misen, verkostoitumisen ja uusimpien taideil-
miöiden ja suuntausten löytämisen. 

Monet kultakauden taiteilijat, kuten Albert 
Edelfelt, työskentelivät jaksoittain Suomessa ja 
Ranskassa. Muun muassa valtion matka-apura-
hat mahdollistivat ulkomaille matkustamisen ja 
siellä oleskelun. Pariisin taide-elämä opetti suu-
ren maailman taidekentästä ja avasi uusia ovia 
ja mahdollisuuksia. Taiteilijoiden kielitaidosta 
oli suurta hyötyä maailmalla, sillä monet heistä 
olivat ruotsinkielisistä perheistä ja kuuluivat si-
vistyneistöön, joka siihen aikaan osasi ranskaa. 
Ranskankielen taitojen avulla suomalaistaiteili-
joiden oli helppo sopeutua pariisilaiseen taide- 
elämään ja -piiriin. 

Taiteilijoille Pariisi opetti uusimpia taiteen suun-
tauksia, vaikutteita ja tekniikoita. Uudet aate-
maailmat ja ajankohtaiset kulttuurivirtaukset 
olivat myös tarjolla kaupungissa. Kotimaasta 
taiteilijat taas ammensivat maalaustensa ai-
heet, kuten suomalaisen kansan kuvauksen. 
Kansalliset teemat olivat omaperäisiä ja huo-
miota herättäviä ranskalaiskriitikoiden silmissä. 
Suomalaisten kuvataiteilijoiden työt erottuivat 
edukseen ja pariisilaista taideyleisöä viehätti 
kaukaisen pohjoisen maan luonnon eksotiikka 
ja kansankuvaus. Suomalaiset taiteilijat menes-
tyivät myös Pariisin näyttelyissä ja salongeissa. 
Ajankohtainen pariisilainen maalaustyyli yhdis-
tettynä suomalaiseen aihepiiriin puhutteli myös 
kotimaassa (Ojanperä 2016, 121-122). Monen 
suomalaisen taiteilijan suurena innoittajana ja 
vaikuttajan oli ranskalainen naturalisti, kuvatai-
teilija Jules Bastien-Lepage, jota suomalaistai-
teilijat suuresti ihailivat. 

Jokseenkin yksinkertaistettuna rakentuvat kul-
takauden kuvamaailma ja tematiikka kahdesta 
eri todellisuudesta. On varakkaiden mesenaat-



1514

tien tekemät tilausmuotokuvat ja taiteilijoiden 
vapaasti kuvaamat aiheet suomalaisesta maa-
laismaisemasta ja -ihmisestä – eli kansanku-
vaus. Ruraali-Suomi nähtiin aitona ja alkupe-
räisenä, ja taiteilijat mielellään kuvasivat sitä. 
Tällä oli osuutta myös kansallisen identiteetin 
syntyyn, sillä taiteen avulla yritettiin luodata 
kansakunnasta omaleimainen kuva. Kerstin 
Smeds kirjoittaa Ars-kirjasarjan neljännen osuu-
den johdannossa, että taiteilijat ja arkkitehdit, 
jotka olivat luomassa tätä kansallista tyyliä, oli-
vat usein parhaiten kansainvälisesti verkostoitu-
neita ”kuten Eliel Saarinen, Axel Gallén ja Louis 
Sparre, joka ei ollut edes suomalainen vaan 
ruotsalainen paroni.” (Smeds 1989, 9-11) Eero 
Järnefelt, Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kallela 
matkustivat ympäri Suomea ja heidän työsken-
telytapoihin kuului dokumentoida näkemäänsä, 
valokuvaamalla ja tekemällä luonnoksia. Rea-
listiseen tyyliin liittyvä tarkkuus nosti vaate-
kuvauksen keskiöön. 

Opinnäytetyöhöni olen valinnut kultakauden 
maalauksia, joissa taiteilijat ovat kuvanneet 
ihmistä. Osa teoksista on muotokuvia, henki-
lökuvia, tilannekuvia tai kansankuvausta. T utt a 
Palin muotoilee Oireileva miljöömuotokuva 
 -kirjassaan muotokuvan ja henkilökuvan erot 
seuraavanlaisesti: ”muotokuva esittää tiettyä, 
yksilöityä yksilöä tai henkilöryhmää, kun taas 
henkilökuvassa mallin erityisyys tai henkilöl-
lisyys ei ole olennaista” (Palin 2004, 15). Maa-
lauksessa esitetään ihminen, ja mukaan tulee 
vaatetus ja ympäröivä tila. Kultakauden taitei-
lijoista ajan muotia seurasi aktiivisimmin He-
lene Schjerfbeck. Itseäni kiinnostaa erityisesti 
kultakauden maalauksissa kuvatut vaatteet ja 
pukeutuminen.  

Suomessa realismin aikakautta on hankala mää-
rittää tarkkoihin vuosilukuihin tai vuosikymme-
niin, mutta kukoistuskausi keskittyy 1880-lu-
vulle. Vuosikymmenen realismille leimallista 
on valon täyteinen todellisuudenkuvaus. Rea-
lismin ajan taiteilijat eivät välittäneet aikaisem-
pien vuosikymmenten tekijöiden kaunistelevista 
todellisuustulkinnoista, kuten romantiikan tai  
biedermeierin aikana. Tähän kuulu muun 
muassa suomalaiseen kansankuvaukseen eri-
koistunut taiteilija Robert Wilhelm Ekman. Ek-
man kierteli ympäri maata ja luonnosteli muun 
muassa kansan käyttämiä pukuja. Kultakauden 
kansankuvaukseen verrattuna Ekmanin teokset 

ovat jokseenkin siloteltua kansankuvausta.

Realistinen muotokuvamaalaus uudistui ja sai 
uuden muodon miljöömuotokuvana. Miljöömuo-
tokuvassa on samat periaatteet kuin kansanku-
vauksessa eli ihminen kuvataan tämän aidossa 
arkisessa toimintaympäristössä. Ihminen sijoi-
tetaan tilaan, joka voi olla kodin interiööri: hänet 
kuvataan työn tai lempiharrastuksensa ääressä. 
Maalaajan on löydettävä maalattavasta hänen 
karaktäärinsä ja tyypilliset luonteenpiirteensä 
– tavoitteena todenmukainen lopputulos. (Sa-
rajas-Korte 1989, 242) 

Miljöömuotokuvan periaatteella maalattu muo-
tokuvatyyppi kertoo ihmisestä ja hänen toimin-
taympäristöstään. Ihmisen elinympäristö ja 
luonteenpiirteet esitetään yksityiskohtaisesti. 
Kuvaa katsoessa katsojalle selviää kuvatun yh-
teiskunnallinen asema, sillä teos on rakennet-
tu ilmentämään kohteen sosiaalista asemaa. 
Miljöömuotokuvissa henkilöhahmo on esitetty 
säädynmukaisessa miljöössä ja tiettyjen esinei-
den ympäröimänä, joita olivat viher- ja sisustus-
kasvit, kirjallisuus, harkitut huonekalut ja seiniä 
koristava taide. Albert Edelfeltin maalama Louis 
Pasteurin muotokuva (1885) on tyypillinen esi-
merkki miljöömuotokuvasta. Siinä ranskalainen 
tutkija Pasteur on syventynyt tutkimustyöhön 
laboratoriomiljöössä. Pasteurin lisäksi teokseen 
on maalattu samanarvoisesti ja samalla tarkkuu-
della hänen työvälineensä ja työskentelytilan-
sa. (Sarajas-Korte 1989, 242) Miljöömuotokuvat 
ovat usein yksittäismuotokuvia, mutta kategori-
aan kuuluu myös perhemuotokuvia, kuten Akseli 
Gallen-Kallelan maalaus Ahlströmin perheestä 
(Palin 2004, 271). 

Taiteilijan oli perehdyttävä säätyläiskulttuurin 
ja osattava kohdata muotokuvattava kunnioi-
tuksella. Tämä edellytti sosiaalisia taitoja ja 
ymmärrystä, aivan kuten seuraelämässä (Palin 
2004, 79-81). Maalattavan tausta näkyy niin 
perspektiivissä, värimaailmassa, esitystavassa 
kuin sivellintekniikassa. Epäselvä ja hienostu-
maton piirustusjälki ei sopinut arvokkaan hen-
kilön muotokuvaan vaan ennemmin talonpoi-
kaisaiheisiin. 

Tila ja vaate ovat merkittävässä roolissa miljöö-
muotokuvassa, sillä ne ovat osa komponenteista 
joiden avulla kuvatun ihmisen tausta ja tarina 
rakentuu. Usein miljöömuotokuvat esittävät 

kodin ympäristöä, jonka takia kuvattavan voisi 
olettaa pukeutuvan kotivaatetukseen. Hattuja 
suomalaissa miljöömuotokuvissa on harvoin, 
koska enimmäkseen teokset on sijoitettu kotiin 
(T.Palin 2004 s.62). 

Kultakauden teoksissa vaate ja pukeutuminen 
heijastavat kuvatun taustaa, ikää ja sukupuolta. 
Teoksissa vaate on osa kokonaisuutta, huomion-
arvoinen yksityiskohta, joka kertoo ajan muodil-
lisista ilmiöistä. Loppupeleissä luokka-asetelma 
määrittää pukeutumiseen liittyviä pelisääntöjä. 

Kuvaparit työskentelyn 
lähtökohtana
Lopputyöni on rajattu viiteen kuvapariin. Kuva-
parit muodostuvat kymmenestä kuvataideteok-
sesta, jotka ajoittuvat vuosille 1856-1907. Taitei-
lijat ovat enemmän tai vähemmän nimekkäitä 
suomalaisia taiteentekijöitä. Parit valikoituivat 
laajemmin kerätystä kultakauden teosvalikoi-
masta. Kuva-aineistossa on keskeistä inspiraa-
tiopohjaa ja tietoa produktiiviseen ja kirjalliseen 
osuuteen. Informaation avulla pyrin luomaan sil-
lan historian ja nykypäivän välille. Kymmenikköä 
yhdistää ihminen tai ihmiset, sekä aikakauden 
vaate ja pukeutuminen. Kuvaparit perustuvat 
luokkajakoon ja rinnastuksiin. 

Kultakauden taitelijat olivat taloudellisesti riip-
puvaisia tilaustöistä ja kontakteista ostajiin (Pa-
lin 1996, 40). Samanaikaisesti he olivat kiinnos-
tuneita aidosta kansankuvauksesta (Utriainen 
2016, 69). Kuvaparit muodostuvat kahdesta 
taideteoksesta, joissa on samankaltaisuuksia 
joko kompositiossa, aiheessa tai värivalinnois-
sa. Kuvapariteosten erottava tekijä on kuvatun 
ihmisen tai ryhmän sosioekonominen tausta: 
yksi teos voi olla talonpoikaiskuvaus ja toinen 
tilaustyönä tehty muotokuva. Luokkavertailulla 
toivon kattavani laajemman alueen kultakauden 
teoksia ja siinä käsiteltyä vaatetusta. Näin saan 
paremman ymmärryksen ajankuvasta ja luokka-
kohtaisesta pukeutumisesta. 

Suurin osa kuvapariteoksista on maalattu 
1880-1890-luvulla, lukuun ottamatta Constance 
Munsterhjelmin teosta Sisaret Fanny ja Minette 
Munsterhjelm Håkansbölen purolla (1856) ja He-
lene Schjerfbeckin maalausta Mummo (”Mom-

mo”) (1907). Kaikki kuvaparit eivät ole lopputyön 
kannalta samanarvoisia, mutta jokaiselle valikoi-
dulle teokselle on työn ja tutkimuksen kannalta 
arvokas rooli tuottaa, antaa tietoa, esimerkiksi 
värien, ideoinnin tai vaatetuksen näkökulmasta.    

Metodini on visuaalinen vertailu. Se tarkoittaa 
kuvaparien katsomista ja teoksiin perehtymistä. 
Siten muodostuu käsitys kultakauden kuvatai-
teessa esitetystä vaatteesta ja muodista. Vali-
koitu kuva-aineisto osoittaa miten taiteilijat ovat 
esittäneet vaatteen ja mitä pukuja ja tekstiilejä 
maalauksissa on. Maalausten vaatteet kertovat 
yhteiskuntaluokasta ja esitetyn ihmisen taus-
tasta. Teoksia tutkiessani pidän mielessä, että 
taiteilijat ovat mahdollisesti muunnelleet todel-
lisuutta, mutta en anna tälle liikaa painoarvoa. 
Fokus on maalauksessa esitetyssä vaatteessa.

Kuvapareja vertaillessa mietin seuraavia kysy-
myksiä:
→ Miten taiteilijat ovat kuvanneet vaatteita?
→ Mitä vaatteita kuvissa on?
→ Mitä vaate kertoo luokkanäkökulmasta? 
→ Mitä teos antaa minulle suunnittelijana?

Teokset ovat vertailun ja valinnan kautta muo-
dostuneet kuvapareiksi. Työn alkuvaiheessa 
kuva-aineisto rakentui laajasta teosvalikoi-
masta, johon kuuluivat muun muassa Gunnar 
Berndtsonin Asetelma (ajoittamaton) ja Alma 
Engblomin Maalaistyttö (1876). Teokset karsiu-
tuivat, koska ne eivät joko toimineet lopullisessa 
kuvaparikokonaisuudessa tai eivät sisällöltään 
olleet malliston kannalta tarpeeksi kiinnostavia. 
Lopullinen kuvakymmenikkö rakentuu mahdolli-
simman monipuolisesta kokonaisuudesta, joka 
suunnitteluperspektiivistä ja vaatetutkimuksen 
kannalta on mielekäs ja merkittävä. Tärkeä tekijä 
vaatetuksellisen sisällön ohella on katsoa värejä 
ja tunnelmaa. 

Viiden kuvaparin lisäksi kokonaisuuteen lukeu-
tuu myös yksi lisäteos, joka on suunnittelu-
työn kannalta keskeinen. Taiteilija Elin Daniel-
son-Gambogin Teepöydän ääressä –teoksessa 
(1890) kuvattu tyttö antaa välinpitämättömällä 
asenteellaan ja haaveilevalla herkkyydellään 
kasvot mallistolleni. 

LUKU II
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LUKU II

Kuvapari I:

Akseli Gallen-Kallelan Oopperanaamiaisten 
jälkeen ja Albert Edelfeltin Jumalanpalvelus 
Uudenmaan saaristossa muodostavat ensim-
mäisen kuvataideparin. Nämä kaksi teosta ovat 
(Minna Maijalan kirjan ohella) työn kannalta ol-
leet erityisen tärkeät, sillä lopputyöni aihe syntyi 
kyseisestä kuvataideparista. Teokset kuuluvat 
kuvaparisarjan vaatetuksellisesti informatiivi-
simpiin.  Molemmissa maalauksissa taiteilijat 
Gallen-Kallela ja Edelfelt ovat kuvanneet vaat-
teen tai puvun kankaan huomiota herättävästi 
tai yksityiskohtaisesti. Molemmista löytyy myös 
kiinnostavia siluetteja ja ajankuvaa. 

Teosten aihe yhdistää: kyseessä on vapaa-aika, 
sosiaalinen – jopa perinteinen hetki, arjen työn 

ja askareiden ulkopuolisesta elämästä. Molem-
pien töiden keskiössä ja maalauksen etualalla 
on naishahmo, jonka kautta ympäröivä maailma 
ihmisineen peilautuu. Myös töiden samankaltai-
nen, maanläheinen värimaailma ja yksittäiset 
aksenttivärit yhdistävät. 

Gallen-Kallelan maalaus on kuvaelma öisestä 
pariisilaisesta kaupunkielämästä kulttuuritapah-
tuman jälkeen. Edelfeltin aihe on uskonnollinen 
maaseutumaisema suomalaisessa saaristossa. 
Kuvaparissa eurooppalainen kohtaa suomalai-
sen ja maalaismaisema pääkaupunkielämän. 
Molemmat on kuvattu taitavasti ja hienostu-
neesti.  

AKSELI GALLEN-KALLELA 
Oopperanaamiaisten jälkeen 

1888 (27 x 21,5 cm) 
yksityiskokoelma 

ALBERT EDELFELT 
Jumalanpalvelus Uudenmaan 

saaristossa, 
1881 (122 x 178 cm) 

Musée d’Orsay

← Edellinen sivu: Akseli Gallen-Kallela Oopperanaamiaisten jälkeen, 1888 (27 x 21,5 cm) yksityiskokoelma 
↑ Tämä sivu: Albert Edelfelt Jumalanpalvelus Uudenmaan saaristossa, 1881 (122 x 178 cm) Musée d’Orsay
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Akseli Gallen-Kallela Oopperan-
aamiaisten jälkeen, 1888 

”Axel työskentelee joidenkin pikku töiden kimpus-
sa; ne ovat ”elegantista kahvilaelämästä”, jota 
hän mielellään tutkii. ”Näissä chic-herroissa ja 
daameissa, loistavan kallisarvoisissa puvuissa on 
tyyliä. Lamppuja ja valoja heijastuu loputtomiin 
peileistä, ja kaiken yllä on räiskyvän vilkasta elä-
mää ja vallattomuutta.”” Hän aikoo tehdä pieniä 
väritutkielmia suoraan luonnosta. Helsingissä 
hänelle sanottiin, että oli kevytmielistä maalata 
sellaista. ”Minusta se on kaunista. Huonoja asioi-
ta ja huonoja ihmisiä löytää kyllä muualtakin, ei 
ainoastaan hienoista pariisilaiskahviloista.”

(Gallen-Kallela 1992, 124)

Teos oli alkuperäiseltä nimeltään Päivällinen 
Sylvainilla, oman aikansa yläluokkaisen pariisi-
laisravintolan mukaan. Sittemmin maalaus tun-
netaan nimellä Oopperanaamiaisten jälkeen. 
Taulun nykyinen nimi kertoo sen sisällöstä: 
kyseessä on oopperatanssiaisten jälkeinen ti-
laisuus. Oopperanaamiaiset olivat tärkeä osa 
kaupungin seurapiirielämää ja niitä järjestet-
tiin joulukuun puolestavälistä laskiaiseen asti. 
Aksel i Gallen-Kallelan teoksessa nähdään tun-
nelmia oopperanaamiaisten jälkeisestä illallis-
tuokiosta. (Gallen-Kallela-Siren 2001, 83.)

Teoksessa nähdään ihmisiä kerääntyneenä pöy-
dän ympärille. Väki on pukeutunut tilaisuuden 
mukaisesti. Tunnelma ja ilmapiiri ovat rennon 
juhlavat. Etu-alalla on kaatunut tuoli ja pöydäl-
lä seisoo puolityhjä karahvi, jotka viittaavat sii-
hen, että juhlat ovat jatkuneet jo tovin. Taiteilija  
Gallen-Kallela on kuvannut ihmiset kesken liik-
keen, kuten nauravan miehen ja tuolilta nou-
sevan naisen, antaen vaikutelman kohtauksen 
hetkellisyydestä. Teokseen Gallen-Kallela on 
maalannut myös itsensä – hänestä näkyvät vain 
etualan pöydän ääressä istuvan hahmon kädet 
ja jalat (Gallen-Kallela-Siren 2001, 84). 

Etualan nainen on pukeutunut vaalean persikan 
väriseen iltapukuun, joka oli aikakauden muodil-
le tyypillinen. Takapuolen päällä oleva iso volyy-
mi viittaa turnyyriajan mekkoon. Puvun syvään 
uurretun v-muotoisen selän leikkaus muistuttaa 
ja rinnastuu vastakuvaparin eli Edelfeltin rukoi-
levan naisen hartiahuivin risti-kuosiin. Sekä 

naisten juhlapuvut että miesten frakit ovat juh-
lavia mutta epäkäytännöllisiä. Vaatetus kampa-
uksineen ja hattuineen on tärkeä osa maalausta, 
josta huokuu tilaisuuden juhlavan yläluokkainen 
luonne. Epätarkkuuden takia maalaus ei kuiten-
kaan sovellu aikakauden vaateyksityiskohtien 
tutkimiseen, mutta sen värimaailma ja tunnelma 
ovat sitäkin mielenkiintoisempia. 

Teoksessa piirtyvät loistavasti yöllisen pariisilai-
selämän hienostunut rentous ja ihmisten väli-
nen mutkaton kanssakäyminen. Maalauksessa 
esitetty muoti, ravintolamaailma ja tunnelma li-
säävät ymmärrystä ajankuvasta ja kaupungin yö-
elämästä. Vastakuvaparin eli Edelfeltin teoksen 
kanssa syntyvä dialogi maaseutu- ja kaupunki-
elämästä, sekä hengellisestä ja maallisesta, on 
opinnäytetyön kannalta mainitsemisen arvoinen 
ja mielenkiintoinen huomio.

Maalauksen värimaailma on murrettu, mutta 
mukana on myös keltainen, punainen ja vaa-
leanpunainen. Värien ja sävyjen tasapaino on 
ollut omalle mallistovärikartalle tärkeä, ja siitä 
on syntynyt ajatus hillityn tyylikkäästä ja peh-
meästä värimaailmasta yhdistettynä yksittäisiin 
huomioväreihin. 

Albert Edelfelt Jumalanpalvelus 
Uudenmaan saaristossa, 1881 

”Joka tapauksessa viivyn Suomessa niin pitkään, 
että voin saada mukaani hyvän taulun Haikosta, 
vaikka se sitten veisi kesäkuusta marraskuuhun.” 

Toledo 30.huhtikuuta 1881
(Kortelainen 2001, 425) 

Albert Edelfelt sai aiheen Haikossa tekemään-
sä ulkoilmamaalaukseen Jumalanpalvelus 
Uudenmaan saaristossa purjehtiessaan Pel-
lingissä. Tekovaiheessa iso kangas kuljetettiin 
päivittäin Nynäsin niemeen, joka sijaitsisi pari 
kilometriä taiteilijan kotoa. Maalauksen yksityis-
kohdat maalattiin mallien läsnäollessa. (Hintze 
1953, 140) Maalauksessa on monta kiinnostavaa 
pukua ja vaateyksityiskohtaa. Erityisen suurta 
mielenkiintoa herättää etualalla rukoilevan ja 
eteenpäin kallistuneen naishahmon asu. Hä-
nen hohtavan valkoinen essunsa vetää katseen 
puoleensa, sillä valkoiset ja vaaleissa väreissä 
loistavat kankaat erottuvat muuten tumman 

vaimeassa pohjassa. Vaaleanpunainen hame ja 
paita, sekä kahden naishahmon vaaleansiniset 
essut tuovat hengellistä loistokkuutta maalais-
maisemaan. 

Rukoilevan naisen oikealla puolella rivissä istuu 
muuta paikallista seurakuntaväkeä. Vasemmalla 
puolella istuu nuori vaaleatukkainen poika, joka 
on pukeutunut selästä napitettavaan hihatto-
maan paitaan. Liivin alla hänellä on valkoinen 
kauluspaita. Kaikki ovat sonnustautuneet pyhä-
vaatteisiin ja kerääntyneet jumalanpalvelusta 
varten rannalle. Muutamaa pään ympärille sidot-
tua huivia luukuun ottamatta asuista puuttuvat 
päähineet. 

Naisten asut eivät ole tyköistuvia ja puvuissa 
on väljyyttä, jota on helppo kiristää nauhojen 
tai essujen avulla. Tällä ratkaisulla voi pidentää 
vaatteen kestoa ja käyttötarkoitusta. Edelfelt 
on panostanut vaatteiden ja kankaiden uskot-
tavaan kuvaukseen. Hän on kuvannut torpparei-
den vaatteet ja niissä käytetyt kankaat selkeän 
huolellisesti, ja tästä syystä maalaus soveltuu 
aikakauden maalauksessa esitetyn vaatteen 
tutkimiseen. 

Ulkoilmamaalaus oli 1880-luvun taiteelle tyy-
pillistä ja Edelfelt tulkitsee ja toteuttaa, kuten 
Riitta Ojanperä kirjoittaa, ”ulkoilmamaalauksen 
pohjoismaista tyyppiä” (Ojanperä 2016, 122). 
Pohjoismaalaisuuteen sisältyi muun muassa 
käsite ’pohjoisesta valosta’ ja Edelfelt maalasi 
mielellään kesät Itä-Uudellamaalla, Haikkoossa 
(Ojanperä 2016, 121). Pariisilaiset pitivät Edel-
feltin maalausten kaukaisesta eksotiikasta, 
niin maiseman kuin kuvatun ihmisen suhteen. 
Teosten kotimainen aihe yhdistettynä aikansa 
pariisilaiseen maalaustyylin oli tie Edelfeltin 
menestykseen. Jumalanpalvelus Uudenmaan 
saaristossa-teoksen osti Ranskan valtio vuonna 
1882 ja samana vuonna hän voitti teoksellaan 
Pariisin salongissa toisen luokan mitalin (Sara-
jas-Korte 1989, 213) 

Produktiivista ja tutkimuksellista osuutta var-
ten teoksesta löytyy kiinnostavia elementtejä, 
tarinaa ja inspiraatiopohjaa. Etualan rukoilev a 

nainen ja poika on kuvattu erillään muusta 
väest ä . Katsojan  katse laskeutuu ja kohdistuu 
ensin näihin kahteen hahmoon. Muu seurakunta 
yhdistyy heihin vanhemman rouvan ja rukoilevan 
naisen samanväristen vaaleansinisten esiliino-
jen kautta. 

Rukoileva nainen on pukeutunut pitkähihaiseen 
vaaleanpunaiseen paitaan. Hihan ja olkapään 
kohdalla on hienostunutta rypytystä. Vyötärön 
ympärille kiristetty nauha korostaa vyötäröä ja 
lantiota. Paidan helmasta kerääntynyt ylimää-
räinen väljyys luo tyylikkyyttä ja muotoa siluet-
tiin. Vaaleansiniseen hameeseen on käytetty 
runsaasti kangasta, mikä näkyy selän puolen 
rypytyksen paljoudessa. Materiaalien jämäkästä 
luonteesta ja kankaan suuresta määrästä huo-
limatta asun kerroksellisuudessa on keveyttä. 

Sekä etualan nainen että muiden rouvien asu-
ja yhdistää esiliina ja hartiahuivi. Molemmat 
vaate kappaleet toimivat hyvin suojautumiseen 
ja asujen kerrostamiseen. Nämä kaksi vaate-
kappaletta toistuvat myös muissa aikakauden 
ylä- että alaluokkaa kuvaavissa teoksissa. Torp-
parinaisten essut ja huivit ovat valmistettu käy-
tännöllisemmästä kankaasta ja koristelua on 
vähemmän – esimerkiksi vain yksinkertaista 
kudottua raitakuosia. 

Maalauksesta löytyy mainioita esimerkkejä vaa-
tetuskankaista, mutta ominaisuudelta ne on ku-
vattu samankaltaisesti: kankaissa on laskeutu-
vuuden ja tunnun suhteen yhdenmukaisuutta. 
Essut, huivit ja kumartuneen naisen paita ovat 
rypytyksen perusteella kauniisti laskostuvaa ma-
teriaalia. Kankaat vaihtelevat väreissä ja maltil-
lisesti kuvioinnissa. Kirkkaan puhtaat kankaat 
tekevät todellisuudesta epätodellisen. Suurin 
osa kankaista muistuttaa yksinkertaista käsin 
kudottua kangasta, joissa kuvio muodostuu kir-
jailusta tai suoraan kudotusta kuviosta. Kankai-
den sidosta on maalauksesta vaikea arvioida. 
Materiaalit ovat todennäköisesti olleet pellavaa, 
villaa tai puuvillaa. Tekstiilikuosit raitoineen ja 
ristikoineen ovat mitä luultavimmin kudottu 
suoraan kankaaseen. Tekstiilien tuntu on ku-
vattu uskottavasti ja lähes käsin kosketeltavasti. 

LUKU II
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Kuvapari II:

Kuvaparin molemmat työt on maalannut taitei-
lija Akseli Gallen-Kallela. Esitetyt elinympäristöt 
eroavat toisistaan: yhdessä on salonkinäkymä 
ja toisessa torppa. Pintapuoleisesti kuvaparia 
yhdistää perheaihe, mutta kuvaus on viitteellis-
tä. A.Ahlström perheineen-teoksessa on ydin-
perhe idyllisen vehreässä olohuoneessa. Se on 
tilaustyönä tehty ryhmämuotokuva tunnetusta 
teollisuussuvusta. Toisessa teoksessa, Ensiope-
tuksessa, vanhempi mies ja nuori tyttö nähdään 
työskentelemässä vaatimattomassa torpassa. 
Ensiopetus on kansanelämää kuvaava maalaus. 

Molemmissa taideteoksissa keskiössä on isä tai 
mieshahmo. Ahlströmin perhemuotokuvassa 
vahvan isän ympärillä on vaimo ja lapset. Perhe 
on asetettu kolmion muotoiseen, vanhahtavaan 

pyramidisommitelmaan, jonka huippua komis-
taa isä (Palin 1996, 44). Kainalossa, tiukassa 
otteessa, on teoksen ainoa poikalapsi. Äidin 
kasvot jäävät varjoon ja tyttäret on ryhmitelty 
omaksi kokonaisuudeksi. Teos ei juuri säteile 
perheonnea ja lämpöä.

Ensiopetuksessa mieshahmo istuu nuoren tytön 
kanssa pimeän torpan tuvassa. Tyttö lukee ja 
mies työskentelee. Pieni ikkuna on tilan ainoa 
näkyvä valonlähde. Ensiopetuksessa ei ole sel-
vää perheyhteisöä ja miehen ja tytön suhde jää 
tulkinnanvaraiseksi. Hahmot ovat esitetty rin-
nakkain, karussa ja hämärässä huoneessa. Ni-
men perusteella kyse on opetushetkestä, mutta 
epäselväksi jää kuka opettaa ja ketä.

LUKU II

AKSELI GALLEN-KALLELA 
A.Ahlström perheineen 
1890 (145 x 122 cm) 

A.Ahlström Oy

AKSELI GALLEN-KALLELA 
Ensiopetus 

1887-1889 (117 x 98 cm) 
Ateneumin taidemuseo, 

Kansallisgalleria

↑ Ylhäällä: Akseli Gallen-Kallela
Ensiopetus, 1887-1889  (117 x 98 cm) 
Ateneumin taidemuseo, Kansallisgalleria 

← Oikealla: Akseli Gallen-Kallela  
A.Ahlström perheineen, 1890 
(145 x 122 cm) A.Ahlström Oy
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Akseli Gallen-Kallela  
A.Ahlström perheineen, 1890 

”Valokuvamaisen jäykkyyden alta paljastuu elävä 
perhe, kivettyneiden katseiden takaa persoonalli-
sia, vastakohtaisiakin luonteenpiirteitä”

(Kämäräinen 2011, s. 71) 

Akseli Gallen-Kallelan teos A.Ahlström perhei-
neen on kuvaus kauppaneuvos Antti Ahlströmis-
tä perheensä ympäröimänä. Se on ryhmämuo-
tokuva, jossa isä, äiti, poika ja kolme tytärtä on 
kuvattu kodin salongissa. Perheen muut pojat 
ovat maalauksen tekovaiheessa koulussa Hel-
singissä. Teos on maalattu Noormarkussa huh-
tikuussa 1890 perheen kartanossa Isotalossa 
(Gallen-Kallela-Siren 2001, 120; Palin 1996, 
44). Isä on teoksen vahva, hierarkkisesti näyt-
tävä hahmo ja perheen pää. Poikalapsi (Birger) 
seisoo isän suuren käden alla varmassa, turval-
lisessa otteessa. Traditionaalisissa korkea-arvoi-
sissa perhemuotokuvissa on tyypillistä että isä 
– patriarkaatin roolissa – on selkeästi esitetty 
(Palin 1996, 44). Isän vahva ote ainoasta pojasta 
luo sommitelmaan sukupuolijakauman, jonka 
vuoksi perheen naispuoliset henkilöt ovat irral-
laan miehistä. Sommitelma on kokonaisuutena 
kankea ja staattinen. 

Äidin istuvan hahmon kasvot on maalattu luon-
nosmaisesti eivätkä ne erotu varjosta. Nuorin 
tytär Hjördis hakee katsekontaktia äitiin. Loput 
tytöt ovat flyygelin ääressä tai seisovat etualal-
la. Siihen aikaan pianon soitto kuului yläluok-
kaisten tyttöjen kasvatukseen. Instrumentti oli 
tärkeä ja kallisarvoinen sisustuselementti salon-
geissa (Palin 1996 s. 44) 

Vaatteet ja pukeutuminen on hillittyä ja peit-
tävää säätyläisen arkispukeutumista. Kokonai-
suutena pukeutuminen on suhteellisen vaati-
matonta – vaate ei kersku, eikä ole pääosassa. 
Asusteita kuvassa ei Hjördiksen hiuspantaa 
lukuun ottamatta ole. Yksikään vaatekappale ei 

erotu näyttävyydellään. Vaaleat tekstiilit koros-
tuvat selkeämmin tummasta sävymaailmasta. 
Henkilöt ovat pukeutuneet tasavertaisen tyy-
likkäästi ja maltillisesti, eikä yksittäinen asu, 
ainakaan taiteilijan siveltimen hahmottamana, 
nouse esiin. Vaatteilla on silti teoksessa oma 
roolinsa – samanarvoinen pukeutuminen vah-
vistaa mielikuvaa perheyhteisöstä. 

Kahdella tytöllä (Hjördis ja Ingrid) on päällään 
essumainen vaate, jonka yläosa on koristeltu 
rypytetyllä nauhalla ja röyhelöllä. Alla on okran-
väriset pitkähihaiset paidat. Esiliinat on tehty 
samasta vaalean kermanvärisestä kankaasta, 
jossa on pieniä pistemäisiä kuvioita. Vaate on 
paikoitellen, kuten pääntien ympärillä, koristeltu 
ja viimeistelty oranssilla nauhalla – mahdollises-
ti terenauhalla. Essun olkapäiden avara leikkaus 
tuo keveyttä asuun tasapainottaen alaosan run-
sasta volyymiä. Kellotettujen essujen hameissa 
on jotain leikkimielistä. Tyttöjen essut eivät ole 
funktionaalisia vaatekappaleita, ne eivät sovel-
tuisi värin tai muodon puolesta työntekoon. Lä-
hes identtiset essut ja asut erottuvat kuitenkin 
kokonaisuudesta – yhteiset puvut osoittavat 
sisarten välistä vahvaa sidettä. 

Pianon ääressä istuvan tytön (Tyra) syvänsinisen 
takin tiheään sijoitetut napinlävet ovat muodil-
linen yksityiskohta. Lähekkäin sijoitetut napin-
lävet kertonevat siitä, että takin on tarkoitus olla 
napitettu. Suljettuna asuun syntyisi aikakauden 
muodin mukainen siluetti. Ehkä Tyra on oman 
maun tai tyylin mukaan päättänyt pitää takin 
maalausta varten auki napitettuna. Takissa 
on, kuten äidin asussa, pystykaulus. Äiti Eva 
Ahlströmin kultaisilla ornamenteilla koristeltu 
mekkotakki on teoksen näyttävin asu, mutta 
sen piirteet jäävät varjoon. Vaatteesta ei erotu 
muutamaa kuviota ja kaulusta lukuun ottamatta 
muuta kuin arvokkaan vihreä kangas. Isä Antti ja 
poika Birger ovat pukeutuneet miesten pukuihin 
ja solmioon. 

Akseli Gallen-Kallela 
Ensiopetus, 1887-1889 

Akseli Gallen-Kallelan Ensiopetuksessa on kan-
sanelämää kuvaava torppanäkymä. Se on maa-
lattu osittain Ekolassa ja viimeistelty Pariisissa. 
Miesmallina oli Ekolan Sauna-Juonas, joka oli 
paikallinen maaton vanhus. Maalaus on kuvattu 
Juonaksen rantasaunassa, jossa hän eli vaimon-
sa kanssa. Teoksessa on Juonaksen ohella tyttö, 
mutta alkuperäisessä versioissa Gallen-Kallela 
oli maalannut tytön tilalle kansallisrunoilija Ru-
nebergin. Tarkoitus oli kuvata Runebergin ja vän-
rikin vuoropuhelua, mutta Gallen-Kallela ei ollut 
toteutukseen tyytyväinen. Taulu esitettiin kui-
tenkin keskeneräisessä muodossa Taiteilijaseu-
ran kevätnäyttelyssä vuonna 1887. Gallen-Kallela 
jatkoi teoksen työstöä Pariisissa, jossa hän kor-
vasi Runebergin tyttöhahmolla. Mallinaan hän 
käytti paikallista tyttöä. (Gallen-Kallela-Siren 
2001, 59- 60) Ensiopetus esittää todellisuutta, 
mutta on silti epärealistinen kuvaus siitä.

Teos on värimaailmaltaan synkkä ja hämärä – 
aivan kuten torppakin. Näkyvää valoa tulee vain 
pienestä ikkunasta. Maalauksessa esitetyn valon 
ja varjon vivahteiden perusteella huoneessa on 
takka tai muu isompi valonlähde. Vähäinen si-
sävalo ei korosta vaatetuksellisia yksityiskohtia, 
mutta muodot ja leikkaukset erottuvat silti. 

Ensiopetus eroaa vastaparistaan Ahlströmin 
perhepotretista sommitelman, ympäristön, 
perhekuvauksen ja yhteiskuntaluokan suh-
teen. Kodin miljöö on yksinkertainen torppa ja 
otos on arkisesta puuhasta. Tyttö ja mies ovat 
pukeutuneet vaatimattomasti. Tytöllä on pal-
jaat olkapäät ja kengättömät jalat. Paljaat jalat 
kertovat siitä, että kengät olivat kallis hankin-
ta, eikä niihin ollut välttämättä rahaa. Tekstiilit 
ovat yksinkertaisia ja niistä puuttuu koristelu, 
Sauna-Juonaksen liivin nappeja lukuun otta-
matta. Vaatteissa on kulumia ja käytön tuomaa 
pehmeyttä. Vaatekappaleet maastoutuvat kodin 
sisustuksen ruskeahkon väripaletin joukkoon.

Tyttö istuu penkillä polviltaan selin päin katso-
jaan. Hänellä on päällään pohkeeseen asti ylet-
tyvä venekauluksinen mekko, joka on muodol-
taan väljä ja a-linjainen. Mekon suora muoto ja 
kevyt kellotus saa vaatteen näyttämään vaivat-
tomalta – aivan kuin pyjama. Hihojen pituus 
ja mitoitus ovat tasapainoisessa suhteessa 
vaatteen kokonaisilmeeseen. Vaikka mekko on 
yksin kertainen ja koruton, on se muodoltaan ja 
muotoilultaan melkein liian sievä karuun ympä-
ristöön. Selänpuolen vasta- tai lautalaskokset 
ovat odottamaton, tyylitelty yksityiskohta me-
kossa. Materiaali on kulunut ja likainen, mutta 
ilman yksityiskohtaisempaa tietoa, on vaikea sa-
noa kankaan rakenteesta tai pinnasta. Kankaan 
ominaisluonne voi olla rosoisen epätasainen tai 
muuten vain käytöstä kulunut. 

Sauna-Juonaksen asu on käytännöllinen. Hänel-
lä on päällä suorat housut, pitkähihainen alus-
paita ja liivi. Päässään hänellä on lakki ja jalassa 
kengät. Väreiltään vaatteet ovat samat kuin ty-
tön, eli likaisen valkoisia, harmaita ja ruskeaa. 
Pensselinjälki ja huoneen valo eivät välitä yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa vaatetusmateriaaleista.

LUKU II
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Kuvapari III:

Akseli Gallen-Kallelan Akka ja kissa-teos on 
suomalaisen taidehistorian klassikoita. Mummo 
(”Mommo”) on taiteilija Helene Schjerfbeckin 
vähemmän tunnettu teos. Molempia maalauksia 
yhdistää samankaltainen aihe ja esitetty henkilö. 
Taiteilijat ovat kuvanneet vanhan, tummatukkai-
sen naisen, joiden kasvoissa ja kampauksessa 

on yhtäläisyyttä. Ero on taiteilijoiden maalaus-
tekniikoissa ja -tyyleissä, sekä esitettävän hen-
kilön asennoissa. Suurin ero koskee kuvattujen 
naishenkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja 
arjen todellisuutta. Yksi on paljasjalkainen irto-
lainen ja toinen hienostunut rouvashenkilö. 

LUKU II

HELENE SCHJERFBECK 
Mummo (”Mommo”) 
1907 (57 x 51 cm) 

Ateneumin taidemuseo, 
Kansallisgalleria

AKSELI GALLEN-KALLELA 
Akka ja kissa 

1885 (121 x 96,5 cm) 
Turun Taidemuseo

← Edellinen sivu: Akseli Gallen-Kallela Akka ja kissa, 1885 (121 x 96,5 cm), Turun Taidemuseo 
↑ Tämä sivu: Helene Schjerfbeck Mummo (”Mommo”), 1907 (57 x 51 cm), Ateneumin taidemuseo, Kansallisgalleria
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Helene Schjerfbeck, 
Mummo (”Mommo”), 1907

Helene Schjerfbeck oli kiinnostunut aikansa 
muodista ja luki eurooppalaisia muotilehtiä. 
Hän kävi kirjeitse keskusteluja aiheesta serkun-
tyttärensä Dora Estlanderin kanssa, joka jakoi 
Schjerfbeckin kiinnostuksen taidetta ja kau-
niita asioita kohtaan. Esimerkiksi ulkomaisten 
muotilehtien lukeminen oli Schjerfbeckille tapa 
rauhoittua työskentelyn lomassa ja oli samalla 
arjen eskapismia. Schjerfbeck ompeli omia vaat-
teittaan käyttäen ranskalaisia kaavoja ja inspi-
roituen muotilehdistä. (Lahelma 2014, 113-120) 
Monessa Schjerfbeckin muotokuvateoksessa on 
jotain hyvin muotikuvitusmaista ja -kuvamaista, 
joten hänen kiinnostuksensa pukeutumista 
kohtaan on ilmeistä. Niistä kuitenkin puuttuu, 
maalaustyylistä johtuen, kultakauden muiden 
tekijöiden yksityiskohtaisuus ja usein teokset 
muistuttavat enemmän siluetteja. 

Mummo (”Mommo”) on muotokuva istuvasta 
naisesta, joka pitää käsiään sylissä ja suuntaa 
katseensa haikean rauhallisesti sivulle. Tausta 
on abstraktia pensselinjälkeä ja valuvaa väriä. 
Naisella on puhtaan valkoinen huivi kiedottuna 
pään ympärille. Hän on pukeutunut pehmeään 
ja väljään päällysvaatteeseen, jonka leveä shaa-
likaulus viittaa ulkotakkiin. Takin kangas näyttää 
raskaalta, mutta materiaalista on maalauksen 
epätarkkuuden vuoksi vaikea sanoa mitään tar-
kasti. Laskettu olkapään sauma antaa olkapäälle 
kauniin muodon. Tumma takki ja paita sulautu-
vat taulussa lähes yhdeksi vaatteeksi. 
 

Huivi on mittasuhteiltaan looginen ja se toimii 
hyvin pään ympärille sidottuna. Hartian ja huivin 
väliin jää hienostunut kulma, joka antaa selkeän 
muodon ylävartalolle. Jos huivi olisi suurempi, 
laskeutuisi se hartioille, joka johtaisi epämää-
räiseen, kotelomaiseen siluettiin. Pienempi ja 
harkitumpi huivikoko osoittaa, että kyseessä 
on selkeästi kaksi eri vaatekappaletta eli takki 
ja huivi. Ylävartalo on näin ollen tasapainoinen. 

Aiemmin mainittu laskettu olkasauma osoittaa, 
että vaatteen olkapään sauma on pidempi kuin 
itse olkapään mitta. Näin sauma ja vaate laskeu-
tuvat olkapään yli, antaen pyöristetyn, luonnol-
lisen linjan olkapäälle. Olkapään oma luonteva 
muoto antaa puolestaan vaatteelle pehmeän 
muodon eikä alla ole näkyvää tuentaa – lukuun 
ottamatta  mahdollisia tukinauhoja olkasau-
moissa. Takin hihat ja kädentiet ovat väljät. 

Aluspaidan miehusta ja kaulus pilkottavat takin 
alta. Ulkovaate ja kauluspaita eroavat sävyiltään 
vain vähän, joten päällysvaate ei erotu juurikaan 
paidasta. Paidan pääntien muodosta ja sen kor-
keudesta voi päätellä, että se on todennäköises-
ti pystykauluksinen paita. Helene Schjerfbeck 
ei ole maalannut asua yksityiskohtaisesti eikä 
detaljeja näkyviksi – vaatteen pehmeä siluetti 
on yksityiskohtia tärkeämpi. 

Akseli Gallen-Kallela, 
Akka ja kissa, 1885 

Akseli Gallen-Kallelan Akka ja kissa-teos sai al-
kunsa vuonna 1885 Salossa, samalla matkalla 
kuin Gallen-Kallela oli kutsuttu maalaamaan 
lennätinlaitoksen johtajan ja vänrikki Adam 
Ernst Axel Lindencronanin muotokuvaa. Akan ja 
Kissan mallina seisoi paikallinen Karolina Lind-
ström, joka Akseli Gallen-Kallelan muistelmien 
mukaan oli ”omituinen pikkukaupungin originaa-
li”. Hänessä yhdistyi Gallen-Kallelan mukaan ko-
vuus ja herkkyys. Niiden voidaan tulkita olevan 
suomalaisen luonnon ja kansaluonteen omi-
naisuuksia. Teoksen Gallen-Kallela viimeisteli 
Pariisissa, jonne hän palasi opintojensa takia. 
Maalaus oli taiteilijan siihen mennessä kookkain 
ja ensimmäinen teos jonka hän laittoi näytille. 
(Gallen-Kallela-Siren 2001, 39-40).

Taulussa esitetty nainen, mäkitupalainen, seisoo 
pellon laidalla aidan vieressä. Jalat ovat paljaat, 
vaatteet likaisia ja risaisia. Teoksen alareunas-
sa on kissa. Kengättömät jalat ja kerjäävä käsi 
kertovat karusta irtolaisnaisen todellisuudesta. 
Nälästä turvonnut vatsa on kuin väärinpäin ase-
tettu turnyyrityylinen alusmekko. Naisen asu on 
vähäeleinen ja käytännöllinen. Päällään hänellä 
on lyhyt takki, joka pysyy kiinni kapean, vyötä-
rölle laskeutuvan vyön avulla. Takin alla on poh-
keisiin ylettyvä risainen hame, jonka päällä on 
keittiöpyyhkeen kokoinen essu. Materiaaleissa 
on käytön tuomaa kulumaa ja väriltään asu on 
likaisen harmaa. Kaulan ympärillä on huppumai-
sesti sidottu ja aseteltu huivi. Asun tekstiileistä 
puuttuu kaikki koristelu. 

Asu on teoksessa tärkeässä roolissa ja sen avul-
la taiteilija kertoo naisesta ja hänen taustastaan. 
Vaatetus on kuin realistinen heijastuma naisen 
arjesta. Teoksen vaatteessa on aikakaudelle 
tuttuja elementtejä; ne koskevat ennen kaikkea 
mittasuhteita. Samanpituisia hameita ja esilii-
noja esiintyy muissakin kultakauden teoksissa. 

Jos asun siluettia tutkii karun kontekstin ulko-
puolta, on siinä jotain ajatonta. Mäkitupalaisen 
vyötärön ympärille kiedottu vyö ja siitä synty-
vä muoto muistuttaa etäisesti Christian Diorin 
1940-luvulla luomaa ’New Lookia’. Siinä lantion 
kaari saa liioitellun muodon. Värimaailmaltaan 
asu on kuin Giorgio Armanille tyypillinen ”greige” 
eli harmoninen ja elegantti yhdistelmä beigeä 
ja harmaata.
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Kuvapari IV: Helena Westermarckin ja Constance Munster-
hjelmin teoksia yhdistää sommitelma kahdesta 
naishahmosta. Vaatteet ja tekstiilit ovat molem-
missa maalauksissa kuvattu tarkasti eli teokset 
ovat hyviä lähtökohtia taidehistorialliseen vaa-
tetutkimukseen. Westermarckin maalauksessa 

esiintyy palvelusväkeen kuuluva silittäjätärkak-
sikko, jotka pitävät taukoa työstään. Munsterh-
jelmin teoksessa sisarukset oleskelevat puron 
rannalla. Siskot ovat pukeutuneet kevyihin val-
koisiin mekkoihin, eikä heillä vaikuta olevan kiire 
mihinkään.

HELENA WESTERMARCK 
Tärkeä kysymys (Silittäjättäret) 

1883, (125 X 89 cm) 
yksityiskokoelma

CONSTANCE MUNSTERHJELM  
Sisaret Fanny ja Minette Munsterhjelm 

Håkansbölen purolla 
1856 (74,5 x 60cm) 

Suomen kansallismuseo
← Edellinen sivu: Constance Munsterhjelm Sisaret Fanny ja Minette Munsterhjelm Håkansbölen purolla,  
1856 (74,5 x 60cm) Suomen kansallismuseo
↓ Tämä sivu: Helena Westermarck Tärkeä kysymys (Silittäjättäret), 1883, (125 X 89 cm), yksityiskokoelma
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Helena Westermarck 
Tärkeä kysymys (Silittäjättäret), 
1883

Helena Westermarckin Tärkeä kysymys (Silittä-
jättäret) on tutkimuksellisesta näkökulmasta 
antoisa teos. Siinä kaksi silittäjätärtä on työtau-
olla ja heidät on aseteltu seisomaan silityslau-
dan molemmin puolin. Heidän välissään on päi-
vänkakkara, johon teoksen nimi Tärkeä kysymys 
viittaa. Molemmilla naishahmoilla on kaksi eri-
laista asukokonaisuutta yksityiskohtineen. Maa-
laus on värimaailmaltaan eheä ja Westermarck 
keskittyi juuri väreihin ja tekniikkaan. Teosta ei 
kuitenkaan omana aikanaan ymmärretty ja se 
tuomittiin aiheensa takia ”rumaksi” (Konttinen 
1991, 173-174). 

Vaatteen näkökulmasta teoksessa on kiinnosta-
via kohtia. Tytöillä on selkeästi päällään työasut. 
Vasemmanpuoleinen punatukkainen tyttö on 
kuvattu viistosti sivusta ja selän puolelta siten, 
että esiliinan selänpuoleinen kiinnitys näkyy. 
Esiliina erottuu tyyliltään ja muodoltaan edel-
tävien kuvaparien vastaavista esiliinoista. Tässä 
muotoa on jatkettu selän puolelle ja kiinnitys 
eroaa tyypillisestä rusettikiinnityksestä. Selän 
muoto muistuttaa enemmän esimerkiksi mas-
kuliinista suojavaatetusta kuin tyypillistä nuo-
ren neidon esiliinaa. Siitä puuttuvat koristelut 
ja kuvioinnit. Essun alta pilkottava vaaleansini-
nen alustapaita on selästä rypyttynyt. Yhdessä 
hameen kellotuksen kanssa se synnyttää vaito-
naisen, mutta sitäkin kauniimman muodon ja 
yksityiskohdan.     

Oikeanpuoleisen tummatukkaisen tytön asus-
ta näkyy vähemmän kuin etualalla seisovan pu-
natukkaisen tytön. Hänen punaisen hameen-
sa helma pilkottaa silityslaudan takaa. Yläosa 
on t-paitahihainen, kevyt valkoinen paita, joka 
on napitettu edestä huonosti. Paidan hihojen 
suussa ja pääntien reunassa on pientä pitsiko-
ristelua. Korvissa tytöllä on sirot, kullankeltaiset 
korvakorut. 

Teoksen tekstiileissä ja kuoseissa on toistoa 
edeltäviin kuvapareihin nähden. Raitakuosia 
on käytetty punatukkaisen tytön hameessa ja 
silityslaudan suojakankaassa. Silityslaudalla on 
työn alla valkoinen pilkullinen pitsikangas. 

Constance Munsterhjelm 
Sisaret Fanny ja Minette Munster-
hjelm Håkansbölen purolla, 1856

Constance Munsterhjelmin Sisaret Fanny ja 
Minette Munsterhjelm Håkansbölen purolla on 
kuvaparisarjan varhaisin teos. Kuva on sommi-
telma kahdesta siskoksesta puron äärellä, pu-
keutuneena yhdenmukaisiin viattoman valkoi-
siin puhvihihaisiin mekkoihin. Mekkojen keveys 
on luonteva osa kokonaisuutta. Ne laskeutuvat 
löyhän pehmeästi ja harmonisesti. Asut kuvaa-
vat teoksen hetkellisyyttä ja toimivat tunnelman 
välittäjänä. 

Sisarten puvut eivät kerro ajan muodista, mutta 
yksinkertaisuudessa vaate on mielenkiintoinen. 
Mekkojen koruttomuus ja harkittu yksinkertai-
suus eivät yhdistä niitä mihinkään tiettyyn pu-
kuhistorialliseen aikakauteen. Jos mekot irrot-
taa kontekstistaan, ovat ne vaatetuksellisesta 
näkökulmasta lähes ajattomia. 

Maalauksessa mekko ylettyy polven alle ja on 
mittasuhteiltaan imarteleva. Helmenvalkoinen 
materiaali on klassinen ja vähäeleinen – siinä 
on silkin hehku ja herkkyys. Rypytön kangas ja 
puhtaan valkoinen kokonaisuus ovat lähes epä-
todellisia ja kertovat tyttöjen taustasta – ne ei-
vät sovellu fyysiseen työskentelyyn. 

Pääntietä on suurennettu niin, että mekko las-
keutuu hartioille. Koristerypytys on hienostunut 
yksityiskohta, jonka avulla, ainakin näennäises-
ti, mekko pysyy ylhäällä. Väljyydeltään vaate on 
tunikamainen, laskeutuen pehmeästi kantajan 
vartalolle. Ilmava ja kevyt puhvihiha antaa ro-
manttisen siluetin. Mekon konstailematon muo-
to muistuttaa kotoisaa yöasua enemmän kuin 
päivävaateetta. Vaate erottuu muotoilultaan ja 
herkkyydeltään kuvaparisarjan muista asuista. 
Siitä puuttuu asua suojaava esiliina, joka ylei-
sesti on nähtävillä muissa kultakauden asuissa. 

Kuvapari V:

LUKU II

ALBERT EDELFELT 
Haravatyttö,  

1886 (40 x 31 cm),  
Ateneumin taidemuseo, 

Kansallisgalleria

AKSELI GALLEN-KALLELA 
Sissi Serlachiuksen muotokuva, 

1889 (113 x 76 cm), 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

Albert Edelfeltin Haravatyttö ja Akseli Gal-
len-Kallelan Sissi Serlachiuksen muotokuva 
ovat kuvaparisarjan viimeinen kaksikko. Näissä 
kahdessa maalauksessa on kuvattu kaksi eri-
taustaista tyttöä. 

Edelfeltin taulu on kokovartaloportretti ujosta, 
nuoresta tytöstä, jolla on päällään valkoinen 
mekko. Gallen-Kallelan teoksen keskiössä on 
nuori nainen, joka pitää olkapäällä isoa hara-
vaa. Harava viittaa raskaaseen fyysiseen työhön 
maatilalla tai maanviljelijänä. Sissi (Sigrid Edit) 

Serlachius on sitä vastoin tunnetun tehtailijan 
ja mesenaatin G.A.Serlachiuksen tytär. Tauluis-
sa esitetty ympäristö kertoo tyttöjen erilaisesta 
arjesta. Haravan kanssa seisova tyttö on kuvat-
tu pellolla, oletettavasti kesken työn. Sissi Ser-
lachius on kuvattu koti miljöössään, kirjojen ja 
kukkien keskellä, tyylikkäästi sisustetussa huo-
neessa. Tyttöjen asuissa on samankaltaisuutta 
muun muassa mitä tulee olkapäiden peittävyy-
teen ja leikkauksiin. 



3332

Albert Edelfelt  
”Haravatyttö”, 
1886 

Albert Edelfeltin Haravatyttö on puolivartalo-
portretti nuoresta naisesta, jonka olalla lepää 
harava. Se on alkujaan luonnos Edelfeltin Elo-
kuu-teosta varten (Hintze 1953, 225). Maalauk-
sen taustalla on peltoa, heinikkoa ja ruohoa, 
mikä kertoo tytön maalaistaustasta. Tytön vaa-
tetuksesta näkyy ainoastaan hartiahuivi, jonka 
alta pilkottaa oikean käden hiha. Marjapuu-
ronvärisessä hartiahuivissa on kaulan kohdalla 
kiinnitys, mahdollisesti painonappi. Hartiahuivi 
erottuu tyyliltään ja asettelultaan kuvaparisarjan 
muista hartiahuiveista. Asettelu ei näytä sattu-
manvaraiselta tai käytännölliseltä, sillä ruu-
miillisessa työssä huivi olisi tiellä. Huivin hyvä, 
puhdas ja sileä kunto ei myöskään viittaa ko-
vaan työhön. Huivin tyylittely on todennäköisesti 
esteettinen, mikä taas on ristiriidassa haravan 
tuoman työmerkityksen kanssa.

Hartiahuivin erikoinen asettelu ja sen hienos-
tunut vähäeleisyys tekevät teoksesta erityisen 
ja mielenkiintoisen – ainakin vaatesuunnitteli-
jan tulkitsemana. Ilman vaatteellista läsnäoloa 
tunnelma ja kuva olisivat hyvin erilaisia. Huivin 
kiinnitys ja napituksesta syntyvä pääntie, sekä 
huivin muoto ja kankaan laskeutuvuus tekevät 
toteutuksesta muotikuvitusmaisen. Samalla ko-
konaisuus on uskottava. 

Akseli Gallen-Kallela  
Sissi Serlachiuksen muotokuva, 
1889 

Kauppaneuvos ja Mäntän paperitehtailija G.A.
Serlachius lukeutui aikanaan Gallen-Kallellan 
mesenaatteihin. Maksaakseen velkojaan Gal-
len-Kallela maalasi muotokuvan Serlachiuksen 
tyttärestä Sigridistä eli ”Sissistä”. Teos kaksi-
toistavuotiaasta Sissistä on maalattu elokuus-
sa 1889. Taiteilija on maalannut tytön aikuisen 
perspektiivistä eli ylhäältä alaspäin. Sissi Ser-
lachius on muotokuvassa keskellä huonetta, 
mutta kuten tutkija Tutta Palin kuvaa ”alaviisto 
perspektiivi saa aikaan sen, että muotokuvat-
tava ei – edes kuvatilan keskiöön frontaalisesti 
sijoitettuna – hallitse miljöötä vaan sulautuu sii-
hen” (Palin 1996, 41-43). Teoksessa näkyvä tila ja 
sisustuselementit kirjahyllyineen ja tuoleineen 
eivät myöskään tunnu luontevalta miljööltä ja 
tila jää vain kulissiksi (Palin 2004, 293-294)

Tytön asento ja katse on epävarma ja alakuloi-
nen. Häntä katsoessa ei synny vaikutelmaa luon-
tevasta maalaustilanteesta ja kuvattava tuntuu 
myös epäviihtyvän vaatteissaan. Vaatimaton 
olemus ja kaulaa muotoileva pystykauluksinen 
valkoinen mekko tekevät kokonaisuudesta tu-
kalan. Mekko on epäimarteleva ja kangas näyt-
tää paksulta. Iso kellotus ja materiaalin raskaus 
tekevät asusta painavan. Siitä puuttuu mekon 
muodon vaatima pehmeys. Lantion ympärille 
sidottu vyö tekee kokonaisuudesta entistä tuh-
dimman. Ylös käärityt hihat kertonevat siitä, että 
mekossa on kuuma ja epämukava olla. Asua täy-
dentävät mustat sukat ja rusettikengät. 

Teoksen valaistus on hämärä. Pöydälle on ase-
tettu kukkakimppu ja taustalla on liljoja. Kukkaa 
on käytetty renessanssitaiteesta lähtien naisen 
vertauskuvana. Valkoiset liljat ovat tyypillisesti 
yhdistetty Neitsyt Mariaan ja samaa viattomuut-
ta on myös valkoisessa mekossa. Kokonaisuu-
tena ja perspektiiviltään muotokuva Sissistä 
muistuttaa enemmän Gallen-Kallelan tekemiä 
kansankuvia. Yhtymäkohtia löytyy vaikkapa Akka 
ja kissa-teoksesta (Palin 1996, 43).

← Edellinen sivu: Akseli Gallen-Kallela Sissi Serlachiuksen muotokuva, 1889 (113 x 76 cm), 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
→ Viereinen sivu: Albert Edelfelt Haravatyttö, 1886 (40 x 31 cm), Ateneumin taidemuseo, Kansallisgalleria
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Malliston nainen 
LISÄTEOS: 

Elin Danielson-Gambogi 
Päättynyt Aamiainen (Teepöydän ääressä), 

1890, (67 x 94 cm) 
yksityiskokoelma

Viiden kuvaparin ohella opinnäytetyöhön olen 
valinnut yhden lisäteoksen. Lähtökohtaisesti 
teos ei kuulu tutkimukselliseen osuuteen, vaan 
toimii luovan työn innoittajana. Elin Daniel-
son-Gambogin Päättynyt Aamiainen (Teepöy-
dän ääressä)-teoksessa on opinnäytetyön pro-
duktiivista osuutta ajatellen oleellista sisältöä. 
Teos tukee ja inspiroi mallistotyöskentelyä ja 
luovaa ideointia. Teos auttaa peilaamaan suun-
nittelutyötäni ja ratkaisujani vaatemallistossa. 
Tahdon siinä esiintyvän tunnelman, asenteen 
ja naiskuvan välittyvän mallistooni! 

Elin Danielson-Gambogin maalauksessa Päät-
tynyt Aamiainen (Teepöydän ääressä) tyttö 
istuu ruokapöydän ääressä. Hän nojaa välinpi-
tämättömästi pöytään ja katse on kyllästynyt ja 
haaveilevan poissaoleva. Sormien välissä sau-
huaa tupakka. Tupakoiminen on liitetty bohee-
miin elämäntyyliin ja sopii emansipoituneelle 
naiselle. Teos oli esillä Taideyhdistyksen vuo-
sinäyttelyssä vuonna 1890. Maalauksen naisen 
ymmärrettiin jo aikanaan edustavan modernia 
naiskuvaa, joskin teos sai osakseen myös kri-
tiikkiä, sillä sitä kutsuttiin jopa mauttomaksi. 
(Konttinen 1991, 183-184).

Maalauksessa on kuvattu hetki aamupalan jäl-
keen. Pöydällä on astioita, ruokaa ja valkoinen 
pöytäliina. Katettu ruokapöytä tekee tilantees-
ta arkisen, mutta sitoo sen jokapäiväiseen ole-
massaoloon. Pöydän reunalla on toinen, puo-
liksi poltettu tupakka ja vapaa tuoli. Se viittaa 
siihen, että pöydän luona on istunut toinenkin 
henkilö – ehkä taiteilija itse. Seinällä roikkuvat 
luonnokset kertovat kenties siitä, että kyseessä 
on taiteilijan koti. Pöydän luona istuva tyttö on 
taiteilijan sisar Tytty – oikealta nimeltään Rosa 
(Konttinen 1991, 182). 

Kuvatun naisen etäinen kasvojen ilme osoittaa 
syvällisyyttä ja pohdiskelua. Teoksesta välittyy 
nuoren ihmisen kaipuu, jopa haaveilu tulevasta. 
Pöytää vasten nojaavassa asennossa on jotain 
välinpitämätöntä. Asento, palavat tupakat, tila 
ja ilme luovat erityisen tunnelman ja virittävät 
ajatuksia ja kysymyksiä henkilöstä ja hetkestä. 
Teokseen on helppo samaistua. Siinä on vahvaa 
hetkellisyyttä, jopa spontaaniutta. Muun muassa 
tilanteesta säilyneet monet luonnokset osoitta-
vat, että se oli taiteilijalta harkittu teos. (Kont-
tinen 1991, 182). 

Produktiivista osuutta ideoidessa ja malliston 
’naista’ pohtiessani, olen useasti palanut tähän 
teokseen. Tytöstä heijastuu samaan aikaan vä-
linpitämättömyyttä että haikeutta ja herkkyyttä. 
Nämä tunnelmat ja tuntemukset olen halunnut 
siirtämään mallistokokonaisuuteen. 

↓ Elin Danielson-Gambogi Päättynyt Aamiainen (Teepöydän ääressä), 1890, (67 x 94 cm) yksityiskokoelma
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Kuvaparien merkitys 
omassa mallistossa 
Opinnäytetyöni perustuu kuvataiteelliseen kult-
tuuriperintöön osana suunnittelutyötä. Keskityn 
puhumaan maalausten yksityiskohdista, jotka 
ovat olleet vaatemalliston, tekstiilien ja suun-
nitteluprosessin kannalta tärkeitä. Kuvapareista 
kerätyn materiaalin avulla ja tuella olen työstä-
nyt ja suunnitellut mallistoni. Mallistoni ei ole 
pukuhistoriallinen, vaan rakentuu nykypäivän 
muotokielellä. 

Halusin kuvaparisarjasta kokonaisvaltaisen ja 
monimuotoisen, mutta tiiviin paketin, joka kä-
sittelee mahdollisimman laajasti kultakauden 
maalaustaiteessa esitettyjä vaatteita. Tahdoin 
selvittää onko teoksissa pukeutumiseen liitty-
vää elementtiä tai elementtejä, jotka toistuvat 
vaatteen tai yksityiskohdan muodossa. Maalauk-
sissa esitetty ihminen ja vaate ovat tärkeitä att-
ribuutteja kuvaparisarjan teoksia valikoidessa. 
Ennen rajausta kuva-aineisto käsitti suuremman 
määrän kultakauden teoksia. Vertailun ja tar-
kastelun jälkeen aineisto tiivistyi kymmeneen 
maalaukseen. Kuvataideaineisto toimi malliston 
inspiraatiopohjana, mutta historiallisen kuva-
taideaineiston yhdistäminen nykyaikaan vaati 
oman suunnittelijaintuition kuuntelemista. 

Värimaailma on kultakauden teoksissa luonnol-
linen ja murrettu, ja se tulee ilmi valitsemissani 
kuvapareissa. Malliston värikarttaa suunnitel-
lessani olen toistuvasti palannut katsomaan 
kultakauden kuvataidetta. Akseli Gallen-Kallela 
Oopperanaamiaisten jälkeen loi pohjan väri-
maailmalleni. Halusin sen olevan loistelias, 
mutta elegantin tumma – kuten pariisilainen 
yö. Kankaiden rosoisuus ja likainen luonnon-
valkoisuus tulivat katsomalla Akseli Gallen-Kal-
lelan Akka ja kissa –teosta ja Albert Edelfeltin 
Haravatyttö teoksen värimaailmoja. Malliston 
kylmänsininen väri on kuvattu Albert Edelfel-
tin Jumalanpalvelus Uudenmaan saaristossa 
-maalauksen kahdessa vaaleansinisessä esilii-
nassa. Värimaailmalla ja -valinnoilla olen tahto-
nut välittää kyseisten taideteosten tunnelmaa. 

Värit ovat tärkeä osa taideteoksen ja vaatteiden 
muodostamaa kokonaiskuvaa. Huonosti mietityt 
värivalinnat ja -ratkaisut voivat pilata muuten 

hyvin suunnitellun malliston. Tarjolla olevat kan-
kaat määrittävät ja rajaavat värivalintoja mal-
listotyössä ja tämän vuoksi olen pyrkinyt vär-
jäämään kankaat itse. Tietyissä kankaissa tuntu 
ja laskeutuvuus ovat väriä tärkeämpi elementti. 
Vihreässä nailonissa muita värivaihtoehtoja ei 
ollut tarjolla. Nailonin kohdalla kankaan muut 
ominaisuudet ovat olleet väriä tärkeämpiä ja 
näin määrittäneet sen paikan mallistossa. Vih-
reä väri toimii myös luonnollisesti kokonaisuu-
den kanssa. 

Työskennellessäni värimaailma muuttui ja niiden 
määrä väheni työn aikana. Lopullinen mallisto 
rakentui murretun syvistä väreistä yhdistettynä 
kevyempiin, jopa puuterimaisiin sävyihin. Väri-
valinnat ovat osittain pohjautuneet kultakauden 
teoksiin, mutta muuttuneet työn ja työskente-
lyn edetessä. Malliston kokomusta asu perustuu 
johdannossa mainitun Minna Maijalan kirjaan, 
jossa kerrotaan ”sortokauden” naisten pukeu-
tuneen kokomustaan suruvaatetukseen. 

Omassa mallistossani taideteosparien talon-
poikaisuus ja yläluokkaisuus näkyvät vaatteiden 
viimeistelyissä ja toteutuksessa. Olen yrittänyt 
yhdistää mallistossani sekä kulutettuja, karkeita 
pintoja että loisteliaita silkkisatiineja. Vaatteen 
viimeistely raakareunalla on kuin maalauksessa 
esitetty rosoinen hameenhelma. Hyvin huolitel-
tu takin alareuna muistuttaa Sissi Serlachiuksen 
kauniisti päärmättyä mekonhelmaa. 

Valitsemiani maalauksia tarkasteltaessa on 
mahdotonta olla huomioimatta essun läsnäoloa. 
Se on naisten pukeutumisessa usein toistuva ja 
luokkarajoja ylittävä vaatekappale. Se on vaa-
te, jonka ensisijainen tarkoitus on suojata alla 
olevaa asua. Essu on tyypillisesti suorakaiteen 
muotoinen kangaspala, joka sidotaan selän ta-
kaa rusetille. Sen koristelut, värit ja yksityiskoh-
dat vaihtelevat. Halusin lopputyöni alkumetreiltä 
lähtien suunnitella ja toteuttaa oman esiliinan. 
Albert Edelfeltin maalauksessa Jumalanpalve-
lus Uudenmaan saaristossa esitetyn rukoilevan 
naisen hame ja esiliina ovat toimineet inspiraa-
tion lähteenä. Mallistoni essussa yhdistyy rukoi-
levan naisen hameen volyymi ja essun alareunan 
raitakuosi. Materiaalivalinnoissa välttelin aika-
kaudelle tyypillisiä raskaita kudottuja kankaita. 
Essuni valmistin kevyestä mustasta tyllistä ja 
raidallisesta silkkiorganzasta. Essun alareunaa 
koristaa kerrostettu tyllinauha. Näin sain to-

teutettua raitakuosin maalauksesta eroavalla 
tekniikalla. Akseli Gallen-Kallelan teoksessa 
A.Ahlström perheineen sisarten essut jatkuvat 
vyötärön yläpuolelle tehden siitä vaatemaisem-
man pukineen. Suunnittelin oman essuversioni 
samalla tyylillä. 

Constance Munsterhjelmin Sisaret Fanny ja 
Minette Munsterhjelm Håkansbölen purolla 
-teoksen sisarten valkoiset mekot henkivät huo-
lettomuutta. Niissä on hienostunut kellotus ja 
väljyys. Akseli Gallen-Kallelan Ensiopetuksessa 
selin olevan tytön mekko on yksinkertaisuudes-
saan kaunis ja yksityiskohdiltaan harkittu, ja ka-
russa torpparimiljöössä hieman odottamaton. 
Nämä kaksi vaatetta ovat innoittaneet mallis-
toni mekon hillityn väljän kellotuksen ja yksin-
kertaisen leikkauksen. Olen kaavoituksellisesti 
pyrkinyt mekoissani samaan lopputulokseen, 
ja tutkinut teosten vaatteita suunnittelussa ja 
sovituksien yhteydessä. 

Virheet ja kokeilut kuuluvat mallistoprosessiin. 
Niiden avulla saavuttaa joko halutun lopputu-
loksen tai pohtimaan uutta lähtökohtaa. Osa 
kokeiluista karsiutuu pois työn aikana ja toiset 
kehittyvät paremmiksi versioiksi. Akseli Gallen- 
Kallelan A.Ahlström perheineen -teoksen pia-
non ääressä istuva tyttö (Tyra) on pukeutunut 
pystykauluksiseen takkiin, jonka napinlävet on 
viimeistelty pyöreänmuotoisella reunalla. Tämä 
yksityiskohta innoitti viimeistelykokeiluihin ja 
yritin luoda saman efektin eri menetelmillä. Om-
pelin kankaaseen kerroksittain muun muassa 
mesh-lankaa tavoitteena luoda pyöreä kuvio. 
Monista kokeiluista huolimatta viimeistely jäi 
väljäksi ja käsityömäiseksi, mikä vaikutti siihen, 
että jätin kyseisen tekniikan pois.    

Helena Westermarckin Tärkeä kysymys (Silittä-
jättäret) ja Akseli Gallen-Kallelan Akka ja kissa 
maalaukset innoittivat lievästi liioiteltuun, ke-
hon muotojen korostukseen. Tämän siluetillisen 
yksityiskohdan tahdoin tapahtuvan mieluum-
min vaatteita tyylittelemällä ja päällekkäin pu-
kemalla kuin kaavoituksellisesti. Parhaiten aja-
tus onnistui mallistoni sinisessä neuleasussa, 
jonka alta pilkottaa raakasilkistä valmistettu 
toppi. Neuleen kireä vyötärökaitale paina alus-
paitaa kasaan ja synnyttää lantiota korostavan 
muodon. Samaa estetiikkaa leimaa myös Al-
bert Edelfeltin Jumalanpalvelus Uudenmaan 
saaristossa -teoksessa istuvan pienen pojan 

asua, jonka liivi näyttää pienehköltä. Mallistoni 
alkuperäinen housukaavan lahje oli kellotettu 
näyttävän muotoiseksi, mutta idea karsiutui 
näytöstä edeltävissä sovituksissa. 

Essujen lisäksi kultakauden kuvapareissa on 
usein esitetty huivi. Se on kuvattu eri kokoise-
na ja erilaisin viimeistelyin. Huivin kankaan ku-
viot ja värit vaihtelevat. Helene Schjerfbeckin 
Mummo (”Mommo”) teoksen naisen pään ym-
pärille sidotun huivin mittasuhteet ovat juuri 
sopivat. Huivi ylettyy leuan alle, on rusetilla ja 
jättää hartian ja huivin väliin raon. Essun ohella 
tahdoin ottaa huivin mallistooni. Huivit suun-
nittelin ja tein yhteistyössä vaatesuunnittelun 
maisteriopiskelija Ines Kallialan kanssa. Yhdessä 
pohdimme eri tapoja käyttää huivia. Valitsimme 
mittasuhteet Schjerfbeckin teoksesta. Kankaan 
kuvioinnissa käännyimme katsomaan mallistoni 
kankaita ja tekstiilimenetelmiä, mutta myös 
kultakauden teoksia. Maalauksissa esitettyjen 
kankaiden kuvioinnit ristikuvioineen ja palkkei-
neen muodostivat lähtökohdan, jonka toistim-
me huivissa käyttäen omaa tekstiilitekniikkaa.

Albert Edelfeltin Jumalanpalvelus Uudenmaan 
saaristossa-teoksen rukoilevan naisen hihan 
muoto rypytyksineen on innoittanut mallistos-
sani hihan kaavoituskokeiluihin. Siinä kuvatun 
kädentien sauma sijoittuu olan kärkeen, jolloin 
rypytetyn hihan volyymi myötäilee hihan kaar-
tumista. Omassa versiossani laskin olkasaumaa 
sen verran, että kokonaisuus on rennompi. Pidin 
kuitenkin poimutuksen määrän samanlaisena. 
Lopullinen hihan kaava toistuu useassa mallis-
toni vaatteessa kuten mekossa, aluspaidassa 
ja takissa. 

Syvennyn mallistoni suunnitteluun ja kaavoi-
tukseen liittyviin yksityiskohtiin vielä enemmän 
seuraavassa luvussa.

LUKU II
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LUKU III:
Oman malliston 
suunnittelu ja 

toteutus
Kolmannessa luvussa käsittelen lopputyöni pro-
duktiivista osuutta. Käyn läpi suunnittelutyötä ja 
prosessia. Aloitan kertomalla työn alkuvaiheis-
ta ja jatkan kevään 2018 mallistotyöskentelyyn, 
joka kesti toukokuun näytöstä edeltäviin päiviin 
ja öihin asti. Kultakauden taide ja kuvaparit oli-
vat mukana työskentelyssäni koko mallistopro-
sessin ajan toimien inspiraatiopohjana ja ajatuk-
sia johdattelevana taustamateriaalina. Viittaan 
kuvataideteoksiin aina tarvittaessa. 

Maisterin lopputyömallistoni sai kokeilujen, 
muutosten ja keskustelujen kautta lopullisen 
muotonsa. Prosessissa on ollut monta vaihetta 
ja näkökulmaa ennen kokonaisuuden valmistu-
mista. En kuvaile työskentelyä kronologisesti, 
sillä monet prosessit ovat tapahtuneet saman-
aikaisesti, päällekkäin ja rinnatusten, mutta täs-
sä kirjallisessa osuudessa jäsennän työvaiheet 
mahdollisimman loogisella tavalla. 

Olen koko suunnittelutyöskentelyni ajan, aina 
tammikuusta 2018 lähtien, käynyt viikoittaisia 
keskusteluja mallisto-ohjaajani suunnittelija 
Anna Ervamaan kanssa. Hänen kanssaan olen 
pyöritellyt ja pohtinut suunnittelun lähtökohtia 
sekä värien, materiaalien ja toteutuksen yksi-
tyiskohtia. Ervamaa on ollut mukana useimmis-
sa sovitustilanteissa ja kommentoinut vaatetta 
tuotteena, sen istuvuutta ja ilmettä. Sovituksia 
järjestettiin yliopiston tiloissa keväällä 2018 ta-
saisin väliajoin, aina toukokuun loppuun asti. 

Lähtökohtani olivat suunnittelutyön alussa sel-
vät. Halusin tehdä produktiivisessa osuudessa 
naistenvaatemalliston, jossa suunnittelisin ja to-
teuttaisin, ainakin osan, tekstiileistä itse. Loppu-
tulos tulisi näin ollen olemaan tekstiilipainottei-
nen vaatemallisto. Keskityin suunnittelutyössäni 
Suomen taiteen kultakauden kuvataiteeseen ja 
siinä nähtyyn vaatetukseen, mutta nykypäivän 
valossa. Ajatukset mallistosta syntyivät teoksia 
tarkastelemalla. Tahdoin löytää teoksista mie-
lenkiintoisia näkökulmia, joita käsitellä omassa 
työssäni. Halusin niin ikään olla uskollinen tai-
dehistorialliselle kuva-aineistolle, mutta ilman 
että malliston yhteys nykypäivään kärsisi. Tietyt 
muutokset ja ratkaisut ovat tehty esteettisestä 
syystä, eivät ne pohjaudu kuvataide-aineistoon. 
Kuvataiteen tehtävä on pikemmin toimia inspi-
raatiopohjana, kuin selkeänä  ja johdattelevana 
karttana. 

Valmiin malliston halusin saada Aalto-yliopis-
ton vuotuiseen muotinäytökseen (Näytös18).  
Loppu tuloksen tulisi siis olla korkeatasoista 
suunnittelutyötä ja koherentti kokonaisuus, jos-
sa näkyisi suunnittelijakädenjälkeni. Mallistossa 
tuli myös olla tarpeeksi asuja, jotta se olisi päte-
vä näytösmallisto. Seitsemän asun kokonaisuus 
oli alustava suunnitelmani, johon myös päädyin. 
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LUKU III

Siluetti
Suunnitteluprosessi on kokonaisuutena moni-
vaiheinen  ja -ulotteinen. Ilmeni, että on monta 
tapaa päästä lopputulokseen. Itselleni oli luon-
tevaa lähteä liikkeelle visuaalisesta taustatutki-
muksesta, jonka jälkeen siirryn suunnittelemaan 
malliston siluettia. Siluetti on kuin abstrakti vaa-
te, jossa ei vielä tarvitse ajatella yksityiskohtia 
tai viimeistelyjä. Siluetti määrittelee yhteisen 
muodon tai ääriviivan mallistokokonaisuudelle 
eli mihin vaatteen muoto tai volyymi painottuu. 
Se on suuntaviivaa antava tekijä ja apuväline.

Siluetit saivat vahvoja vaikutteita kultakauden 
teosten vaatetuksesta, mutta myös muusta ai-
kakauden taiteesta. Alussa siluetti oli runsas ja 
kerrostettu. Tein kokeiluja mekoista, joissa oli 
vyötärön ja lantion ympärillä paljon rypytystä ja 
muotoa, aivan kuten Gallen-Kallelan A.Ahlström 
perheineen -teoksen kahden sisaruksen essuis-
sa. Yritin kokeiluissani yhdistää avoimen pään-
tien ja rypytyksen Munsterhjelmin teoksen si-
sarten valkoisten mekkojen tavoin. Mutta oma 
lopputulos oli raskas ja epämoderni. Päätin ede-
tä kohti yksinkertaisempaa muotoa ja palasin 
katsomaan kuvaparisarjan maalauksia uudesta 
lähtökohdasta ja toteutustavasta.

Joulun 2017 jälkeen oli näytökseen pyrkivien 
ja valmistuvien opiskelijoiden välikritiikki. Sen 
teki vät muotitoimittaja ja -kirjailija Lou Stoppard 
ja lehtori Tuomas Laitinen . Tähän tilaisuuteen  
toin alustavan mallistokartan (tulen myös käyt-
tämään kansainvälistä termiä line-up) ja esit-
telin heille aiheeni taustatutkimuksen. Line-up 
rakentui vielä tässä vaiheessa pitkälti siluetti-
kokeiluista. 

Alun kokeilujen jälkeen koin tarpeelliseksi irrot-
tautua liian tarkasta taidehistoriallisesta muoto-
kielestä ja löytää teoksista yksityiskohtaisempaa 
informaatiota, jota hyödyntää siluetissa. Pää-
dyin kohti sulavalinjaisempaa kokonaisuutta. 
Painotus olisi suuressa hihan muodossa, joka 
kaventuu kohti rannetta. Olkasauma olisi lasket-
tu ja pehmeä. Yläosan siluetti olisi olkapäiden 
alapuolelta runsas, mutta alaspäin kaventuva. 
Tässä yhdistyy yksityiskohtia Edelfeltin Juma-
lanpalvelus Uudenmaan saaristossa ja Schjerf-
beckin Mummo (”Mommo”) teoksista. 

Alaosiin eli housuihin ja hameisiin hain kello-
tuksella ja erillisten kiilapalojen avulla liikettä ja 
muotoa. Volyymi painottuisi olkalinjan alapuo-
lelle, housun lahkeeseen ja hameen helmaan. 
Muuten vaatteiden siluetti olisi suora ja kynä-
mäinen. Lähtökohta housu- ja hamesiluetille 
tuli kuvataidepareista ja muutamasta muusta 
Schjerfbeckin maalauksesta, jossa mallin vaate 
oli selkeästi abstrakti, eikä vaatteiden yksityis-
kohtia näkynyt. 

Tein siluettikokeilut ensimmäiseksi kaksiulot-
teisien kollaasien avulla, jotka rakensin joko 
piirtämällä tai liimaamalla ja leikkaamalla. Tein 
myös kokeiluja digitaalisesti. Seuraava askel 
olikin miettiä miltä vaate näyttäisi tuotteena ja 
aloittaa vaatteen kaavoitus.
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Kaavoitus ja protot
 
Kaavoitus ei tapahtunut tietyssä loogisessa jär-
jestyksessä, vaan työskentelin samalla muiden 
mallistoon liittyvien asioiden, kuten tekstiili-
kehittelyn ja värjäyskokeilujen kanssa. Agendalla 
oli monen kaavan piirtäminen tai muokkaami-
nen samanaikaisesti. Aloitin vaatteiden kaavoi-
tuksen tammikuussa 2018. Niiden työstäminen 
jatkui aina toukokuulle asti. Sovituksia järjestet-
tiin läpi kevään parin viikon välein.  

Kaavakokeilut perustuivat siluetteihin ja omiin 
luonnoksiini. Kokeiluissa pystyin hyödyntämään 
vanhojen mallistojeni kaavoja tehden muutoksia 
yksityiskohtiin ja istuvuuteen. Tukeuduin osit-
tain peruskaavoihin, mutta myös kuosittelemal-
la mallinuken päälle. Kuten jo siluettiosuudessa 
kerroin, lopputyöni ensimmäiset protot ja mallit 
olivat turhan raskaita ja epäimartelevia. Vaatteet 
olivat liian monimutkaisia ja antoivat kömpelön 
ilmeen. Näin ollen tämä ei tuntunut oikealta 
lähes tymistavalta. Karsin kaavoista kaiken tur-
han pois, kuten esimerkiksi leikkaukset, oudot 
pääntiet ja liialliset rypytykset. 

Ensimmäinen onnistunut kaavakokeilu oli yksin-
kertainen aluspaita, jossa oli halkiot sivusau-
moissa, suurennettu pääntie sekä kokeellinen 
hiharatkaisu. Hihan muodon yhdistin Edelfel-
tin Jumalanpalvelus Uudenmaan saaristossa 
-maalauksesta ja Schjerfbeckin Mummo (”M om-
mo”) -teoksesta saatuun muotoon. Tein hihas-
ta pari eri versiota nähdäkseni, josko suurempi 
tekstiilimäärä ja rypytys luovat kauniimman 
siluetin ja kokonaisvaikutelman. Kolmannella 
yrittämällä sain tahtomani muodon ja väljyyden. 
Samaa hihankaavaa tulisin käyttämään – vähän 
modifioiden – paidoissa, mekossa ja takissa. 
Paidan pääntien muodon kuosittelin haluamal-
lani tavalla mallinukelle. Siitä tuli suurennettu, 
neliömäinen, ja keskiedussa on halkio keventä-
mässä kokonaisuutta.
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LUKU III

Kaavoitin jo ensimmäisen vuoden maisterimal-
listooni esiliinan. Käytin samaa kaavaa avuksi 
maisterimallistoni essussa, koska siinä on hyvä 
pohja, jota työstää eteenpäin. Tutkin lopputyöni 
visuaalista kuva-aineistoa ja tulkitsin näkemääni 
materiaalia. Tavoittelin tiettyä muotoa ja laskeu-
tuvuutta valmiissa tuotteessa. Monessa kulta-
kauden maalauksessa esitetyssä tekstiilissä ja 
erityisesti esiliinan helmassa on yksinkertainen 
raitakuosi. Tämän yksityiskohdan tahdoin siirtää 
vaatteeseen. Lopulliseen esiliina-tuotteeseen 
tuli kaksi raitapalkkia, jotka valmistin kerroste-
tusta tyllistä. Ensimmäisen vuoden esiliinaan 
verrattuna uuden version helmassa on tuplasti 
enemmän kangasta. Yläosan kaavoitin täysin 
uusiksi. Käytin mallinukkea apuna ja kuosittelin 
haluamani yläosan, joka muistutti pienen hihat-
toman paidan etuosaa. Essu kiinnitetään selästä 
rusetilla. Jotta essu olisi monikäyttöinen ja mo-
nelle sopiva, on mahdollista pidentää tai lyhen-
tää sen olkanauhoja. Dialogi talonpoikaisessun 
ja juhlavan esiliinan välillä tapahtui vaatteen 
kangasvalinnoissa ja vaatteen muotokielessä. 

Mallistoni takin inspiraatio lähti Schjerfbeckin 
taulun rouvan ulkovaatteesta. Laskettu olka-
sauma ja takin mukavanoloinen väljyys olivat 
kaavoituksellisia elementtejä, jotka tahdoin 
välittää omassa takissani. Käytin aluspaidan 
hihaa suuntaa antavana, mutta kaavoitin takin 
hihan ilman kädentien syötöstä tai rypytystä. 
Pääntien on peruskaavasta hieman avoimempi 
antaen näin pääntielle harkitumman ja kauniim-
man muodon. Mallisto on kokonaisuutena kevyt 
ja laskeutuva. Samankaltaisen tunteen halusin 
välittyvän takissa. Takki on helmasta asymmet-
rinen ja siinä on erillinen kiilapala, jonka avulla 
helma laskostuu tietyllä tavalla. Tätä taitetta 
jouduin kaavoittamaan ja kokeilemaan useita 
kertoja, ennen kuin löysin sopivan muodon. 
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Pitkä mekko on väljän hihankaavan ja pidenne-
tyn aluspaidan fuusio. Hain helmaan ja mekon 
muotoon kellotuksen avulla ilmavuutta. Materi-
aalivalinnalla sain kokonaisuudesta laskeutuvan 
ja rennon. Mekon pituus määrittyi kultakauden 
teosten usein kuvatusta hameen pituudesta, 
joka on hieman nilkan yläpuolella. Saman pi-
tuuden toistin mallistoni hameessa. Hame on 
rakennettu useasta eri kellotetusta palasesta. 
Lähes jokaisen kaitaleen väliin tuli vielä erillinen 
kiilapala ohuemmasta materiaalista. Hameen 
muotoa jouduin korjaamaan useaan otteeseen, 
samoin kiilojen syvyyttä ja helman muotoa. Kaa-
voituksellisesta näkökulmasta hame oli takin 
ohella malliston hankalimpia vaatteita – siinä 
tarkka tasapaino ja ’vaate liikkeessä’ olivat tär-
keitä tekijöitä. Yksi kynähameversio karsiutui 
näytöstä edeltävässä sovituksessa. 

Kandimallistossani neuleet saivat osakseen 
paljon huomiota ja niitä lainattiin ja kuvattiin 
kansainvälisissä ja kotimaisissa lehdissä. Neu-
leosaamisen ja –kiinnostukseni takia halusin 
neuleita myös maisterimallistooni. Neuleet ovat 
yliopiston tiloissa helpoin neuloa laakana, jonka 
takia on luontevaa tehdä kaavat neliön muotoi-
sista paloista. Haluamani neulepaita ei sinänsä 
ollut tuotteena vaikea, mutta jotta saisin luotua 
juuri oikean istuvuuden, oli otettava kaavoituk-
sessa huomioon neuloksen ominaisuudet. Tämä 
vaati muutaman proton ja sovituksen.

LUKU III
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LUKU III

Värit
Omien kankaiden värjäysmetodeja käytettiin 
jo kultakauden aikaan, vaikkakin nykypäivään 
nähden eri tekniikoilla ja kemikaaleilla. Osan 
kankaista värjäsin yliopiston värjäystiloissa. 
Mallistoni lopullinen värikartta on monen teki-
jän summa. Vaikka kokonaisuus on värien osal-
ta tarkkaan harkittua, olen työskentelyn aikana 
joutunut tekemään paljon kompromisseja. Osa 
värjäyskokeilustani ei värjäystilanteessa on-
nistunut toivotulla tavalla tai tiettyä kangasta 
ei ole ollut saatavilla oikeassa värissä. Tämän-
kaltaisissa tilanteissa olen värjännyt kankaan 
joko uudelleen tai tyytynyt värjäystulokseen. 
Kangasvalmistajat eivät juurikaan valmista tai 
värjää pieniä eriä eli tiettyjen värien suhteen on 
prosessin aikana joutunut myöntymään. Usein 
mustia kankaita onkin helpoin löytää.

Lisätessäni uuden sävyn tai värin mallistooni 
on tärkeä katsoa koko värikarttaa uudestaan, 
sillä kokonaisuuden on toimittava yhtenäisesti. 
Samalla värejä vaihtuu ja karsiutuu. Alussa vä-
rikarttani oli runsas, monivivahteinen ja rento, 
mutta työskentelyn myötä se siirtyi kohti hal-
littua kokonaisuutta. Ohjaani Anna Ervamaan 
kanssa kävimme pitkä keskusteluja ja pohdin-
toja mallistoni tulevista värivalinnoista.

Alkuperäinen mallistovärikartta valikoitui kulta-
kauden maalausten perusteella. En kuitenkaan 
lähtenyt hakemaan täysin maalauksissa esitet-
tyjä yksittäisiä sävyjä vaan ennemmin aikakau-
den taulujen ja kuvaparien yhteistä värimaail-
maa ja värien luomaa tunnelmaa. Kultakauden 
teoksissa ja kuvataidepareissani on murrettu ja 
luonnollinen sävypaletti. Näitä samoja värejä 
halusin mallistooni. Toivoin värimaailman välit-
tävän ajankuvasta ja aikakauden ilmapiiristä – 
maltillisen hillityssä värimaailmassa on vakavaa 
arvokkuutta. 

Lopullinen värikartta koostuu mustasta, luon-
non- ja kermanvalkoisesta, tummansinisestä, 
vaaleansinisestä, vihreän eri sävystä ja kullan-
keltaisesta. 
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Kokeelliset tekstiilit ja 
materiaalit
Tekstiilipainotteisessa naistenvaatemallistossa-
ni olen keskittynyt kaavoituksen ohella tekstii-
lisuunnitteluun ja tekstiilien toteutukseen. Yli-
opiston studioissa, niiden laitteistoja käyttäen, 
olen voinut luoda omannäköisiä materiaaleja. 
Pohjalla on usein valmis kangas, jota olen käsi-
tellyt tai manipuloinut saadakseni tietyn lop-
putuloksen, värin tai kulutuksen. Mallistoni 
kankaat olen löytänyt vaihtelevista paikoista ja 
valmistajilta. Kultakauden kankaita kudottiin 
itse, mutta tämän tyyliset kudotut kankaat jätin 
tiedostaen pois kangasvalikoimastani, sillä hain 
kokonaisilmeeseen keveyttä. 

Lähtökohtana tekstiilisuunnittelulle on ollut 
jatkaa ja kehittää aikaisemmissa mallistoissani 
käyttämiäni tekniikoita, kuten smokkipliseeraus-
ta. Smokkipliseeraus tehdään tyypillisesti kan-
kaalle, mutta mallistossani käytin pliseekonetta 
kangasmaisella langalla. Lopputulos muistuttaa 
ulkonäöllisesti kudotun kankaan pintaa. Tällä 
tekniikalla tein mallistoni näkyvät ”pötkylämäi-
set” kuviot, jotka kiinnitin kankaaseen neula-
huovutuksella ja käsin ompelemalla, jättäen 
pitkät lankajuoksut roikkumaan kankaasta. 

Neulahuovutus on tyypillisesti villalle käytetty 
käsityötekniikka. Villan sijaan huovutin silkkiä 
joko yhden tai useamman kerroksen. Lopputulos 
on rosoinen ja karvamainen, sillä neulahuovu-
tus irrottaa ja nostaa silkin kuituja ja lankoja. 
Yhdistin ja sekoitin eri tekniikoita pyrkien luo-
maan uuden näköisiä pintoja. Kokonaisuudes-
saan mallistoni kankaissa yhdistyy rosoisuus ja 
viimeistelemättömyys. Olen keskittynyt hankki-
maan ja löytämään laadukkaita ja hienostuneita 
materiaaleja, joissa on haluamani keveys, laatu 
ja laskeutuvuus. Kankaita työstämällä olen saa-
nut niihin kulutetun ja käytetyn pinnan.

Osa käyttämistäni silkeistä on brittiläisen 
Whaleys-kangasvalmistajan värjäykseen tarkoi-
tettuja kankaita. Loput georgette-silkit, tyllit ja 
mesh-kankaat ovat eri kangaskaupoista. Teko-
kuitumateriaalit ovat italialaiselta Limonta-kan-
gasvalmistajalta. Se tunnetaan muun muassa 
nailoneistaan, joita muotitalot Prada ja Marni 
käyttävät. Kultakauden pukeutumista tarkastel-

taessa on mainittava, että yläluokan käyttämät 
kankaat olivatkin usein tuontikankaita esimer-
kiksi Pariisista. Maaseudun alaluokka puoles-
taan pukeutui itse kudottuihin puuvilla- tai pel-
lavakankaisiin. 

Sininen pitkähihainen neule neulottiin laakana 
Otaniemessä teollisella M1plus-Stoll-neuleko-
neella. Kaikki käyttämäni neulelangat ovat italia-
laisilta lankavalmistajilta (Lanecardate ja Sesia). 
Lanecardaten villalanka ”Donegal” oli mallistoni 
ja lopputyöni aiheeseen sopiva – siinä yhdis-
tyy huoleton karkeus, mallistoni värimaailmaa 
ja villan ominaisuudet. Yllätyksekseni lanka ei 
kuitenkaan soveltunut neulomiseen. Se ei kes-
tänyt edes helpointa neulosrakennetta vaan 
katkesi kesken neulomisen. Jouduin luopumaan 
alkuperäisestä ideastani, jossa neuloisin koko 
tuotteen kyseisellä langalla. Päädyin käyttämään 
Donegal-lankaa inlay-neuloksessa. Siinä lanka ei 
muodosta silmukkaa vaan jää koristeeksi silmu-
koiden väliin. Muuten neule valmistettiin Sesian 
Glacé-langalla ja neulomalla sitä kahdella eril-
lisellä langalla (kahdelta päältä). Neuleen ne-
liömäinen kuvio on tulkinta kultakauden yksin-
kertaisista tekstiilien ja essujen kuvioinneista.  
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Huivi
Suunnitellessani mallistooni asusteita pidin lä-
hes itsestään selvyytenä, että asusteen aihe ja 
inspiraatio tulisivat kultakauden kuva-aineistos-
ta. Maalauksia katsomalla ja vertailemalla ilme-
ni, että tietyt vaatekappaleet toistuvat maalauk-
sissa. Teoksissa esiintyy useasti joko hartioille 
tai pään ympärille sidottu huivi. Kuva-aineistos-
sa näkyy myös huivin olevan luokkarajoja ylit-
tävä vaatekappale. Pään ympärille ja leuan alle 
solmittu huivi oli mielestäni erityisen mielen-
kiintoinen ja päätin tulkita huivin sellaisenaan. 
Tein suunnittelutyön ja toteutuksen yhteistyös-
sä toisen vaatesuunnittelun maisteriopiskelijan 
Ines Kallialan kanssa. Yhdessä sovimme huivin 
tarkan koon, muodon ja materiaalit. Haimme 
huiviin ryhtiä lisäämällä asusteeseen kujan, 
johon voi asettaa pois otettavan hiuspannan. 
Lähtökohtana käytimme Helene Schjerfbeck, 
Mummo (”Mommo”) -maalauksessa esitetyn hui-
vin mittasuhdetta ja siluettia. Materiaalivalinta 
painottui siihen, että kangas olisi hieman odot-
tamaton taustatukimusta ajatellen eli välttelin 
liian paksuja kudottuja kankaita.

Huiveja tehtiin asujen verran eli seitsemän 
kappaletta. Lopullisessa line-upissa näkyy, että 
kaikissa asuissa on pään ympärille solmittu 
huivi. Asusteen avulla mallistosta tuli entistä 
vahvempi ja ryhdikkäämpi kokonaisuus. Huivi 
on mallistossa, kuten maalauksissakin, vahvasti 
läsnä ja linkittää malliston luonnollisesti alku-
peräiseen tutkimusaiheeseen. Kaikki huivit val-
mistettiin mustasta tyllistä mutta vaihtelevalla 
koristeella. Huivi on symbolinen elementti, jota 
käytetään nykyään itseilmaisuun, suojaksi tai 
uskonnollisista syistä. Mallistossa sen rooli on 
ensisijaisesti esteettinen, sitoen kokonaisuuden 
yhtenäiseksi. 

↑ Alma Engblom Maalaistyttö, 1876, (42,5 x 36 cm) 
Suomen Kansallismuseo, Cygnaeuksen Galleria
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Presentaatio
Yhdessä valokuvaaja ja taidekriitikko Helen 
Korpak in kanssa kuvasimme lopputyömallistoni 
elokuun viimeisenä viikonloppuna (2018) Helsin-
gissä Töölönlahdella. Olimme hakeneet kuvaus-
paikkaa, jossa tutkimusaihe ja produktiivisen 
osuuden visuaalinen muotokieli kohtaisivat. 
Ystävän neuvosta saimme vihiä Aulis Juneksen 
omistamasta Linnunlaulun huvilasta. Villassa 
yhdistyy vahva tunnelma, ekspressiiviset tilat 
ja historian kerrostumat. Miljöön merkitys on 
malliston uskottavuuden ja työn kokonaisuu-
den kannalta ensiarvoinen. Valokuvilla sidon 
työni taidehistorialliseen aiheeseen, inspiraa-
tiopohjaan ja torppari-yläluokka asetelmaan. 
Myös mallistoni naishahmo selkeytyy valokuvien 
avulla. Malli Anna-Maisa Haapala (mallitoimisto 
Brand) muistuttaakin etäisesti Elin Danielson- 
Gambogin Päättynyt Aamiainen (Teepöydän 
ääressä) -teoksessa kuvattua sisarta. 

Helen Korpakin ottamissa kuvissa on liikettä ja 
samankaltaista perspektiiviä kuin omassa kuva -
aineistossani. Tietty unenomaisuus ja värimaail-
maa sopivat yhteen aikakauden teosten kanssa. 
Korpak teki jokaiselle asulle työhöni sopivat kol-
laasimaiset sivut. Niissä mallisto-otos yhdistyy 
luontoaiheisiin kuviin – aivan kuten kultakauden 
taiteilijoiden ihannoimassa suomalaisessa luon-
tomaisemassa. 

Toivon lopputyöni muistuttavan kokonaistaide-
teosta. Valokuvilla haluan osoittaa, että suun-
nittelutyöni on kokonaisvaltaista ja harkittua. 
Valokuvasarjalla pyrin ikään kuin sulkemaan 
lopputyöni luupin.
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Maisterin opinnäytetyöni käsittää tutkimuksel-
lisen ja produktiivisen osuuden. Alusta lähtien 
tähtäsin siihen, että molemmat osat ovat sa-
manarvoisia kokonaisuuksia. Työn ja tutkimuk-
sen päämääränä oli myös, että kaikki osa-alueet 
kommunikoisivat ja toimisivat yhdessä. 

Lopputyöni aihe käsittelee kuvataiteellista 
kulttuuriperintöä osana suunnittelutyötä. Kir-
jallisella osuudella osoitan miten kuvataide voi 
innoittaa luovaa työskentelyä ja millä tavalla 
suunnittelija pystyy hyödyntämään visualista 
materiaalia työssään. Muodin kansainväli sellä 
kentällä muun muassa belgialainen vaatesuun-
nittelija Dries Van Noten on ammentanut tai-
teesta suunnittelutyössään. Myös taiteen ja 
muodin osaajien piirissä yhteistyöt ovat olleet 
yleisiä, aina Elsa Schiaparellin ajoilta lähtien. 

Muiden kuin vaatesuunnittelu alojen lukijoille 
toivon työni avaavan luovan alan työprosessia 
ja merkitystä. Käytin kuvataiteellista kulttuuri-
perintöä omassa suunnittelussani ja tutkimuk-
sessani keräämällä ja tarkastelemalla kultakau-
den kuva-aineistoa. Päätin rajata tutkimukseni 
käsittämään ainoastaan kuvataiteen eli jätin 

tietoisesti pois muut taiteenmuodot kuten valo-
kuvauksen. Visuaalisen vertailun metodologialla 
kävin läpi kokoamaani kuva-aineistoa. Aineis-
tooni kuului kymmenen kultakauden maalausta, 
jotka yhdistin kuvataidepareiksi. Parit rakentui-
vat kahdesta erilaisesta yhteiskuntaluokka-ai-
heesta. 

Tavoitteenani ei ollut käydä läpi koko kultakausi-
aineistoa, vaan keskittyä tämän kokonaisuuden 
kannalta relevanttiin teosaineistoon. Muoti ja 
taide inspiroivat toisiaan ja lähtökohtanani oli 
ammentaa Suomen kultakauden kuvataidetta 
työssäni. Keräämäni materiaali innoitti loppu-
työni teeman pariin ja luovaan työskentelyyn. 
Keskityin tutkimaan kultakauden maalaustai-
teessa esitettyä ihmistä ja hänen tapaansa pu-
keutua. Läsnäolevan vaatteen avulla tarkastelin 
kuvissa esitettyjä tekstiilejä ja pintoja. Realisti-
sessa taiteessa vaatteen kuvaamiselle annet-
tiin painoarvoa, ja näin ollen vaate maalattiin 
huolellisesti. Kuvataiteen avulla saa käsityksen 
aikakauden pukeutumisesta ja vaatteiden yk-
sityiskohdista. Näitä yksityiskohtia ovat muun 
muassa kerroksellisuus, hameen helman pituus, 
siluetti, essu ja huivit. 

LUKU IV

Olen perehtynyt myös kultakauden teosten 
tunnelmaan, josta olen poiminut eri ideoita 
kääntäen ne mallistoni kielelle. Tämän tunnel-
maluonnin olen tehnyt muun muassa värien ja 
sävyjen kautta. Taiteessa esiintyvä värimaailma 
on saanut toimia työn palettina ja olen pyrkinyt 
toistamaan samaa väriskalaa kuin teoksissakin. 
Tähän on kuulunut pehmeän murretut värit,  
y hdessä mustan ja luonnonvalkoisen kanssa.  

Tutkimuksessani katsoin teoksissa kuvattuja 
ihmisiä ja heidän pukeutumistaan luokkanäkö-
kulmasta. Halusin tämän lähtökohdan osaksi 
tutkimustani, koska kultakauden kuvataiteen 
aihemaailmassa on vahva luokkapresenssi. 
Talon poikais-yläluokka asetelmalla olen voinut 
käsitellä yhteiskunnallisesti laajemmin kultakau-
den pukeutumista. Esitetyn ihmisen ja vaatteen 
myötä olen pystynyt luomaan käsityksen aika-
kauden muodista, mutta myös itse ajankuvasta. 
Vaatteella on teoksissa, erityisesti miljöömuoto-
kuvassa tärkeä rooli – vaate kertoo esitettävästä 
henkilöstä, hänen yhteiskunnallisesta asemas-
taan ja jopa persoonasta. Luokkarajoja ylittäviä 
vaatekappaleita on muun muassa esiliina ja tie-
tyt yksityiskohdat, kuten helman pituus. 

Tässä työssä halusin selvittää konkreettisesti 
millaisia vaatteita kultakauden teoksissa esite-
tään, ja miten suunnittelija voi hyödyntää tätä 
tietoa suunnitellessaan tämän päivän muodin 
mukaista vaatemallistoa. Lähestyin aihetta 
rajaamalla keräämääni kultakausimateriaalin 
kuvapareihin. Tavoitteenani ei koskaan ollut 
reprodusoida pukuhistoriallisia asuja. Hain ku-
vapareista vaatetukseen liittyviä elementtejä 
ja mielenkiintoisimmat yksityiskohdat tulkitsin 
omassa mallistossani. Itselleni oli tärkeää pysyä 
nykyaikaisessa muotokielessä eli ei pelkästään 
jäljentää näkemääni. Tämä tapahtuu intuition ja 
oman suunnittelijakädenjälkeni avulla. 

Kaksiulotteisen kuvan perusteella ei voi tehdä 
lopullista johtopäätöstä vaatteen muotokielestä 
tai yksityiskohdista. Teokset ovat kuitenkin 
ajasta säilynyttä kuvallista materiaalia, ja näin 
ollen ne toimivat tiedon lähteenä aikakauden 
pukeutumiseen. On huomioitavaa, että maa-
laushetkellä taiteilija on voinut muuttaa tai 
tulkita pukeutumista. Taiteilija on rajannut ja 
päättänyt sen mitä valmiissa teoksessa näyte-
tään. Taiteilija on mahdollisesti kuvannut vaat-
teen sellaisena kuin sen näkee tai on tehnyt siitä 

omia tulkintojaan. Tämä seikka ei ole omassa 
suunnittelussani merkityksellinen, mutta tutki-
muksen näkökulmasta on hyvä tiedostaa asia. 
Kultakauden taiteilijoista Helene Schjerfbeck oli 
eniten kiinnostunut oman ajan pukeutumisesta 
ja muodista, sillä hän seurasi aktiivisesti kan-
sainvälistä muotia lukemalla muotilehtiä. Siitä 
huolimatta hänen teoksissaan vaate on usein 
luonnosmainen tai pelkkä siluetti kuin yksityis-
kohtainen vaatekappale. 

Suomen taiteen kultakausi on taidehistorialli-
sesta näkökulmasta läpeensä tutkittu ja aihees-
ta löytyy huomattava määrä tutkimusaineistoa. 
Kultakauteen ei olla aikaisemmin kuitenkaan 
pureuduttu muodin ja vaatteen näkökulmasta. 
Oma tutkimus- ja lopputyöni on kultakauden 
tutkimuksessa uusi lähestymistapa aiheeseen. 
Vaatesuunnittelija ja tekstiilitaustani ja tietoni 
tuo uutta näkökulmaa ja kerrostumaa hyvinkin 
tuttuihin suomalaisiin teoksiin. Työni osoittaa, 
että monitieteellisellä kuvalukemisella teokset 
voivat saada uutta sisältöä. Teoksia voi ikään 
kuin katsoa eri filttereiden läpi. Lukijan tausta 
määrittää mitä informaatiota ja vaikutteita ku-
vista saa. Osaamiseni ja taustani on vaikuttanut 
siihen, että olen ottanut eri lähestymistavan ai-
heeseen kuin esimerkiksi akateemisen taidehis-
toriallisen opin saanut henkilö. Monitieteellinen 
lähtökohta voi siten avata uuden väylän kulta-
kausitutkimukseen. Tahdon työlläni havainnol-
listaa, että taideteokset voivat parhaimmillaan 
rikastuttaa vaatesuunnittelua. Samalla osoitan, 
että ammattitaitoni voi tuoda uutta tietoa ja 
sisältöä näihin teoksiin.

LUKU IV:
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Tiivistelmä 
 
Maisterin	opinnäytetyöni on kaksiosainen: siihen kuuluu tutkimuksellinen ja produktiivinen osuus. Kirjalli-
sessa osassa esittelen muun muassa tutkimuskysymykseni, kerron työprosessista ja esittelen lopputuloksen. 
Ohjaajani tutkimuksellisessa osuudessa on Ruotsin Nationalmuseetin pääjohtaja, FT Susanna Pettersson. 
Produktiivinen osuus on naisten vaatemallisto ja siihen suunnitellut tekstiilit. Vaatesuunnittelija Anna Er-
vamaa on taiteellisen osuuden ohjaaja. Lopputyöni valvojana toimii professori Pirjo Hirvonen.  
 
Lopputyöni produktiivinen osuus hakee inspiraatiota taidehistoriasta. Opinnäytetyössäni perehdyn Suomen 
taiteen kultakauteen vaatetuksellisesta näkökulmasta. Tutkin kultakauden kuvataiteessa esitettyä ihmistä ja 
vaatetta. Kultakausi on taidehistoriallisesti merkittävä ajanjakso, ja osa kuvataiteen kansallista kulttuuripe-
rintöä. Ajanjakson tulkitaan alkaneen vuoden 1880 tienoilla ja jatkuen 1900-luvun alkuun. Aikakauden tun-
netuimpia kuvataiteilijoita ovat muun muassa Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck  ja Albert Edelfelt. 
Olen rajannut oman työni koskemaan vain aikakauden kuvataidetta eli olen tiedostaen jättänyt pois muut 
taiteen muodot kuten valokuvauksen.  
 
Lopputyöni rajautuu kymmeneen kultakauden maalaukseen, jotka ajoittuvat vuosille 1856-1907. Nämä te-
okset muodostavat viisi kuvaparia. Kuvakymmenikköä yhdistää ihminen tai ihmiset, sekä aikakauden vaate 
ja pukeutuminen. Karkeasti katsottuna kultakauden maalauksissa toistuu kaksi yhteiskunnallista luokkatee-
maa eli yläluokka- ja kansankuvaus. Valitsemani viisi kuvaparia perustuvat luokkajakoon ja rinnastuksiin. 
Kuvaparien lisäksi on yksi lisäteos, joka inspiroi ja antaa kasvot mallistoni naishahmolle. 
 
Työni metodologia on visuaalinen vertailu. Haen kuva-aineistosta yhdistäviä ja eriäviä vaatteellisia element-
tejä ja yksityiskohtia. Katson myös maalausten värejä, ratkaisuja ja tunnelmaa. Tämän tiedon olen tulkinnut 
vaate- ja tekstiilimallistossa. Suunnitteluprosessin aikana tehdyt päätökset perustuvat tutkimuksellisessa 
osuudessa havaittuun ja saatuun sisältöön. Vaatemallisto ei jäljennä pukuhistoriaa, vaan on tulkinta kuvatai-
teessa nähdystä. Menneisyys syntyy tuomalla historiallisia elementtejä mallistoon. Kokonaisuus on suunni-
teltu nykyaikaisen muodin mukaisesti.  
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Abstract 
 
My Master of Arts thesis is divided into two parts: it includes a written component and a production compo-
nent. The design work consists of a womenswear collection and textiles. The written component includes, 
inter alia, the research question, an art historical study, visual research, the design process and presenting the 
result. It also contains a chapter on fashion history together with examples on contemporary designers that 
relate to my subject. My supervisor is professor Pirjo Hirvonen and my thesis advisors are fashion designer 
and Designer in Residence Anna Ervamaa and Dr. Susanna Pettersson, Director General for Sweden’s Na-
tionalmuseum.  
The topic for my thesis is the The Golden Age of Finnish art from a fashion designer’s perspective. This is 
an art historical period from late nineteenth century to early twentieth century. Renowned Finnish painters 
such as Helene Schjerfbeck, Akseli Gallen-Kallela and Albert Edelfelt were active and productive during 
this time. This particular period is a well-researched area in art history, but my focus is on the portrayed 
person’s dressing – in clothing and textiles. I have intentionally decided to focus solely on paintings and left 
out other art forms such as photography.   

For my research I have chosen to focus on ten different paintings, which I have made into five pairs. The 
motifs that are mostly used in the period’s artwork are either commissioned portraits of gentlefolk or an 
idealised and romanticised picture of the ordinary people from rural parts of Finland, especially Karelia. I 
compare the depicted clothing and textiles in the two social classes, the upper and the lower class – this 
comparison is one part of my thesis. I look at how people were dressed: what they wore and how garments 
communicate the socio-economical background. I also observe garment details, colours, mood and silhou-
ettes shown in the paintings. This information I use as inspiration while designing the collection and the 
textiles. My aim and vision is to interpret art historical elements in a contemporary fashion collection 
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