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Tiivistelmä
Opinnäytetyö käsittelee olemassa olevien materiaalien hyödyntämistä 
pukusuunnittelussa. Olemassa olevat materiaalit kattavat aineettoman kuvamateriaalin sekä 
kaupoista, kirpputoreilta ja pukuvarastoista löytyvät vaatteet. Opinnäytetyössä tutkitaan kuinka 
tällainen kuvamateriaali auttaa suunnitteluprosessissa ja miten olemassa olevien vaatteiden 
muokkaaminen rikastuttaa tarinankerrontaa.

Olemassa olevat kuvat toimivat materiaalina, kun pukusuunnittelija tekee joko esityksen 
harjoitusten lomassa tai ennakkosuunnittelun aikana moodboardeja. Moodboardien avulla 
haetaan ratkaisuja teoksen puvustuksen väri- ja materiaalivalintoihin sekä roolihahmojen 
pukeutumistyyleihin. Olemassa olevia vaatteita voi käyttää niin puvustuksen 
luonnosteluvälineenä kuin pohjamateriaalina, ja niitä voi muokata ja patinoida teoksen 
visuaalisuutta vastaavaksi.

Aihetta lähestytään kahden opiskelijaproduktion kautta. Esimerkkinä olemassa olevien kuvien ja 
vaatteiden hyödyntämisestä suunnittelussa toimii teatteriproduktio Vyöhyke, joka toteutettiin 
yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa (2019). Esimerkkinä 
olemassa olevien vaatteiden muokkaamisesta on Aalto-yliopiston ELOn 
opiskelijaproduktiona toteutettu lyhytelokuva Haikara (2019). 

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on päästä jakamaan tietoa olemassa olevien materiaalien 
hyödyntämisestä pukusuunnittelusta kiinnostuneille ja pukusuunnittelua tekeville henkilöille. Työ 
esittelee konkreettisia työvaiheita ja välineitä, joita esitellyissä teoksissa on käytetty. Samalla 
opinnäytetyö toimii kirjoittajansa omana tutkimusmatkana ymmärtää tapaansa lähestyä teosten 
puvustusten suunnittelua. 

Avainsanat pukusuunnittelu, olemassa olevat materiaalit, materiaalisuus, patinointi, muokkaa-
minen, teatteri, elokuva 
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Johdanto

 Kiinnostukseni pintoihin, niiden rakenteeseen ja sitä kautta ma-
teriaaleihin on syntynyt tavastani nähdä maailma; karsastukseni 
takia olen elänyt elämäni ilman stereonäköä, eli minulta puuttuu 
syvyysnäkö. Tämä on luultavasti johtanut siihen, että tutkin pin-
toja tekstuurivaihteluiden sekä niiden luomien kerrosten kautta. 
Tuntoaistin kautta tapahtuva taktiilinen havaitseminen on tärkeä 
osa tätä alati jatkuvaa pintojen tutkimista. Oman ruumiini kautta 
pystyn konkreettisemmin hahmottamaan itselleni esimerkiksi väli-
matkoja ja pintojen syvyyseroja.

Nähdessäni jonkun itseäni kiinnostavan fyysisen objektin, tekee 
minun mieli aivan ensimmäisenä päästä koskettamaan sitä. Ha-
luan tuntoaistini kautta saada tietoa objektin tunnusta ja raken-
teesta. Olen juuri se ärsyttävä asiakas, joka vaatekaupoissa hivelee 
läpi aivan jokaisen vaatekappaleen. Kun kosketan ulottuvillani ole-
vaa objektia, saan sormenpäitteni kautta päähäni valtavan tulvan 
erilaisia tunnelmia, tilanteita, värejä ja kuvia. Tuntoaistini tuottaa 
minulle samalla tärkeää informaatiota kyseisen objektin pinnan ra-
kenteesta.

Pinnat ja niiden rakenteet perustuvat joko luonnon tai ihmisen luo-
miin järjestelmiin. Luotujen järjestelmien lainalaisuudet ja niiden 
logiikan selvittäminen yhdistettynä taktiilisen havaitsemisen mer-
kityksellisyyteen lie ollut omiaan herättämään kiinnostukseni vaat-

teiden materiaaleihin ja yleisemmin tekstiileihin.

Kosketusaistiin pohjautuva tutkimusmatkani on kehittänyt myös 
materiaalista näköhavaintoani. Yksi mieliharrastuksistani on vael-
taa vaate- ja kangaskaupoissa sekä kirpputoreilla erilaisten tekstii-
limateriaalien ympäröimänä. Havaitessani kiinnostavan näköisen 
tekstiilipinnan, arvuuttelen ensin näköhavainnolla mistä kuiduista 
se on tehty. Jatkan tutkimista tuntoaistilla ja lopulta katson tuotela-
pusta, osuiko arvaukseni lähelle oikeaa.
 
Kiinnostukseni materiaaleihin sai minut hakeutumaan tekstiili-
suunnittelun opintoihin Metropolia ammattikorkeakouluun. Alaan 
perehtyminen kasvatti tietoisuuttani tekstiili- ja vaatealan epäeko-
logisuudesta ja -eettisyydestä, eikä täysin uusien kankaiden suun-
nitteleminen tuntunut tiedon lisääntyessä mielekkäältä.
 
Kaksi ensimmäistä vuotta tekstiiliopintojen parissa vahvisti ym-
märrystäni siitä, että haluan luoda tarinallisia ja hahmovetoisia 
kokonaisuuksia. Tämän seurauksena hain tutkintoni puolivälissä 
opiskelemaan Aalto-yliopiston pukusuunnittelun pääaineeseen. 
Pukusuunnittelun opinnoissa pääsin kokeilemaan vaatevarasto-
jen hyödyntämistä hahmojen rakentamisessa sekä muokkaamaan 
vanhoja vaatteita Pintakäsittelymenetelmät-kurssin puitteissa uu-
teen muotoon. Pääsin ensimmäistä kertaa harjoittelemaan käytet-
tyjen vaatteiden patinointia eli vanhentamista ja kuluttamista sekä 
pintamateriaalin manipuloimista. Tällaiset jo käytössä ollutta hyö-
dyntävät työskentelytavat tuntuivat tukevan omaa ekologista arvo-
maailmaani, ja vanhoja vaatteita muokatessani ajattelin päässeeni 
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pukusuunnittelun ytimeen.

Tässä opinnäytetyössä käsittelen olemassa olevan materiaalin 
hyödyntämistä pukusuunnittelussa. Olemassa oleva materiaali 
kattaa niin kaupoista, kirpputoreilta ja pukuvarastoista löytyvät 
vaatteet kuin aineettoman verkosta löytyvän kuvamateriaalinkin. 
Pyrkimyksenäni on päästä sanallistamaan suunnittelullisiin valin-
toihin johtaneita ajatuksiani sekä selvittää, mitä omilla valinnoil-
lani haluan teoksien hahmoista ja maailmasta kertoa. Valintojeni 
keskiössä on olemassa olevan materiaalin etsiminen, järjestely ja 
karsiminen, sekä lopulta niiden muuttaminen tarkoituksenmukai-
silla keinoilla osaksi monitaiteellista teoskokonaisuutta.

Tutkin kuinka materiaalien ja vaatteiden muokkaaminen ja pati-
nointi rikastuttavat tarinankerrontaa. Tarkoituksenani on samal-
la selvittää mikä on suunnittelijuuteni DNA; mitkä ovat ne keinot, 
joilla pukusuunnittelijana kerron roolihahmojen tarinoita ja luon 
uskottavia fiktiivisiä hahmoja. Tutkin näitä asioita kahden koulu-
produktion kautta, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa olen hyö-
dyntänyt valmiina löytämääni kuva- ja vaatemateriaalia, sekä näi-
den työstämistä eri keinoin.
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1 Olemassa olevilla 
kuvilla luonnostelu

 Suunnittelijana en tuota materiaalia tyhjiöstä, vaan olen tahtomat-
tanikin altisteinen ympärilläni tapahtuvalle vuorovaikutukselle. 
Maailma on täynnä mitä ihmeellisempiä paikkoja, eliöitä, tavaroi-
ta ja kuvia. Omasta itsestäkin kumpuavat sisäiset maailmat ovat 
omasta elämänkokemuksesta ja kohtaamisista syntynyttä ideoiden 
kudosta, jota voi järjestellä lukemattomilla eri tavoilla. Ihmisen 
lienee mahdoton eristää itseään ulkopuolisilta vaikutteilta, ja siksi 
suunnittelijan onkin järkevä hyödyntää olemassa olevia materiaa-
leja omaa taiteellista päämäärää palvelemaan.

Omassa työskentelyssäni en mielelläni lähde intuitiivisesti kokei-
lemaan ja mahdollisesti epäonnistumaan, vaan minulle on tär-
keämpää tuottaa mahdollisimman valmista materiaalia alusta asti. 
Ennen erilaisten materiaalien etsimistä minulle on tärkeää saada 
päähäni tarkka tunnelmakuva teoksen kokonaisuudesta. Jos en ym-
märrä, mitä olen lähdössä tavoittelemaan, olen helposti hukassa ja 
tekeminen tuntuu energian tuhlaamiselta. Omien ajatusten selkeyt-
tämisessä auttaa kuvamateriaalin etsiminen, ja niistä moodboardi-
en1  koostaminen. Pohjimmiltaan moodboardien tekeminen on löy-
dettyjen kuvien irrottamista niiden alkuperäisestä kontekstista, ja  
siirtämistä uuteen ympäristöön. Esimerkiksi valokuva etanasta voi 
olla alun perin otettu opetustarkoitukseen kuvaamaan miltä etana 

1  Moodboard eli tunnelmataulu on visualisointi, joka kuvaa erilaisten kuvien, 
värien ja materiaalien avulla suunniteltavan kokonaisuuden tuottamaa tunnetta 
tai tunnelmaa (Savolainen 2016, s. 4).

näyttää. Kun etanan laittaa rinnakkain rallikuvan kanssa, ensim-
mäisenä mielikuvana voi syntyä ajatus vauhdin suhteellisuudesta. 
Moodboardit toimivatkin hyvin aineettomien ja abstraktien asioi-
den visualisoimisessa, ja ovat piirtämisen ja maalaamisen tapaan 
omien ajatusten kuvittamista muun työryhmän nähtäväksi.

Olen huomannut saavani suunnitteluprosessien alussa lähtöma-
teriaaliin tutustuessani voimakkaan tunnelmallisia yleiskuvia ja 
elokuvatrailerimaisia välähdyksiä päähäni. Näissä pysähtyneissä 
ja liikkuvissa kuvissa on usein samaan aikaan jotain vielä hieman 
epämääräistä ja tarkan yksityiskohtaista. Olemukseltaan kuvat 
ovat lähempänä visuaalisessa muodossa olevia tunteita kuin sil-
min havaittavaa kuvaa. Visuaalisia ajatuksia onkin alkuun usein 
vaikeaa lähteä sanallistamaan itselleenkään. Välillä koetan lähteä 
kuvittamaan “näkemääni” suoraan paperille. Tällainen suoraan 
ajatuksista paperille työstäminen on kuitenkin haastavaa, ja usein 
se johtaa itselleni tyypillisten visuaalisten kaavojen toisintamiseen. 
Pitääkseni ajatukseni tuoreina kerään vapaa-aikanakin jatkuvasti 
inspiraatiota, havaintoja ja referenssejä ympäröivästä maailmasta. 
Olemassa olevan kuvamateriaalin hyödyntäminen auttaa synnyttä-
mään ideoita, joita ei pelkän oman sisäisen kuvamaailman kautta 
välttämättä tulisi mieleen. Erilaiset hakukoneet ja sosiaalisen me-
dian palvelut ovat osoittautuneet pohjattomiksi aarreaitoiksi, joista 
koetan löytää teokselle ja sen puvustukselle oleellisia kuvia.

Loputtomalta tuntuvan kuvatulvan selaaminen vaikuttaa usein al-
kuun yhtä toivottomalta kuin minkä tahansa tiedonhaun aloittami-
nen. Erilaisia hakusanoja kokeillessani, ja uusia kuvia nähdessäni 
rupean kuitenkin pääsemään yllättävänkin nopeasti jyvälle joko 
teoksen maailman tai yksittäisen roolihahmon olemuksesta sekä 
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roolihahmon visuaalisesta logiikasta. Hakusanojen lisäksi sopivan 
hakualustan käyttäminen vie nopeammin oikeaan suuntaan. Yh-
dessä teoksessa Instagram toimii parhaana lähteenä, joskus taas 
Tumblr tai Imgur ovat sopivampia. Haastavinta hahmoja raken-
taessa voi olla löytää Pinterestin kaltaisista yliesteettisistä alustoista 
tarpeeksi autenttisen ja rosoisen tuntuisia, aidosta ihmiselämästä 
kertovia kuvia. Aiheeseen syventyessä rupeaa kuitenkin löytymään 
tarkempia hakusanoja ja kuvia, jotka palvelevat parhaiten haettua 
estetiikkaa. Löydetyistä kuvista lähden toteuttamaan teoksen kulle-
kin hahmolle moodboardeja.

Tyypillisimmin toteutan moodboardit digitaalisina kuvakollaasei-
na, mitkä ovat helppoja ja nopeita lähettää esimerkiksi ohjaajalle ja 
lavastajalle avaamaan visuaalista vuoropuhelua. Teen moodboar-
deja mieluiten Adobe Photoshopilla, mutta joskus käytännön syistä 
hyödynnän myös yksinkertaisempia kollaasien tekoon suunnitel-
tuja ohjelmia. Moodboardin kokoaminen on intuiivisempaa teke-
mistä siinä missä kuvien etsintä on rationaalista ongelmanratkai-
sua. Kun kokoan moodboardia löytämistäni kuvista, työskentelen 
hyvin samantapaisesti kuin jos piirtäisin tai maalaisin. Uppoudun 
helposti flow-tilaan, ja annan kuvien muotojen sekä värien ohjata 
kokonaisuuden syntyä. Lopulliseen kokonaisuuteen valikoituu lä-
hes poikkeuksetta paljon vähemmän kuvia, mitä olen alun perin 
etsinyt. Vasta kuvia yhdistellessä näkee konkreettisemmin, mitkä 
ideat toimivat yhdessä ja johdattavat lähemmäksi hakemiani mieli-
kuvia. Koska vaatteiden materiaalit ovat minulle tärkeä osa puvun 
tunnelmaa, upotan usein moodboardiin erilaisia tekstuureja ja viit-
tauksia puvun materiaalituntuun.

 Moodboard-työskentelyn avulla tutustun hahmon sisäiseen maa-
ilmaan ja persoonaan. Puvut eivät ole pelkästään visuaalinen kau-
nistus näyttelijöiden päällä, vaan puvut kertovat katsojalle hah-
mosta, teoksen maailmasta tai teemasta tietoa, jota ei esimerkiksi 
näyttelijän elekielen ja vuorosanojen kautta käy ilmi. Saadakseni 
pukuun sisällöllisiä merkityksiä, mietin hahmon suhtautumista 
itseensä, toisiin ihmisiin ja elämäntilanteeseensa. Näiden ajatus-
ten pohjalta aloitan hahmon puvun suunnittelun tekemällä niin 
sanotun luonnemoodboardin. Pääsen tutustumaan hahmoon pa-
remmin, ja luonnemoodboardin tekeminen usein auttaa hahmotta-
maan konkreettisempiakin suuntia puvussa. Esimerkiksi hahmon 
värimaailma lähtee hahmottumaan luonnemoodboardista. Luon-
nemoodboard toimii laajana yleiskuvana hahmosta, josta voi siir-
tyä tarkentamaan suunnitelmia. Konkreettisiin puvullisiin ratkai-
suihin liittyvää moodboardia kutsun pukumoodboardiksi. 

Pukumoodboard on yksittäistä referenssikuvaa tarkempi, mutta 
pukuluonnosta väljempi visualisointi hahmon ulkoisesta olemuk-
sesta eli karaktääristä. Se saattaa sisältää erilaisia vaihtoehtoja hah-
mon pukeutumistyylistä ja yksittäisiä ratkaisuja vaikkapa kenkien 
tyylistä. Jos suunnitelmat muuttuvat kesken produktion, on puku-
moodboardista helppo vaihtaa yksittäisiä kuvia toisiin. Muuttuviin 
suunnitelmiin sopeutumisen lisäksi pukumoodboardin pukuluon-
nosta viitteellisempi taso palvelee hyvin olemassa olevia vaatteita 
hyödyntävää puvustusta. Pukumoodboardiin valitsemani kuvat 
vaatteista eivät ole lukkoon lyötyjä valintoja, vaan ne edustavat 

Luonnemoodboard ja pukumoodboard
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Moodboardien merkitys ryhmätaiteessa

 Moodboardit toimivat paitsi yhteisen keskustelun välineinä ja aja-
tusten visuaalisen konkretisoinnin ensimmäisenä vaiheena, myös 
henkilökohtaisena suunnittelukartastona ja ideoiden muistiinpa-
novälineenä.  Minulle on ryhmätyöskentelyssä tärkeintä kuulla 
kunkin työryhmäläisen autenttinen palaute ja näkemys ilman heil-
le syöttämääni “oikeaa tapaa” tulkita näkemäänsä. Moodboardeista 
käytyjen keskustelujen pohjalta pystyn reflektoimaan, olenko omil-
la visuaalisilla valinnoillani päässyt lähelle sitä, mitä haluaisinkin 
puvulla katsojalle välittää.

Toisten esille tuomat ajatukset toimivat niin ikään hyvänä apuväli-
neenä nähdä omia suunnitelmia ulkopuolisen silmin, ja ne auttavat 
tekemään teosta palvelevia ratkaisuja myöhemmissä työvaiheissa. 
Pukusuunnittelijana minulle on tärkeintä, että ohjaaja ja näytteli-
jä ovat hahmon tunnelman ja olemuksen kanssa samoilla linjoilla 
kanssani. Lavastajan kanssa kiinnitän huomiota yhteen laitettujen 
suunnitelmien yleiseen tunnelmaan ja värien tarkoitukselliseen 
harmoniaan tai epäharmoniaan. Moodboardeista käytyjen keskus-
telujen pohjalta voi tarvittaessa melko pienellä vaivalla lähteä mel-
ko vastakkaiseenkin suuntaan mitä itse oli ajatellut.

enemmänkin puvun perusideaa, jonka pohjalta on hyvä lähteä etsi-
mään samaa tunnelmaa vastaavia vaatteita.

Anja Hatva tutki väitöstutkimuksessaan kuvitusku-
vien vaikutusta tekstin sisällön ymmärtämiseen ja 
muistamiseen. Koehenkilöt saivat luettavakseen ar-
tikkelin, jossa oli erilaisia kuvituksia. Yhdessä kuvis-
ta ei ollut kuvatekstiä, ja tämä laittoi koehenkilöt et-
simään kuvalle merkityksiä artikkelin leipätekstistä, 
toisten kuvien kuvateksteistä tai omista aiemmista 
tiedoista käsin. Artikkeleissa esiintyi myös abstrak-
ti kuvituskuva, joka ei liittynyt artikkelin sisältöön. 
Abstraktit kuvat aiheuttivat samanlaista tarvetta tul-
kintayrityksille kuin esittävätkin kuvituskuvat. (Hat-
va 2009.)

Kuten sanat, myös pelkät kuvat voivat aiheuttaa vää-
rinymmärtämistä ja virheellisten merkitysten synty-
mistä. Pukusuunnittelijana minun täytyy paitsi miet-
tiä puvustuksellisia valintoja, myös viestiä muulle 
taiteelliselle työryhmälle mitä kyseisessä teoksessa 
haluan puvun kautta kertoa. Moodboardit toimivat 
tässä keskustelussa hyvänä työkaluna, ja ne auttavat 
eteenpäin teoksen yhteisen suunnan löytämisessä. 
Kuvien kanssa keskustellessa pystyn ikään kuin var-
mistamaan, olenko ollut visuaalisesti samalla aallon-
pituudella muun työryhmän kanssa.
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2 Olemassa olevilla 
vaatteilla luonnostelu

 Vaatteita etsiessäni ajatukseni jatkavat siitä, mihin moodboardeja 
tehdessä olen jäänyt. Kuvien kanssa työskennellessä nousee esiin 
hyviä ideoita siitä, mistä vaatteiden etsiminen kannattaisi aloittaa. 
Pukuvarastot, kirpputorit, vaatekaupat ja internetistä löytyvät net-
tikirpputorit toimivat ikään kuin vaatteiden hakukoneina. Aivan 
kuten moodboardeja tehdessäni, koetan etsiä teokselle ja hahmoil-
le sopivimmat hakualustat. Mietin vaatteita etsiessäni mitkä vaate-
liikkeet sopivat parhaiten millekin hahmolle. Saatan kysyä itseltäni 
esimerkiksi ”Jos olisin Hahmo X, niin mistä hankkisin vaatteeni?” 
Tällainen ajatusleikki auttaa tarkentamaan hahmolle haettavaa 
pukeutumistyyliä. Pyrin kuitenkin ensisijaisesti käyttämään puvus-
tuksessani käytettyjä vaatteita, joita hankin joko kirpputoreilta tai 
lainaan pukuvarastoista.

Pukuvarastoissa vaatteita voi etsiä vapaasti ja koota luonnosmai-
sesti pukukokonaisuuksia vaaterekille. Pukuvarastosta löytyvän 
vaatemateriaalin kartoittaminen, kokoaminen ja karsiminen ovat 
kuin luonnosten piirtämistä vaatteiden avulla. Kuvien parissa työs-
kentelyn, ja niiden pohjalta ohjaajan ja lavastajan kanssa käydyn 
keskustelun jälkeen, vietän usein mielelläni useammankin päivän 
pukuvarastossa kierrellen. Näiden päivien aikana saan hyvän ko-
konaiskuvan teoksen puvustuksen suunnasta suhteessa vaatteissa 
käytettäviin materiaaleihin, väreihin ja leikkauksiin.

Vaatteista roolihenkilön puvuksi

 Materiaaleja ja vaatteita joutuu yleensä työstämään erilaisilla vär-
jäys-, muokkaus- ja patinointitekniikoilla, jotta puvustuksesta tulisi 
yhtenäinen ja uskottava osa teosta. Tällä tavalla vaatteesta saa unii-
kin yksilön, joka on juuri kyseessä olevaa teosta ja sen hahmoa var-
ten olemassa. Pukusuunnittelija ikään kuin piirtää kartan hahmon 
eletystä elämästä ja sisäisestä maailmasta osaksi pukua.

Vaatetta voi muokata muuttamalla vaatteen leikkauksia, värjää-
mällä tai muokkaamalla materiaalin ja pinnan estetiikkaa esimer-
kiksi maalaamalla, erilasilla painomenetelmillä tai kirjonnalla.  
Värjääminen on yksinkertainen ja nopea tapa yhtenäistää teoksen 
puvustusta. Vaatteen pintarakennetta voi myös muuttaa hyödyn-
tämällä tekstiilikuitujen ominaisuuksia. Erilaiset kuidut käyttäyty-
vät eri tavoin eri pesulämpötiloissa. Esimerkiksi keinokuiduista tai 
villasta tehtyä vaatetta voi pestä tai silittää vaatteen hoito-ohjeita 
vastaan. Hoito-ohjeen ylittävällä lämpötilalla vaatteeseen voi saada 
aikaiseksi kiinnostavia rypistymiä ja vaatteen muotoa vääristäviä 
kutistuneita alueita. Vaatteeseen voi lisätä uusia osia toisista vaat-
teista, napit voi vaihtaa, ja pintaan voi kiinnittää vaikkapa paperia 
tai muovipusseja. Muokkaamisen mahdollisuudet ovat pitkälti kiin-
ni pukusuunnittelijan omasta mielikuvituksesta, kokeiluhalusta ja 
kerryttämistään taidoista tekstiilien käsittelyssä.

Patinoinnilla tarkoitetaan pukusuunnittelussa vaatteen vanhen-
tamista työstämällä ja muokkaamalla vaatteen pintaa erilaisilla 
tekniikoilla, kuten hankaamalla, värjäämällä ja likaamalla. Yksin-
kertaisimmillaan patinointi voi tarkoittaa uutena ostetun vaatteen 
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pesemistä pesukoneessa pariin otteeseen, jotta se ei näyttäisi suo-
raan vaatekaupan henkarilta näyttelijän päälle laitetulta. Luon-
nollisen näköistä kulumisjälkeä voi hakea antamalla näyttelijöil-
le roolihahmon vaatteita käyttöön jo harjoituskaudella tai ennen 
kuvauksia. Sopivien kenkien löytyessä näyttelijää voi pyytää käyt-
tämään roolihahmonsa kenkiä arkikäytössä aina kuvauksiin asti. 
Näyttämötyöskentelyssä niin ikään sopivien kenkien löytäminen 
mahdollisimman varhain on hyvä, jotta kenkä ehtii mukautua har-
joitusten aikana näyttelijän jalkaan.

Puku ei yleensä ole harjoituskaudella niin valmiina, että sen voi-
si antaa näyttelijän jokapäiväiseen käyttöön. Joskus teos saattaa 
muutenkin vaatia arkikäyttöä voimakkaamman kulumisen jälkiä. 
Näissä tilanteissa vaatetta voi vanhentaa hankaamalla kangasta 
ohuemmaksi niistä kohdista, mistä vaate eniten kuluisi käytössä. 
Esimerkiksi polvien ja kyynärpäiden alueet ovat tällaisia, kuten 
myös paidan kaulus ja pääntie. Hankaamiseen voi käyttää halutun 
kulumisasteen voimakkuudesta riippuen kaikkea hammasharjas-
ta hiekkapaperiin. Vaatetta voi sotkea hiekalla, mudalla, kahvilla 
ja niin edelleen. Tahroja voi tehdä joko pesunkestävien tai pesussa 
poistuvien kangasvärien avulla. Haalistunutta kohtaa voi jäljitellä 
poistamalla vaatteen väriä kloriitin avulla. Pysyvämpää jälkeä tar-
vitaan elokuvassa silloin, kun vaatteen lian täytyy näyttää useam-
pana kuvauspäivänä samanlaiselta, ja käyttömukavuuden sekä 
hygienian vuoksi vaate pestään kuvauksien välipäivinä. Niin ikään 
teatteriesitystä varten patinointi tehdään usein pesunkestäväksi, 
jotta vaate näyttää esityksestä toiseen samalta.

Roolihahmojen puvuista tulee uskottavampia, kun niitä työstetään 
tavoilla, jotka kuvastavat roolihahmon persoonallisia ominaisuuk-
sia. Tässä mielessä käytetyillä olemassa olevilla vaateilla on sisällöl-
lisesti paljon tarjottavaa, sillä ne kantavat mukanaan aikaisempien 
omistajiensa historiaa. Jokaisella vaatteella on oma uniikki tarinan-
sa: mistä vaate on alun perin hankittu ja mihin tarkoitukseen, kuka 
sen on tehnyt, missä ja mitä varten? Onko vaatteella ollut useita eri 
käyttäjiä, esimerkiksi sisarukselta toiselle siirtyvät vaatteet. Vaattei-
den kuluneisuus kertoo vaatteen käyttötavasta. Esimerkiksi retkei-
lijän käyttämät vaellushousut ovat kuluneet polvien kohdalta aivan 
eri tavalla kuin toimistotyötä tekevän kaupunkilaisen farkut. Myös 
vaatteen kunto suhteessa sen ikään kertoo käyttäjästään. Varak-
kaalla ihmisellä todennäköisesti vaatekaapin sisältö on runsaampi, 
ja yksittäistä vaatekappaletta voi käyttää paljon harvemmin kuin 
vähävaraisempi ihminen, jolla saattaa olla vain kaksi eri vaateker-
taa. Vaatteen huoltamistavat vaikuttavat myös siihen, miltä se vuo-
sien saatossa rupeaa näyttämään. Väärin pestyt ja ripustetut vaat-
teet voivat olla täynnä värivirheitä, nukkapintaa ja vaatteen muoto 
on voinut kärsiä. Kierrätysvaate saattaa uskottavuuden kannalta 
olla valmiiksi sopivalla tavalla kulunut. Suurempaa roolihahmo-
kaartia puvustaessa valmiiksi kuluneet vaatteet säästävät paljon 
aikaa toteutusvaiheesta.
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3 Pukusuunnittelua olemassa olevan 
kuva- ja vaatemateriaalin pohjalta

 Vyöhyke ja Haikara ovat opiskelijaproduktioita, joissa pääsin kokeilemaan käytännössä teatteri- ja elokuvaproduktiossa kuva- ja 
vaatemateriaalin käyttämistä ja vaatteiden muokkaamista roolihahmojen pukujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka teokset 
ovat taidemuodoiltaan erilaiset, Vyöhyke teatteriesitys ja Haikara lyhytelokuva, koin roolini ja työtehtäväni pukusuunnittelijana mel-
ko samankaltaisina, vaikka pukujen suunnittelu- ja toteutusprosessit vaativat erilaisia työskentelymetodeja. Teatteriproduktio Vyö-
hykkeessä pukujen suunnittelu ja toteutus tapahtuivat samaan aikaan, kun teosta suunniteltiin, harjoiteltiin ja toteutettiin. Eloku-
vaproduktio Haikarassa pukujen suunnittelu ja toteutus tapahtuivat ennakkosuunnittelujaksolla, jossa oli mukana koko taiteellinen 
työryhmä. Vyöhykettä käsittelen pääasiassa olemassa olevan kuvamateriaalin kautta. Haikarassa pääpaino on olemassa olevien vaat-
teiden työstämisessä.

3.1 Teatteriproduktio: Vyöhyke

 Vyöhyke on teatteriesitys, joka toteutettiin yhteistyössä Teatteri-
korkeakoulun koulutusohjelmien sekä Aalto-yliopiston esittävien 
taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden kanssa. Ta-
voitteena oli suunnitella ja toteuttaa esitys prosessilähtöisesti oh-
jaajavetoisessa työryhmässä. Työryhmässä kunkin rooli määrittyi 
opiskeltavan pääaineen mukaan, joten minun vastuualuettani oli 
esityksen puvustus. Esityksemme lähtömateriaaliksi ohjaajamme 
oli valinnut Andrei Tarkovskyn ohjaaman neuvostoaikaisen klas-
sikkoelokuva Stalkerin vuodelta 1979. Esityksen rakenteellisena 
lähtöreferenssinä toimi Luigi Pirandellon näytelmäteksti Kuusi 
hahmoa etsii tekijää, jossa liikutaan useilla eri fiktion tasoilla, teat-
teria teatterin sisällä (Haapanen 2016). Suunnittelu- ja harjoitus-

prosessi sekä esityskausi toteutuivat Teatterikorkeakoulussa black 
box21-luokkatilassa talvella 2019.

Prosessilähtöisessä työskentelyssä ei useimmiten ole valmista kä-
sikirjoitusta, jonka pohjalta esitystä lähdettäisiin luomaan. Proses-
sityöskentelyn alussa keskitytään enemmän ennakkoluulottomaan 
kokeiluun, jonka pohjalta päätetään, mikä palvelee parhaiten val-
mistuvaa esitystä. Harjoitusten pääpaino on lattiatyöskentelyssä eli 
työpajamaisessa työtavassa, jossa kokeillaan asioita suoraan näyt-
tämölle (Taideyliopisto 2016). Suunnitelmia ei lyödä helposti luk-
koon, ja isoillekin muutoksille on tilaa vielä ensi-illan kynnyksellä-
kin.

2 Black box, suomeksi musta laatikko tai musta huone, on teatteritila, jonka 
kaikki pinnat lattiaa myöten ovat mustia (Tieteen termipankki 2016a). 
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Ohjaajamme kirjoitti loppuvuodesta 2018 työryhmässä käymiemme 
yhteisten keskustelujen pohjalta tekstin, jota käytimme esityksen 
maailman luomisen lähtökohtana. Toivo paremman elämän löytä-
misestä, matkalla eksyminen sekä roolihahmojen arkkityypit Opas, 
Taiteilija sekä Akateemikko siirtyivät Stalkerista tekstiin. Elokuvan 
visuaalisuus toimi yhtenä lähtökohtana lavastuksen ja puvustuk-
sen suunnitelmissa. Lähdimme harjoituskaudella luomaan yhdes-
sä dystooppista ja vaarallista maailmaa, jossa myrkyllinen siitepöly 
on tuhonnut valtaosan ihmisväestöstä ja tehnyt elämisestä maapal-
lolla lähes mahdotonta. Esityksessä nähtävät hahmot Akateemikko 
ja Taiteilija ovat matkaamassa Oppaan avulla Vyöhykkeelle, jossa 
kuulopuheiden mukaan pystyisi hengittämään ja elämään turval-
lisesti. Matkan aikana retkiseurue kohtaa Vyöhykkeeltä eksyneen 
Alkuperäisen, joka lähtee Oppaan sijaan johdattamaan joukkoa. 
Alkuperäinen on kuitenkin eksynyt, ja vähitellen hahmot rupeavat 
eksymään omasta identiteetistään. Lopulta itse teos eksyy: tyylilaji 
murtuu, hahmojen kielet sekoittuvat toisiin kieliin ja valtasuhteet 
risteilevät. Lineaarisesti etenevästä esitys muuttuu fragmentaari-
seksi eli pirstaleiseksi.

Harjoituskauden aikana esitys muokkautui alkuperäisestä ideas-
taan muotoon, jossa näyttämöllä on esillä sekä arkitodellisuus että 
fiktiivinen maailma. Vyöhykkeestä tuli esitys, jossa Kirjailija (Inkeri 
Hyvönen) on jumissa oman tekstinsä kanssa, eikä tiedä, miten jat-
kaa tarinaa. Esityksessä sekoittuvat Kirjailijan reaalimaailma ja hä-
nen kirjansa oma maailma. Näyttämöllä nähdään Kirjailijan pään-
sisäistä vuoropuhelua teoksensa kanssa, jossa hän koettaa löytää 
siihen ratkaisua. Ensin fiktiivistä maailmaa tarkkaillen ja lopulta 
sinne konkreettisesti astuen.

Kuvamateriaalin ja pukuvaraston hyödyntäminen 
teoksen puvustuksen suunnittelussa

Koska Vyöhykkeessä työskenneltiin prosessilähtöisesti, siinä ei ollut 
erikseen ennakkosuunnittelujaksoa. Suunnittelu ja harjoituskausi 
alkoivat yhtä aikaa.  Pukusuunnittelijan näkökulmasta tämä tar-
koitti sitä, että suunnittelin teoksen pukuja samalla, kun seurasin 
ohjaajan ja näyttelijöiden harjoituksia esitystilassa. Aikataulutin ja 
sovelsin omaa työtäni niin, että pystyin olemaan harjoitustilanteissa 
läsnä mahdollisimman paljon. Prosessityöskentelyssä työryhmän 
yhteinen matka kohti valmista esitystä on yhtä tärkeä kuin yleisölle 
näytettävä kokonaisuus. Prosessitekeminen eroaa tekstilähtöisestä 
tekemisestä siinä, että prosessin alkaessa kukaan ei tiedä millainen 
rakenne, hahmot ja mahdollinen tarinankaari valmiissa esitykses-
sä tulee olemaan. Ohjaajamme kirjoittama näytelmäteksti ei ollut 
lopulliseksi näytelmäksi kirjoitettu kokonaisuus, vaan yhdenlainen 
lähtörakenne, jonka pohjalta pystyimme aloittamaan suunnittelun 
ja harjoitukset.

Ennakkosuunnittelun puuttuminen ja harjoitustilanteessa läsnäolo 
synnyttivät tarpeen löytää uudenlaisen tavan tehdä moodboarde-
ja. Olen tottunut koostamaan moodboardeja tietokoneella Adobe 
Photoshopilla. Vaikka Photoshop on tullut itselleni tutuksi ohjel-
maksi, ja tuotan sillä nopeasti erilaista visuaalista materiaalia, vie 
se täyden keskittymiskykyni. Koska halusin pitää kiinni harjoitus-
ten seuraamisesta, päätin hyödyntää moodboardien koostamises-
sa tablettia. Tabletti osoittautui käteväksi työvälineeksi sen pienen 
koon ja yksinkertaisuutensa ansiosta. Mobiililaitteilla Photoshopin 
käyttäminen ei ole mahdollista, joten hyödynsin sen sijaan Google 
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Playsta löytämääni kollaasimobiiliapplikaatio YouCollagea. Yksin-
kertaisen valmisohjelman käyttäminen ei vienyt kaikkea keskitty-
mistäni, vaan pysyin passiivisena seuraajana hyvin kärryillä siitä 
mitä näyttämöllä tapahtuu. Moodboardien työstämisen lisäksi piir-
sin luonnoksia harjoitustilanteista (Kuva 1). Piirtäminen piti omat 
ajatukseni kiinni visuaalisten asioiden huomioimisessa läpi harjoi-
tuskauden ja auttoi viemään moodboardien synnyttämiä ideoita 
eteenpäin.

Ennen moodboardien työstämistä tein tekstiilimateriaaleilla ja 
vaatteilla erilaisia kokeiluja suoraan näyttämölle. Aloitin pukujen 
luonnostelun käymällä läpi Teatterikorkeakoulun puvuston mate-
riaalivarastoa, ja toin sieltä erilaisia kankaita harjoitustilaan. Kan-
kaat omine rakenteineen ja sidoksineen, väreineen ja kuituineen 
toimivat minulle vastaavanlaisena alkuhahmotteluna, kuin vesivä-
reillä maalatessa ensimmäisten haaleiden värialueiden sommittelu 
tyhjälle paperille. Kankaiden valitseminen, rajaaminen ja ryhmitte-
ly antoivat minulle suunnan puvustuksen materiaali- ja värimaail-
maan. Annoin näyttelijöiden kokeilla kuinka kankaita voisi pukea 
päälleen ja näin suojautua fiktiivisen maailman vaaroilta. Kankai-
den lisäksi etsin pukuvarastosta vaatteita kokeiltavaksi. Harjoitus-
tilanteeseen tuomani vaatteet toimivat kankaiden tapaan väri- ja 
materiaalikokeiluina. Materiaalivalinnoissa keskityin miettimään 
millä eri tavoilla hahmot varustautuisivat suojautuakseen myrkyl-
liseltä ympäristöltä. Luonnonmateriaalit tuntuivat tukevan ajatus-
ta, että matkaseurueen vaatteet ovat olleet olemassa jo ennen maa-
ilman muuttumista elinkelvottomaksi.

Seurasin harjoituksia, ja kirjoitin sekä piirsin muistiin asioita, joita 
harjoitustilaan tuomani materiaalit synnyttivät. Näyttelijät keskit-

tyivät lattiatyöskentelyn aikana matkanteon ja sen näyttämöllis-
tämisen kokeilemiseen. Lattiatyöskentelyn alkuvaiheessa etsittiin 
vastausta siihen, millainen maasto Vyöhykkeelle mentäessä on, ja 
mitä mahdollisia vaaroja matkan varrella piilee. Näyttelijöille luo-
tiin esimerkiksi valaistuksen, äänimaailman ja rekvisiitan avulla 
erilaisia tilanteita, joissa heidän kuului noudattaa yhdessä keksi-
määnsä logiikkaa edetäkseen kohti Vyöhykettä. Lattiatyöskentely 
muistutti videopelimäistä ongelmanratkaisua, jossa roolihahmot 
välillä eksytettiin muuttamalla valo- tai äänitilannetta. 

Lattiatyöskentelyn videopelimäisen luonteen johdosta päätin lä-
hestyä pukujen visuaalista maailmaa hakien inspiraatiota japani-
laisista videopeleistä, animaatioista ja taiteesta. Pääinspiraation 
lähteenä toimi Squaren alun perin PlayStation -pelialustalle vuon-
na 2000 julkaistu fantasiaroolipeli Final Fantasy IX. Pelin tarina si-
joittuu fantasiamaailmaan, jossa Mist -niminen myrkyllinen kaasu 
muuttaa kasvillisuutta ja eläimiä hirviöiksi. (Square 2000.) Luon-
tolähtöinen selittämätön vaaraa tuova aine, yhdistettynä pelin 
konseptisuunnittelija Yoshitaka Amanon kauniisiin suunnitelmiin 
pelihahmoista, tuntuivat toimivan hyvänä lähtökohtana pukujen 
visuaalisuudessa. Lisää visuaalisia lähtökohtia hain muun muas-
sa japanilaisesta The Legend of Zelda  ja ranskalaisesta Assassin’s 
Creed -pelisarjoista sekä japanilaisen Hayao Miyazakin ohjaamista 
animaatioelokuvista.
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Kuva 1: Luonnoksia harjoitustilanteista. Näyttelijöiden piirtäminen 
auttoi keskittymään intensiivisemmin näyttämöllä tapahtuvaan toi-
mintaan. Piirustukset toimivat henkilökohtaisina muistiinpanoina, 
enkä jakanut niitä muun työryhmän kanssa.
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Oppaan, Akateemikon ja Taiteilijan moodboardit

 Aloitin moodboard-työskentelyn tekemällä Oppaalle, Akateemikol-
le ja Taiteilijalle yhteisen luonnemoodboardin (Kuva 2).

Moodboardin keskiössä ovat kolmikon tapa olla ympäröivässä 
maailmassa ja heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa. Yoshitaka 
Amanon pelihahmokuvia selatessani tutustuin toisen japanilaisen 
taiteilijan Akiya Kageichin kuvituksiin. Kageichilta löysin kuvan, 
jossa kolme sarvipäistä ihmishahmoa ovat kääriytyneet kauttaal-
taan kauniisiin kankaisiin, ikään kuin suojautuakseen ympäröi-
vältä maailmalta. Luonnemoodboardin kolme valkoista kummi-
tusmaista hahmoa ovat Hayao Miyazakin animaatioelokuvasta 
Mononoke Hime. Valitsin kyseiset hahmot luonnemoodboardiin 
visualisoimaan matkantekijöiden pienuutta ja eksyneisyyttä. Nuo-
tion ympärillä nukkuva joukkio on japanilaisesta Chrono Trigger 
-fantasiavideopelistä. Olennaista kuvassa oli hahmojen keskinäi-
nen erilaisuus ja tarve lepoon matkan aikana.

Yhteisen luonnemoodboardin pohjalta tein kullekin matkanteki-
jöiden oman pukumoodboardin. Pukumoodboardien keskiössä on 
tunnelma, jonka halusin puvusta välittyvän. Roolihahmojen erilai-
set olemisen tavat linkittyivät luontevasti fantasiavideopelien hah-
moarkkityyppeihin, joissa on usein fyysiseen taisteluun, taikuuteen 
ja parantamisvoimiin erikoistuneita hahmoja. Etsin kuhunkin pu-
kumoodboardiin väreiltään murrettuja ja maanläheisiä kuvia tar-
koituksenani viitata vaatteiden luonnonmateriaalisuuteen. (Kuvat 
3, 4 ja 5). Kuva 2: Matkalaisten yhteinen luonnemoodboard
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Kuva 3: Opas on joukkion toimintalähtöinen seikkailijaluonne. Valitsin Oppaan pukumoodboardiin 

hahmoja, jotka ovat hyviä lähitaistelussa ja tottuneet seikkailemaan ja elämään itsenäisesti.
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Kuva 4: Akateemikko on kehollisesti varautuneempi ja kokee tarvetta rationalisoida toimintatapoja ja tunteita. 

Hänellä on jatkuva tarve pohtia elämän tarkoitusta. Viininpunainen viittaa viisauteen ja itsensä arvostukseen. 
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Kuva 5: Taiteilijan toimintaa ohjaa oman sisäisen tunnemaailman seuraaminen, ja hän on selvästi kolmikosta herkin. Tätä kuvaamaan valikoin Yoshi-

taka Amanon esoteerisia vesiväreillä maalattuja pelihahmokuvituksia. Vaikka harjoituskaudella Taiteilijan vaihtui Kirjailijaksi, pysyi roolihahmon 

persoona ja idea samanlaisena. Puvustuksellisesti etsin Kirjailijalle vaatteet, jotka olivat arkimaailman vastineet fantasiamaailman hahmon puvusta.
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Alkuperäisen luonne- ja pukumoorboardit

 Tiesin jo melko varhaisessa vaiheessa, että Alkuperäinen olisi hyvä 
erottaa selvästi esityksen kolmesta muusta hahmosta. Matkaseuru-
eesta poiketen Alkuperäinen on kotoisin Vyöhykkeeltä. Esityksessä 
ei koskaan näytetä Vyöhykettä, joten halusin Alkuperäisen puvun 
kertovan jotain tästä paikasta. Vyöhyke symboloi minulle uutta ja 
turvallista maailmaa, ja vein Alkuperäistä tutun ja tunnistettavan 
80- ja 90 lukujen sci-fi-estetiikan suuntaan. Vyöhykkeeltä kotoisin 
olevalla olennolla ei ole turvallisen elinympäristönsä takia tarvetta 
suojautua maailmalta. Alkuperäinen liikkuu paljain jaloin, ja on ul-
koiselta olemukseltaan huolettoman lapsekas. Tein Alkuperäiselle 
sekä luonne- että pukumoodboardin.  Etsin kuvia, joissa yhdistyi 
retrofuturistista estetiikkaa, vesieläimiä ja keinotekoisia neonpas-
tellivärejä.

Luonnemoodboardiin valitsin kuvia erilaisista eläimistä, mikä ker-
too Alkuperäisen edustavan jotain muuta kuin tavallista ihmistä. 
Lattiatyöskentelyä seuratessani huomasin Alkuperäisen näyttelijän 
etäännyttävän elekielellään ja puhetavallaan Alkuperäistä ihmis-
mäisyydestä. Koin näyttelijäntyön riittävän roolihahmon eläimelli-
sen puolen esittelemisessä, enkä halunnut alleviivata tätä puvulla. 
Alkuperäisen nimi viittasi mielessäni olentoon, jolla ei ole vielä lu-
kittunutta identiteettiä. (Kuvat 6 ja 7).

Minulla oli pitkään tarkoituksena käyttää Alkuperäisen puvussa 
tekstiilifoliota tuomaan futuristista kiiltoa ja lisää kontrastia toisiin 
hahmoihin (Kuva 8) Ylimääräiset koristukset jäivät pois, kun huo-
masin puvun toimivan myös ilman niitä. Alkuperäisen minimalis-
tinen ulkomuoto tuki roolihahmon esityksen aikana läpikäymää 
identiteettikriisiä ja olomuodon muuttumista.

Kuva 6: Alkuperäisen luonnemoodboard
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Kuva 7: Valitsin Alkuperäisen pukumoodboardiin kuvia ihmisistä, jotka 
edustivat näyttelijän vastakkaista sukupuolta tai androgyyniä estetiikkaa.

Kuva 8: Tekstiilifoliosuunnitelmia
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3.2 Elokuvaproduktio: Haikara

 Haikara on fiktiivinen lyhytelokuva, jonka päähenkilönä on pian 
Helsinkiin uuden työpaikan perässä muuttava nuori mies Veikka. 
Veikka on menossa viimeistä kertaa työmaalle tarkoituksenaan hy-
västellä työmaan johtaja Kari. Karin huomio on kuitenkin toisaalla: 
työmaan nostokurjen huipulla on vauva. Vauvan pelastaminen vie 
Karin kaiken huomion, eikä Veikka saa kiitettyä Karia menneistä 
vuosista. Kohtaamattomuus johtaa tilanteeseen, jossa vaikeille tun-
teille löytyy sanat. Haikaran tapahtumat sijoittuvat saman päivän 
sisälle omaleimaiselle työmaalle. Elokuvassa nähdään Veikan ja 
Karin lisäksi Veikan paras kaveri Jaakko, sekä työmaan työnteki-
jä Heli. Nimiroolien lisäksi elokuvassa on mukana kymmenkun-
ta avustajaa, jotka toimivat työmaan anonyymeinä työntekijöinä. 
Haikara-lyhytelokuva toteutettiin Aalto-yliopiston Elokuvataiteen 
ja lavastustaiteen laitoksen BA3-elokuva-kurssin puitteissa. Kukin 
työryhmäläinen oli elokuvan tuotannossa vastuussa oman pääai-
neensa mukaisesti.1

Haikaran tuotanto alkoi keväällä 2019. Haikara toteutettiin perin-
teisen elokuvantekoprosessin mukaisesti, joten alussa oli erillinen 
ennakkosuunnittelujakso. Kun tulin pukusuunnittelijana mukaan 
taiteelliseen työryhmäämme, käsikirjoitus oli vielä hakemassa lo-
pullista muotoaan. Ennakkosuunnittelu alkoi minulle mieluisalla 
tavalla: kävimme yhteisesti taiteellisen työryhmän kanssa eloku-
van käsikirjoituksen tarkasti läpi, ja jokainen sai kommentoida sen 
sisällöllisiä ratkaisuja, jonka jälkeen käsikirjoittajamme hioi käsi-
3  BA = Bachelor of Arts eli taiteen kandidaatti

kirjoituksen lopulliseen muotoonsa. Käsikirjoituksen sisällöllisten 
keskustelujen lisäksi sovimme ennakkosuunnittelun aikana yhtei-
sen suunnan muun muassa elokuvan väripaletille ja rosoisen kulu-
neelle maailmalle.

Käsikirjoituksesta välittyi absurdi tunnelma, mikä vei visuaaliset 
mielikuvani pois perinteisestä nykypäivänä nähtävistä huomio-
värien kyllästämistä työmaista. Päätimme elokuvan työryhmän 
kanssa lähteä luomaan ainutlaatuista, yhteiskunnan ulkopuolelle 
unohtunutta työyhteisöä, joka toimii omien sääntöjensä mukaan. 
Haikara on tyylitelty hyvän mielen draamakomedia, jonka maail-
maa katsotaan ikään kuin likaisen linssin läpi. Sekä puvustuksen 
että lavastuksen voimakas patinointi ja etenkin ruosteisuus olivat 
keskeisiä tekijöitä visuaalisen maailman toteuttamisessa.

Puvustuksen materiaaliset valinnat

 Ensimmäisten käsikirjoituksen lukukertojen aikana mieleeni oli 
tullut ikoninen valokuva 1930-luvun newyorkilaisista rakennus-
työmaan tekijöistä pitämässä lounastaukoa pilvenpiirtäjän hui-
pulla (Kuva 9). Valokuvassa lounastaukoa viettävä joukkio näyttää 
siltä kuin he olisivat syntyneet elämään korkeuksissa. Heillä ei ole 
mitään suojavarusteita tai valjaita, mikä nykypäivän kontekstissa 
vaikuttaa järjettömältä. Kuvasta välittyy yhteisöllisyys ja mutkaton 
suhtautuminen elämään. Haikaran työntekijöiden koheltamisessa 
ja Karin suhtautumisessa nostokurjen päässä nuokkuvaan vauvaan 
on nähtävissä samankaltaista huolettomuutta mitä Charles C. Eb-
betsin valokuvastakin voi aistia.
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Valokuvasta tulleet mielikuvat suuntasivat pohtimaan Haikaran 
työmaalla vallitsevia olosuhteita ja niiden vaikutusta työntekijöi-
den vaatteisiin. Kuinka kauan työmaa on ollut pystyssä ja kuinka 
pitkään sen työntekijät ovat olleet siellä töissä? Hankitaanko työ-
maalle välillä uudet vaatteet, vai korjataanko rikki menneitä? Kuin-
ka työmaalla olevat koneet, rakennusmateriaalit ja maa-aines, sekä 
taivasalla työskentely vaikuttavat vaatteisiin? Tällaisten konkreet-
tisten tekijöiden lisäksi Haikarassa ihmissuhteiden säilyttäminen ja 
vaaliminen myös elämän taitekohdissa on keskeinen teema. Halu-
sin, että ihmissuhteiden arvostaminen ja korjaaminen näkyisi myös 
elokuvan hahmojen suhtautumisessa vaatteisiinsa. Työvaatteen ha-
jotessa vaatteet on aina paikattu; miksi ostaa uutta, kun vanhan voi 
aina korjata. Työvaatteiden kuluminen ja ruostuminen kertoo, että 
työntekijät ja työmaa ovat olleet vuorovaikutuksessa vuosikausia, 
ja niistä on tullut erottamaton osa toisiaan. Rikkoutunutta ei heitetä 
pois, vaan se korjataan ja annetaan vaatteelle uudenlainen elämä. 
Työntekijöiden asenne vaatteitaan, ja sitä kautta myös omaa yhtei-
söään kohtaan, yhdistyivät mielessäni Japanista inspiroituneeseen 
wabi-sabiin4.1

4  Wabi ja sabi ovat japanilaisen estetiikan käsitteitä, jotka ovat yhdistyneet 
länsimaissa omaksi termikseen, wabi-sabiksi. Termin keskeisenä ajatuksena on, 
että kauneutta piilee myös keskeneräisyydessä ja epätäydellisyydessä. (Tieteen 
termipankki 2016b.)

Kuva 9: Työntekijät lounastauolla
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Wabi-sabi ja Ebbetsin valokuva herättivät kiinnostuksen tutkia 
länsimaalaisen rakennustyömaapukeutumisen lisäksi japanilaista 
työvaatekulttuuria. Pienellä tutkimisella huomasin, että Japanin 
työmaapukeutuminen poikkeaa selkeästi länsimaisesta (Kuva 10). 
Wabi-sabi -estetiikan, japanilaisten työvaatteiden ja 1900-luvun al-
kupuoliskon yhdysvaltalaisten rakennustyöläisten yhdistäminen 
sopi täydellisesti yhteen omien tunnelmallisten mielikuvieni kans-
sa. Kun tutustuin kuvien hakemisen avulla tarkemmin wabi-sabiin5 

ja japanilaisten rakennustyöntekijöiden työvaatteisiin, löysin kuvia 
yli satavuotiaista takeista, joita on parsittu vuosien saatossa bo-
ro6-nimisellä tekniikalla.12

Boro on parsintatekniikka, jossa vaatteen rikkinäiseen kohtaan 
kiinnitetään uusi kangastilkku sashiko-kirjailulla. Sashiko-kirjailul-
la yhdistetään kaksi kangasta yhteen pienillä säännöllisillä koris-
tepistoilla. Tarkkaa ajankohtaa sashiko-kirjailun synnylle ei osata 
sanoa, mutta todennäköisesti se on kehittynyt Edo-aikakaudella 
(1615-1868). Tekniikat kehittyivät tavallisen kansan keskuudessa, 
jossa uusiin kankaisiin ei aina ollut varaa, ja näin ollen vaatteen 
käyttöikää haluttiin pidentää. Teollisesti valmistetut tekstiilit saa-
puivat Japaniin vasta 1870-luvulla, joten kankaan valmistaminen 
oli erittäin hidasta. Puuvilla, hamppu ja pellava kehrättiin, kudot-
tiin ja värjättiin käsin. Pienetkin ylijäämäkangaspalat olivat arvok-
kaita, ja niitä käytettiin paikkausmateriaalina. Yleensä kulunee-
seen kohtaan vaatetta kirjailtiin kaksin- tai kolminkertainen kerros 
kangasta. Vanha ja kulunut kangas jätettiin uusien tilkkujen väliin, 
jolloin vaatteesta tuli aiempaa kestävämpi ja lämpimämpi. (Siddle 
2016.) (Kuva 11.)

5  Vaikka wabi-sabi on länsimaissa käytetty termi, kuvahakusanana siitä löytyy 
paljon kuvamateriaalia, jossa on selkeitä viittauksia japanilaiseen estetiikkaan.
6  Boro (japania) tarkoittaa vapaasti suomennettuna repaleista rääsyä (eng. 
”tattered rag”) (Siddle 2016).

Kuva 10: Japanilaiset rakennustyöläiset käyttävät puuvillaisia murretun sä-
vyisiä vaatteita. Vaatteiden ja työvarusteiden kokonaisuus näyttää länsimaa-
laisen silmissä menneiden aikojen vaatetukselta.
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Käytin suunnittelussa paljon aikaa pukujen pintarakenteen ja ma-
teriaalisuuden miettimiseen. Halusin luoda puvustuksellisesti yh-
tenäisen maailman materiaalien muokkaamisen ja patinoinnin 
avulla. Boro-tekniikka muodosti pohjan ja suunnan puvustuksen 
materiaalisuudelle, sillä se paitsi näytti visuaalisesti upealta myös 
tuki sisällöllisesti ekologista ja kestävää maailmankuvaa. Etsin eri-
laisia referenssikuvia boro-tekstiileistä ja siitä vaikutteita saaneista 
tilkkupaikkauksista, joista koostin moodboardin (Kuva 12). Mood-
boardin pohjalta valmistin myöhemmin tilkun, johon kokeilin eri-
laisia tapoja parsia ja tikata kankaita yhteen (Kuva 13).

Kuva 11: Pääosa vanhoista boro-tekstiileistä muistuttavat indigon eri sävyistä 
muodostuvia väritutkielmia. Kankaat värjättiin usein indigolla, koska se tarttui 
helposti puuvillaan.  Perinteisesti kirjontalanka oli väriltään valkoista. (Siddle 
2016.)

Kuva 12: Boron inspiroima moodboard. Suunnittelun alussa keskityin etsimään kuvia 
farkkumaisista tekstiileistä. Farkku edustaa boron sinertävää värimaailmaa ja yhdistyi 
mielikuvissani nykypäivää edeltäneeseen työpukeutumiseen.
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Kuva 13: Tekniikkakokeilutilkku. Tilkku on koottu yhdistämällä kierrätysvaatteista leikattuja paloja. 
Erilaisten tikkien ja parsintatapojen jälkeen tein tilkulla patinointikokeiluja kaliumpermanganaatin ja 
kangasvärien kanssa. Tilkku toimi myöhemmin Karin takin koristetikkausten tekniikkaesimerkkinä.
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Kuvilla ja vaatteilla luonnostelua

 Elokuvan neljälle roolihahmolle Veikalle, Karille, Jaakolle ja Helille 
hain alkuun yhteistä suuntaa elokuvan nimikkoeläimen haikaran 
kautta. Uskon eläinkuvien käyttöön karaktäärireferenssinä olevan 
tehokas tapa, sillä eläimet harvemmin poseeraavat kameralle ja 
niistä otetuissa kuvissa on läsnä aitous. Sain inspiraation haikaran 
hyödyntämisestä, kun äänisuunnittelijamme kertoi kiinnostuk-
sestaan käyttää haikaran ääntä suunnittelutyössään. Yksittäises-
sä eläinlajissa pysyminen osoittautui hyväksi valinnaksi. Kullekin 
hahmolle löytyi sopivanlainen haikara kuvaamaan heidän karak-
tääriään ja näkyvät tekemissäni hahmojen luonnemoodboardeissa. 
(Kuva 14).

Aloitin puvustuksen suunnittelun pukuvarastosta käsin. Olin huo-
mannut Vyöhyke-produktiota tehdessäni fyysisten vaatteiden ja 
materiaalien kanssa luonnostelun auttavan hahmottamaan teok-
sen materiaali- ja värivalintoihin liittyvää kokonaisuutta. Haikaran 
tuotannossa hyödynsin Aalto-yliopiston pukustudion omaa puku-
varastoa ja myös huomattavasti tätä suurempaa Ylen pukuvaras-
toa. Keräsin rekkitangolle puvustusta varten vaatteita hahmojen ja 
värien mukaan (Kuva 15). Pelkän näköaistin lisäksi pystyin tunnus-
telemaan vaatteita, jonka avulla oli helpompi saada kiinni hahmon 
sisäisestä maailmasta. Vaatteet ikään kuin lähettävät näkö- ja tun-
toaistin kautta kuvamateriaalia päähäni. Lopuksi kokosin löytämis-
täni vaatteista värikartan, josta näin kerralla kuinka värit toimivat 
yhteen ja missä suhteessa mitäkin väriä oli (Kuva 16).

Kuva 14: Karin luonnemoodboard. Moodboardissa on nähtävissä hänen tapansa 
keskittyä käsillä tekemiseen. Lyhyt tekstipätkä on suora lainaus Karin vuorosa-
noista. Kari arvostaa elämässä yksinkertaisia asioita, josta hillitty värimaailma ja 
luontokeskeisyys kertoo. Oikeassa yläkulmassa on Karia kuvastava haikara.
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Kuva 15 (vasemmalla): Pukurekki ensimmäisen Ylellä käymi-
sen jälkeen. Kirjoitin kuvaan ylös itseäni ja muuta työryhmää var-
ten muistiin mitä kullekin roolihahmolle olin alustavasti löytänyt.

Kuva 16 (alla): Värikartta ensimmäisistä vaate-etsinnöistä Ylel-
lä. Huomasin valinneeni rekkiin yllättävän paljon sinisen sävyi-
siä vaatteita.
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Pukuvarastoissa luonnosteleminen ja luonnemoodboardien teke-
minen toimivat hyvänä pohjana puvustuksen toteuttamiseen. Seu-
raavaksi esittelen tarkemmin Karin ja työmaan työntekijöiden pu-
kujen tekoprosessia. Työntekijäjoukossa on kaksi nimiroolia, jotka 
myös käyttävät haalareita, Heli ja Jaakko. Esittelen Helin ja Jaakon 
haalareiden työstöprosessia tarkemmin muiden haalareiden yhtey-
dessä.

Työmaan johtaja Kari

 Haikaran hahmoista Kari edustaa puvustuksellisesti rakennustyö-
maan yhteisöä ja sen historiaa. Ennakkotuotannon aikana kirjoitin 
Karista itselleni ylös seuraavaa:

Työmaa ja sen luoma yhteisö ovat hänen identiteettinsä jatke, ja 
Karin ulkoinen olemus onkin kuin työmaan ihmiseksi tullut olento. 
Hänessä kerroksellisuus ja ajan haalistamat vaatteet kertovat koke-
muksellista tarinaa työmaan historiasta. (Frestadius 2019.)

Luonteeltaan Kari on herkkä, mutta hän käsittelee tunteitaan toi-
minnan kautta. Herkkyys ja toimintakeskeisyys yhdistyivät mie-
lessäni maanläheiseen ihmiseen, joka purkaa ajatuksiaan uuden 
luomiseen.  Näiden ominaisuuksien pohjalta koostin Karille luon-
nemoodboardin, joka paitsi kuvastaisi hänen luonnettaan, myös 
voimakkaan patinoitunutta työmaata. Kokosin tämän jälkeen Ka-
rille pukumoodboardin, jolla pyrin kuvaamaan hänen pukeutumis-
tyyliään. Halusin Karin puvulla välittää hänen käytännönläheistä 
asennettaan, jossa kerran hyväksi ja tarkoituksenmukaiseksi osoit-

tautunutta vaatetta ei heitetä pois, vaan se korjataan. Boro-tekstiili-
en tyylinen tilkkuparsinta toimi tapana välittää Karin intoa käsillä 
tekemiseen. Värien osalta halusin luoda vaikutelman vaatteista, jot-
ka ovat joskus aikanaan olleet kirkkaan värisiä, mutta ajan saatossa 
auringon valo on haalistanut ne. (Kuva 17.)

Karin vaatteet löytyivät kirpputoreilta ja koulun pukuvarastosta. 
Pukuvarastossa kiinnostuin erikoisesta oliivinvihreästä vakosamet-
titakista, joka poikkesi aiemmin sovituksia varten keräämistäni 
takkivaihtoehdoista. Outoudessaan vihertävä takki viehätti itseni 
lisäksi myös ohjaajaa ja näyttelijää, ja se tuntui istuvan myös Karin 
luonteeseen. (Kuva 18.)

Karin takki

Takin muokkaaminen alkoi sen värjäämisellä sinertäväksi. Pyrin 
löytämään sävyn, joka näyttää siltä kuin takki olisi muutama vuosi-
kymmen sitten ollut kirkkaamman sininen, mutta työmaan lika ja 
aurinko olivat vaikuttanut sen väriin. Takin etumuksessa oli alun 
perin kaksi taskua. Lisäsin takkiin taskuja toisesta kierrätysvaat-
teesta. Lisäksi sommittelin takkiin erikokoisia paikkoja. Olin otta-
nut tavoitteekseni, etten itse ompele takkiin yhtäkään tikkiä, vaan 
teetin ompelun puvuston studiomestarilla. Parsintatikkauksia var-
ten piirsin takista tasokuvat edestä ja takaa, johon merkkasin eri 
väreillä tikkien tyypit ikään kuin tikkikartaksi. Tikkien referens-
sinä toimi aiemmin tekemäni mallitilkku, jonka avulla kävin läpi 
mikä väri piirustuksessa tarkoittaa mitäkin tikkiä mallitilkussa. 
Tikkikartta ja mallitilkku toimivat teko-ohjeena hyvin, ja valmiista 
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takista tuli jopa parempi mitä olin kuvitellut.

Kun takissa oli kiinnitettynä kaikki haluamani osat, pääsin teke-
mään siihen viimeistelyn kangasvärien ja kloriitin avulla. Poistin 
takista väriä kloriitilla niistä kohdista, joiden ajattelin altistuneen 
eniten auringolle. Olin jo aiemmin huomannut, että kloriitin kans-
sa värinpoisto voi olla hieman yllätyksellistä, koska ei pysty enna-
koimaan, miten vaatteen materiaali ja siinä oleva väri vaikuttavat 
lopputulokseen. Aikaisemmasta kokemuksesta johtuen en säikäh-
tänyt takkiin tullutta voimakasta kellertävyyttä. Paikkasin liian kel-
lertäväksi menneitä värialueita kankaaseen itsestään kiinnittyvillä 
HatoSilk -kangasväreillä. Lopputuloksena takin pintaan tuli todella 
elävä pinta, ja se näytti monia eri elämänvaiheita läpi käyneeltä. 
Värikäsittelyn lisäksi hankasin tikattuja kohtia kuluneen näköiseksi 
hiekkapaperilla. (Kuva 19.)

Karin farkkuliivi

Karin farkkuliivi oli alun perin farkkutakki, josta leikattiin hihat 
irti. Irrotin liivin toiselta puolelta rintataskun, ja irrotetun taskun 
alapuolelle kiinnitettiin farkkutasku toisesta kierrätysvaatteesta. 
Tämä tuki ajatustani Karin halusta muokata vaatteitaan ajan myötä 
paremmin omaa työtapaansa palvelemaan.  Liiviin tuli myös yksi 
farkkupaikka vanhoista housuista. Farkkuliivin kangas näytti in-
tensiivisen värinsä kanssa uudenkarhealta, joten poistin väriä klo-
riitilla. Väriä oli vaikea saada haalistumaan, ja lopulta liivi muuttui 
väriltään röyhkeän keltaiseksi. Ongelma ratkesi laittamalla liivin 
violettiin värjäysliemeen. Vastavärissä uittaminen pelasti värika-

Karin kypärä

Haastavin muokattava osa Karin puvussa oli työmaakypärä, kos-
ka minulla ei ollut juurikaan kokemusta kovien materiaalien työs-
tämisestä. Elokuva kuvattiin viiden päivän aikana, joista neljä oli 
ulkokuvauksia. Kypärän patinoinnin tuli olla säänkestävä, ja tätä 
varten kävin ostamassa emalimaaleja. Alkuun hioin kypärää hiek-
kapaperilla, jotta sain turhaa kiiltoa pois ja väri tarttuisi paremmin. 
Monen maali- ja hiomiskerroksen jälkeen kypärä näytti vanhalta ja 
likaiselta, mutta valkoiselta samaan aikaan. (Kuva 21.)

tastrofin, ja liivin väri vastasi tavoittelemaani mielikuvaa. (Kuva 
20.)
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Kuva 17: Karin pukumoodboard. Työmaakypärien väritykselle ei ole laissa määrättyä koodia, 
mutta työmailla on vakiintunut käytäntö, jossa esimiesasemassa olevalla ja rakennusmestarilla 
on väriltään valkoinen kypärä (Vandernet Oy 2019). Moodboardin kypärä on kuva Yleltä löytä-
mästäni patinoidusta kypärästä, jota käytin esimerkkinä Karin kypärän patinoimisessa.

Kuva 18: Karin vaatteet sovituksissa ennen 
muokkaamisen ja patinoinnin aloittamista.
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Kuva 19: Karin takin muokkausprosessi. Vasemmalla taskujen ja paikkojen hahmottelua. Oikealla 
ylhäällä takki kloriittikäsittelyn jälkeen ja alla HatoSilkillä maalattu lopputulos.
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30Kuva 21: Karin kypärän patinointi. Alla kypärä valmiissa elokuvassa.
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Työmaan työntekijöiden haalarit

 Ennakkosuunnittelujakson aikana olin tutkinut erilaisia työmaa-
vaatekulttuureja. Mietin keinoja, kuinka saisin työmaan työnteki-
jäjoukosta yhtenäisen suhteellisen pienellä budjetilla.  Halusin työ-
maavaatetuksen olevan pääosin käytetyistä vaatteista tehty, jonka 
ansiosta päädyin selailemaan Varustelekan verkkokaupan haalari-
tarjontaa. Sivustolta löytyi hyvä Saksan armeijan ylijäämäinen me-
kaanikkohaalari, joka oli paitsi suhteellisen edullinen, myös sata-
prosenttisesti puuvillasta tehty.

Hankkimani haalarit olivat väriltään oliivinvihreitä, joka vei mie-
likuvat selkeästi armeijamaailmaan. Värjäsin haalarit pesukonees-
sa eri sinisen ja turkoosin sävyisiksi. Minulla oli tausta-ajatuksena, 
että Kari on hankkinut aina uuden erän haalareita, kun työmaalle 
on tullut uusia työntekijöitä, ja tästä johtuen kunakin aikakautena 
haalarituottajan värikartta on hieman muuttunut. Idean sain omis-
ta ammattikorkeakouluaikaisista opiskelijahaalareista: opintojeni 
aikana opiskelijajärjestömme haalarien sävy muuttui vuodesta toi-
seen lähemmäs pinkkiin taittavaa. Muutaman vuoden ajan opiske-
lijatapahtumissa pystyi haalarin sävyn perusteella tietämään, kuka 
on minkäkin vuosikurssin opiskelija.

Kokeilin yhteen värjättyyn haalariin kloriitin suihkuttamista ja 
toiseen, vielä värjäämättömään, haalariin ruosteen kiinnittämistä 
ruosteisesta metallilevystä (Kuva 22). Ruosteen ja kloriitin avulla 
haalareihin sai suhteellisen pienellä työmäärällä aikaan pinnan, 
joka muistutti avustajien pukumoodboardissa ollutta patinarefe-
renssikuvaa (Kuva 23). Vähän aktiivista työaikaa vievä avustajien 
haalarien muokkaaminen jätti aikaa nimiroolien pukujen yksityis-

kohtaisempaan työstöön (Kuva 24). Kloriitin ja ruosteen lisäksi kuu-
maprässäsin haalareihin vinyylileikkurilla leikatun työmaan logon  
ja kulutin haalareiden pintaa hiekkapaperilla. (Kuva 25.)

Kuva 22: Ruoste- ja kloriittikokeilut
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Kuva 23: Työmaan työntekijöiden pukumoodboard. Oikean yläkulman haalarit toimivat patinoinnin lähtökohtana.
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Kuva 24: Haalarit kuivumassa kloriittikäsittelyn jälkeen. Kuva 25: Haalareiden ruostuttamista ja työmaan logo kiinnitettynä haalariin. Suolan lisääminen ve-
teen nopeuttaa ruosteen syntymistä. Suolaeden levittämisen jälkeen peitin haalarit muovikelmulla, 
jotta kosteus ei haihtuisi pois.
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Helin haalari

Helin haalari on malliltaan hieman erilainen kuin muiden. Koulun 
pukuvarastosta oli löytynyt vastaavanlainen haalari, joka oli vä-
ritykseltään ja rintataskujen osalta poikkeava. Haalari istui Helin 
näyttelijälle paremmin kuin Varustelekasta hankkimani malli, ja oli 
pohjaväriltään lähempänä värimaailmaa, jota olin Helille suunni-
tellut. Aavistuksen erilainen haalari tukee sisällöllisesti Helin oma-
laatuista persoonaa, joka ei istu täydellisesti muuhun työyhteisöön. 
(Kuva 26.)

Jaakon haalari

Jaakon haalarista ja yleisilmeestä tein kaikista työntekijöistä pati-
noiduimman. Jaakko on työmaan hassutteleva ja työtä vieroksuva 
maskotti, joka onnistuu kuitenkin sotkemaan itsensä jatkuvasti. 
Hän on toistuvasti kompuroimassa ja rikkomassa vaatteitaan. Sot-
kuisuudesta huolimatta Jaakko haluaa näyttää coolilta ja katu-us-
kottavalta. Tätä varten hän on ommellut itse kömpelöin pistoin 
haalariinsa erilaisia kangasmerkkejä, ja koittanut Karin tavoin pai-
kata haalariin tulleita reikiä. Käytin Jaakon haalareiden koristetik-
kauksiin paljon aikaa. (Kuva 27.)

Ennen kuvauksia en ollut vielä täysin varma, olisiko Jaakolla yllään 
farkkutakki vai pelkkä haalari muiden vaatteiden päällä. Ensim-
mäinen kuvauspäivä oli todella kolea, ja osin tästä syystä päädyim-
me vaihtoehtoon, jossa Jaakolla on takki yllään ja haalarin yläosa  
solmittuna hihoistaan vyötärön ympäri. Vaikka Jaakon haalarin 
paikkaukset ja kangasmerkit jäivät lopulta tästä syystä vähemmän 
näkyviksi, en kokenut tehneeni turhaa työtä tikkauksien ja kangas-
merkkien kanssa. Jaakon näyttelijä kertoi puvun ja sen yksityis-
kohtien auttaneen antamaan sisältöä omaan työhön. Jaakon puku 
näytti minulle konkreettisesti kuinka parhaimmillaan puku tuo 
näyttelijäntyöhön sävyjä, jotka eivät näy katsojalle suoraan pelkäs-
tä puvusta.
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Kuva 27: Jaakon haalarin tikkausta ja kangasmerkkien kiinnittämistä ennen patinointia.



36

 Vyöhyke ja Haikara olivat produktioita, joita tehdessä opin paljon 
itsestäni pukusuunnittelijana. Tämän opinnäytetyön kautta sain 
kuitenkin palattua kyseisiin produktioihin, ja miettiä tarkemmin 
mitä kaikkea tekeminen minulle oikeasti merkitsee. Lopuksi ke-
rään ajatuksia ja oivalluksia, joita tämän kirjoitusprosessin aikana 
on syntynyt.

Suhtautumiseni moodboard-työskentelyyn on tuntunut aina hie-
man ristiriitaiselta. Monta vuotta ajattelin sen olevan vain ärsyt-
tävää pakollista opettajien keksimää täytettä opintojen sisältöön. 
Vyöhyke ja Haikara osoittivat minulle käytännössä jo olemassa ole-
van kuvamateriaalin hyödyt omien ajatusteni visualisoimisessa. 
Visualisoinnissa moodboard on samaan aikaan tarkka ja epämää-
räinen, mikä mahdollistaa useita eri tulkintatapoja. Moodboardin 
pohjalta voi päätyä moniin erilaisiin puvustuksellisiin ratkaisui-
hin, ja olla silti uskollinen visuaaliselle lähtömateriaalille. Vaikka 
olenkin taitava piirtäjä, minun on vaikea hahmottaa oikeassa kol-
miulotteisessa maailmassa toimivia muotoja paperille. Löydetyillä 
kuvilla leikkiminen ikään kuin pakottaa minut miettimään pukua 
myös käytännön kautta.

Kummankin produktion kohdalla huomasin, kuinka muokkaus- ja 
patinointi-ideoiden välittäminen sovituksissa vielä keskeneräisestä 
puvusta tuo myös omat haasteensa. Pukusuunnittelijana ja tekstiili-

4 Loppuajatuksia
materiaalien asiantuntijana tiedän mitä kaikkea vaatteelle on mah-
dollista tehdä, ja pystynkin sovituksissa hahmottamaan miltä puku 
tulee kaiken muokkauksen ja patinoinnin jälkeen näyttämään. So-
vituksissa ohjaaja saattaa esimerkiksi kommentoida vaatteen välit-
tämää mielikuvaa pohjautuen sen väriin tai liian ”siistiin” olomuo-
toon, vaikka olisinkin moodboardien ja sanallisen viestinnän kautta 
kommunikoinut omia ideoitani. Tällaiseen tilanteeseen pystyisi va-
rautumaan tekemällä etukäteen mallitilkkuja ja kokeiluja joihinkin 
muihin kuin sovitettaviin vaatteisiin. Kummassakin produktiossa 
olin kuitenkin varma visiostani ja kyvystäni muokata vaatteista 
teoksen mukaiset, joten uskalsin lähteä työstämään vaatteita kuval-
lisen ja sanallisen viestinnän pohjalta. Myös produktioiden ohjaajat 
luottivat työryhmänsä suunnittelijoihin ja heidän valintoihinsa.

Materiaalien ja vaatteiden kanssa työskennellessäni siirryn helposti 
tilaan, jossa en anna järjen ohjata toimintaani, vaan annan materi-
aalien ja vaatteiden ”kertoa” tunto-, näkö- ja hajuaistin välityksellä 
minulle, mitä niille voi ja kannattaisi ehkä tehdä ja mitä mahdol-
lisuuksia niillä on tarjottavana. Kun toimin näin, pääsen lopputu-
lokseen, johon en olisi pelkällä rationaalisella toiminnalla päässyt. 
Kun teen moodboardeja ja työstän vaatteita, annan itselleni luvan 
hullaantua ja ilahtua kaikesta, mitä olemassa olevia materiaaleja 
etsiessäni kohtaan. Olemassa olevien materiaalien hyödyntämisen 
kautta oppii näkemään loppumattoman määrän mahdollisuuksia 
kaikessa ympärillä jo olevassa. Olen oppinut arvostamaan myös nä-
ennäisesti ylijäämäistä, turhaksi koettua materiaalia.

Erityisesti Haikarasta opin, että pukusuunnittelussa minulle on tär-



37

keintä pukujen pintojen ja materiaalin kertoma tarina. Vaatteen 
ja sen materiaalin muokkaaminen ja patinointi on ikään kuin roo-
lihahmon eletyn elämän ja sisäisen maailman kartan piirtämistä 
osaksi pukua. Vaatetta ja sen materiaalia työstämällä massatuo-
tetustakin vaatteesta saa uniikin yksilön, joka on juuri kyseessä 
olevaa teosta ja sen hahmoa varten olemassa. Minua kiinnostaa 
tällaisessa tekemisessä kerroksellisuuden luominen ja vaatteen 
muuttaminen omaksi tarinalliseksi kokonaisuudeksi. Se, onko hah-
molla hame vai housut, ei tuntunut ainakaan Haikarassa ja Vyö-
hykkeessä niin olennaisilta; tärkeintä pukusuunnittelijana minulle 
olivat nämä materiaalien luomat tunnelmat.

Materiaalien ja vaatteiden työstäminen muokkaamalla ja patinoi-
malla osoittautuikin kummassakin produktiossa itselleni kaikkein 
ilmaisuvoimaisimmaksi, antoisimmaksi ja luontaisimmaksi tari-
nankerronnan välineeksi pukusuunnittelijana. Tämän avulla pys-
tyin pitämään työskentelyssäni mukana oman ääneni. Sain ikään 
kuin maalata ja luoda yhteisen maailman päälle vielä oman tai-
teellisen ajatteluni kerroksen. Tapani manipuloida konkretisoi sen, 
kuinka näen maailman ja hahmojen linkittyvän toisiinsa. Lopulta 
moodboardit ja vaatteiden muokkaus ovat taiteellisen ilmaisun tek-
niikoita, joiden avulla siirrän omat visuaaliset ideani muille nähtä-
vään muotoon. Ehkä tämä on oman taiteilijuuteni DNA pukusuun-
nittelijana.
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