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TIIVISTELMÄ

Arkkitehtuuri on kaikkea ympärillämme. Siinä mieles-
sä arkkitehtuuria voidaan pitää uloimpana vaatteenamme. 
Vaatteemme taas ovat henkilökohtaista arkkitehtuuriam-
me, jolla ilmennämme itseämme suhteessa maailmaan ja 
haemme suojaa ympäristöltämme.

Millä tavoilla arkkitehtuuri ja vaatteet ovat analogisia 
tarkasteltuna muun muassa tiloina ja objekteina? Millaisia 
yhteyksiä vaatesuunnittelulla ja arkkitehtuurilla on historial-
lisesti, tyylilajillisesti, mitoituksellisesti ja kokemuksellisesti?

Tämä työ on pintaa raapaiseva yleiskatsaus arkkiteh-
tuuriin ja vaatteisiin rinnastettavina asioina niin historial-
lisesta, muodollisesta, tilallisesta kuin myös suunnittelijan 
näkökulmasta tarkasteltuna. Työn tavoite oli laajentaa ym-
märrystä arkkitehtuurin ja vaatteiden yhteyksistä luoden 
täten mahdollisuuden hyödyntää ja lainata ratkaisuja sekä 
perusteluja yhdeltä alalta toiselle. 

Vaatemetafora voi olla erityisen hyödyllinen arkkiteh-
deille, sillä rakennetussa ympäristössä mittakaava on usein 
vaikeampi käsittää ja lopullisen suunnitelman näkee vain 
valmiina. Oman alan tarkastelu voi tämän johdosta avata 
uusia näkökulmia ja tapoja perustella abstraktimpaa arkki-
tehtuuriin maailmaa.

Tutkimuksen menetelmänä on ollut kirjallisuustutkimus 
kuvallisen analyysin ja vertailun tukemana.

Työn tuloksena on se, että aihetta lisätutkimukselle ja 
perehtymiselle on usean akateemisen elinkaaren verran. 
Arkkitehtuurin ja vaatteiden vertaus on herkullinen ja an-
toisa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, missä olen sitä tä-
hän mennessä nähnyt tai keksinyt itse soveltaa.

Lopullinen päätelmä työn perusteella on se, että ai-
healuetta kannattaa tutkia syvemmin ja laajemmin. 
Aiheesta tuntuu löytyvän loputtomasti uusia puolia ja lä-
hestymistapoja, jotka kaikki voisivat hyödyttää niin arkki-
tehteja ja vaatesuunnittelijoita kuin heidän luomustensa 
käyttäjiä ja kokijoita.
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Motiivi eli muisto viiden vuoden takaa:
Ajatus vaatteiden ja arkkitehtuurin suhteesta on kytenyt 
mielessäni aina siitä hetkestä lähtien, kun istuin Helsingin 
Akateemisen kirjakaupan toisen kerroksen kahvilassa hen-
kisen isoäitini Eila Kiiskin kanssa. Olin juuri läpäissyt 
arkkitehtuurin laitoksen pääsykokeet ja keskustelimme 
kokemastamme maailmasta. Eila kertoi muistoistaan 
Ateneumin vaatesuunnitteluosastolta ja toi eräässä virk-
keessään ilmi minulle täysin uuden ajatuksen: olimme nyt 
samalla alalla (vaikkakin toinen uransa alussa, toinen 
uraltaan eläkkeellä) — molemmat suunnittelevat tiloja 
ihmiselle turvan, hyvinvoinnin ja kauneuden vuoksi. Vain 
mittakaava on eri. Siinä, missä arkkitehtuuri on yksilölle 
fyysisesti etäisempää, vaatteet ovat konkreettisesti iholla. 
Kokemusmaailma ja motiivit ovat kuitenkin samat. Siitä 
lähtien vaatteista tuli minulle intiimeintä arkkitehtuuria ja 
arkkitehtuurista uloin vaatteeni. 

Haluan kiittää jatkuvasta inspiraatiosta vaatetussuun-
nittelija, muotitoimittaja, graafinen muotoilja ja kuvittaja 
Eila Kiiskeä; ensimmäisten olennaisten lähteiden äärelle 
johdattamisesta tohtori Matina Kousidia ja työn alkutai-
paleen ohjaamisesta arkkitehti Sari Kivimäkeä.
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1. Mittasuhdetutkielmia. Keskellä ylhäällä da Vincin Vitruviuksen mies. 2. Asu vuodelta 1925. Ero rokokoo-ajan asuun on merkittävä.

3. Ote rokokoo-ajan maalauksesta (Jean-Baptiste Gautier Dagoty. 1775. 
Marie-Antoinette of  Austria).

1. 3.2.

1. JOHDANTO

Ihmiskuntana olemme kautta aikain rakentaneet ympä-
rillemme puitteet, missä ylläpitää ja jatkaa olemassaoloam-
me. Olemme rakentaneet vähentääksemme itseemme 
kohdistuvaa luontaisen ympäristömme valtaa. Meillä on 
aina ollut tarve suojautua vuodenajoilta ja sääolosuhteilta 
— toisaalta tehdä vaikutus ja jättää jälki ympäristöömme. 
Näistä syistä on syntynyt karkeasti jaotellen motiiveiltaan 
kahdentyyppistä arkkitehtuuria: suojaavaa ja käytännöllis-
tä sekä vaikuttavaa ja esteettistä. 

Suojaavalla arkkitehtuurilla tarkoitan arkkitehtuuria, 
joka on rakennettu ylläpitämään fyysistä olemassaoloam-
me. Se on asuntoja (mukaan lukien kodin käsite), asuintalo-
ja, naapurustoja, kouluja ja päiväkoteja, sairaaloita, siltoja, 
muureja, aallonmurtajia ynnä muuta vastaavaa.

Esteettisellä arkkitehtuurilla tarkoitan jo ulkonäöltään 
vaikutushakuista rakennettua ympäristöä, jonka perustana 
ei ole lajimme selviäminen. Tähän kategoriaan kuuluvat 
yhtäältä autoritääriset rakennukset, kuten hallintoraken-
nukset, temppelit, kirkot ynnä muut — toisaalta kauneutta 
palveleva rakennettu ympäristö, kuten museot, patsaat ja 
esteettiset instituutiot — ja kaikkiin edellisiin sisältyvä or-
namentiikka. Esteettisen arkkitehtuurin tarkoitus on abst-
raktimpi: pärjäisimme lajina ilmankin, mutta silti se on 
olennaista ihmisten yhteiselon, eli yhteiskuntien, kommu-
nikaation ja onnellisuuden kannalta. Esteettinen arkkiteh-
tuuri tarjoaa suojan ja elämyksen, mutta ei välttämättä ole 
ehto selviämiselle.

Luonnollisesti on paljon arkkitehtuuria, missä suojaa-
vuus ja käytännöllisyys kohtaavat vaikuttavuuden ja es-
tetiikan. Tämä perustuu lajimme tarpeeseen ilmaista ja 
kommunikoida.

Motiivit vaatteille, eli pukeutumiselle, ovat samat. 
Pukeudumme niin arkkitehtuurilla kuin vaatteilla, jotta oli-
simme turvassa ympäristöltämme, mutta myös osoittaak-
semme asemamme elämässä ja yhteiskunnassa, ilmaistak-
semme itseämme ja rikastuttaaksemme elämäämme.

Edellä kuvatun analogisuuden tähden arkkitehtuurin 
voi nähdä uloimpana vaatteenamme, joka on viimeinen 
pukeutumisemme kerros itsemme ja hallitsemattoman 
luonnon välillä — samoin vaatteemme voi nähdä intiimim-
pänä arkkitehtuurina, jonka todella tunnemme ihollamme.

Vaatteiden pieni koko ja helpompi tuotanto mahdol-
listavat edellä kuvattujen ominaisuuksien yleisemmän ja 
monipuolisemman limittymisen: asu saattaa sekä perustua 
funktioon että viestiä roolista yhteisössä. Esimerkki tällai-
sesta limittymisestä voisi olla Suomen poliisin univormu: 
siniset haalarit varustevöineen ja merkintöineen on suun-
niteltu varta vasten nopean toiminnan ja kehon liikkeiden 
esteettömyyden mahdollistamiseksi, mutta kokonaisuutena 
se on myös samalla selkeä viesti auktoriteetista. 

Erityisen mielenkiintoinen tilanne syntyy, kun ulkoisesti 
samanlainen, funktionaalinen vaate saa eri vaikutukselli-
sen merkityksen ympäröivästä tilasta riippuen. Esimerkiksi 
valkoinen suojatakki esiintyy sairaalassa lääkärin harteilla 
ja viestii potilaille kantajansa auktoriteetista. Sen sijaan 
samanlainen takki laboratorio-olosuhteissa ei välttämättä 
enää tarkoita kantajansa olevan lääkäri, vaan yleisesti ot-
taen viestii tieteen tekijän roolista. Ja edelleen: samantyy-
linen takki saattoi ennen löytyä ateljee-ympäristössä ark-
kitehdin päältä. Kyse on puhtaasti suojavaatteesta, jonka 
tulkinnan määrää esiintymisympäristö samalla tavalla kuin 
näennäisesti samanlainen tila muuntuu kontekstista riip-
puen: huone ei itsessään ole mitään, vaan sen luonteen 
määrää siinä harjoitettava toiminta aina leikkaussalista 
ruokailuhuoneeseen.

Myös suunnittelijan näkökulma on mielenkiintoi-
nen tarkasteltava: mihin esimerkiksi arkkitehti perustaa 
käytävän mitat ja vaatesuunnittelija puvun tilavuuden? 
Teollistumisen myötä massatuotanto aiempaa selkeämmin 
pakotti suunnittelemaan erinäisille keskiarvoille yksilöllis-
ten ratkaisujen sijaan. Silti jo kauan ennen teollistumista-
kin on etsitty ihmiskehon ihannemittoja ja -ulottuvuuksia, 

kuten Leonardo da Vinci ja hänen kuuluisat tutkielmansa 
Vitruviuksen miehestä (kuva 1).

Arkkitehtuurilla ja vaatteilla on tiivis yhteys myös ajal-
lisesta näkökulmasta. Arkkitehtuurin tyylisuunnat ja vaate-
muodin vaiheet jakavat pintaa syvemmällä tasolla saman 
ajanhengen mukaiset ilmiöt: rokokookautena vaatteet oli-
vat yhtä lailla runsaat ja yltäkylläiset, funktionalismin myö-
tä vaatteet taas yksinkertaistuivat huomattavasti muodolli-
sesti ja toisaalta sukupuolten välinen ero pukeutumisessa 
kaventui (kuvat 2-3). Sama ilmiö näkyi myös funktionalis-
tisessa arkkitehtuurissa, jonka perusta oli yksinkertaisuus ja 
käytännöllisyys eli niin sanotusti rakennuksen hygienia.

Tässä kandidaatintyössä keskityn luomaan yleiskatsauk-
sen osaan arkkitehtuuria ja vaatteita yhdistävästä laajasta 
rajapinnasta. Keskeiset teemat ovat rinnastuvuus ajassa, ra-
kenteissa, mitoissa, tiloissa ja kokemuksissa. Menetelmänä 
on kirjallisuuskatsaus ja kuvallinen vertailu, joiden perus-
teella esitän havaintoja yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.

Toissijainen tavoite on tutkia, muuttuisiko arkkitehtuu-
rin kokemisen tulkinta vaatteisiin rinnastamalla helpom-
maksi. Nykyvaikutelmani on, että arkkitehtuurin kokemi-
nen ja kokemuksen ilmaiseminen on usein abstraktia ja 
vaikeasti hahmotettavaa.
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4. Afganistanilaisen Kuchi-paimentolaisheimon telttoja. 

2. ARKKITEHTUURI — ULOIN VAATTEEMME

Tässä kappaleessa luodaan katsaus arkkitehtuurin ja 
vaatteiden yhteiseen historiaan. Tämän ohella perehdytään 
vaatteen käyttöön arkkitehtuurin metaforana.
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2.1 KATSAUS HISTORIAAN

Kautta ihmiskunnan olemassaolon kaikki taiteet ovat 
erottamattomasti liittyneet toisiinsa, sillä ne kaikki kum-
puavat ihmisestä hänen ja kokemuksiensa ilmaisijana. 
Luonnollisesti samasta syystä arkkitehtuuri ja vaatteet ovat 
aina kulkeneet rinnakkaisia polkuja tyylien, ideologioiden, 
tarpeiden ja toteumien osa-alueilla. Samalla tavalla kuin 
esimerkiksi kuvataide tai kirjallisuus kuvastavat aikaan-
sa, myös arkkitehtuuri ja vaatteet ovat erottamaton osa 
kontekstiaan.

Arkkitehtuurin ja vaatteiden suhde alkoi siitä hetkestä, 
kun ihmiselle syntyi tarve suojautua ympäristöltä. Gottfried 
Semper esitti ensimmäisten, arkkitehtuuria edeltävien asu-
musten olleen nomadien telttoja, jotka oli verhottu ja sisäti-
loiltaan jaoteltu roikkuvien mattojen avulla (kuva 4)1.

”Riippuvat matot säilyivät todellisina seininä, tilan näkyvinä ra-
joina. Usein kiinteät seinät näiden takana olivat tarpeellisia syistä, 
joilla ei ollut mitään tekemistä tilan luomisen kannalta; niitä tarvittiin 
turvallisuuteen, kuorman kannattelemiseen, niiden kestävyyden tähden 
ja niin edelleen. Missä ikinä tarvetta tälle toissijaiselle funktiolle ei 
ilmennyt, matot säilyivät alkuperäisenä tapana erottaa tilaa. Jopa 
niissä paikoissa, joissa kiinteä seinä tuli tarpeelliseksi, jälkimmäinen 
[kiinteä seinä] oli vain sisempi, näkymätön rakenne piilotettuna todel-

lisen ja oikeellisen seinän ilmenemismuodon, värikkäiden kudottujen 
mattojen taakse.”2

Täten hän päätteli maton olevan kiinteän seinän esi-
muoto ja olleen seinän periolemus ja symboli rakentajille 
pitkään sen jälkeen, kun seinät rakennettiin kivestä ja muis-
ta vahvan luonteen ja työstettävyyden omaavista aineista. 3 

Tämän todisteeksi Semper tarjoaa esimerkkejä assy-
rialaisten ja egyptiläisten temppeleistä, joiden seinissä ja 
ornamentiikassa on selkeitä jäänteitä mattojen kuvioista, 
periytyneistä pintatekstuureista ja tyyleistä aina punoksen 
imitoimiseen asti (kuva 5)4.

Arkkitehtuurin ja vaatteiden suhde ei, kuten minkään 
luovan ja ilmaisevan alan riippuvuus toisesta, tule päät-
tymään — jolleivat ne sulaudu erottamattomasti yhdeksi 
käsitteeksi ja objektiksi. Sen sijaan arkkitehtuurin ja vaattei-
den välinen suhde voi olla molemminpuolisesti hedelmäl-
linen suunnittelijoille, kokijoille ja käyttäjille: voimme yh-
den kautta ymmärtää toista ja paljastaa puolia, joita emme 
muuten olisi tulleet nähneeksi. Tämän tähden tarvitsemme 
laajasti ja tarkasti soveltuvia metaforia. Tällainen vastinpari 
arkkitehtuuri ja vaatteet ovat toisilleen.

5. Midaksen hauta

1 Semper, Gottfried. Die vier Elemente der Baukunst. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn. 1851.  
 Käännös: The Four Elements of  Architecture and Other Writings. Mallgrave, H.F. Wolfgang, H.  
 Cambridge University Press. 1989. S. 103-105.

2 Ibid., s. 104.

3 Oheishuomiona: Suomenkielinen sana seinävaate kertoo mielenkiintoisella  
 tavalla arkkitehtuurin ja vaatteiden yhteydestä: on ajateltu pukea seiniä lämmön ja mukavuuden lisäämiseksi.  
 Suomen kielessä esiintyvät myös sanat asu ja asumus, jotka yhtälailla luovat voimakasta kielellistä yhteyttä  
 arkkitehtuurin ja vaatteiden välille. Samakaltainen yhteys on olemassa myös saksan kielessä seinää tarkoittavassa  
 sanassa Wand ja vaatetta ilmaisevassa sanassa Gewand. Saksankielisten sanojen yhteinen juuri on ilmeinen.

4 Alun perin kankaan teknisten rajoitteiden seurauksena kivestä ja puustakin rakennettujen ja verhoiltujen  
 seinien pinta imitoi pitkään tekstiilin perinteitä ja ornamentiikkaa. Esimerkiksi friisit noudattivat ulkoasultaan  
 kankaisiin kirjailtua tyyliä, vaikka puuhun tai kiveen olisi voinut kaivertaa kolmiulotteisemminkin. Ibid., s. 104-105.
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2.2 VAATE ARKKITEHTUURIN METAFORANA

”Arkkitehtuuri ei voi suoraan imitoida mitään kuin muuta ark-
kitehtuuria. -- Siksi kaikki keskustelu arkkitehtonisesta kauneudes-
ta sisältää viittauksia arkkitehtuurin ulkopuolisiin objekteihin. -- 
Suunnitteluanalogioiden tärkeys piilee niiden kyvyssä auttaa meitä 
arvostamaan sen esteettistä merkittävyyttä, että arkkitehtuuri on ih-
misen työn tulos.”5

Arkkitehtuurin metaforana vaate on esiintynyt sään-
nöllisesti ennen 1800-lukua. Ensimmäisiä viittauksia löytyy 
jo noin vuodelta 15 eaa. Vitruviuksen De Architecturan 
neljännestä kirjasta, missä hän kuvailee joonialaisen pyl-
väsjärjestelmän uurteita ”kuin laskoksia naisellisesta kaa-
vusta”6. Silti vasta 1400-luvulle tultaessa vaatetta ryhdyt-
tiin käyttämään vakavammin arkkitehtuurin metaforana 
— Adrian Fortyn mukaan alun perin kunnollisuuden ja 
näyttävyyden osoittamiseksi, Filareten sanoin ”juuri, ku-
ten henkilön tulisi pukeutua asemansa mukaisesti elämässä, arkki-
tehtuurin tulisi olla sopivaa rakennuksen käytölle ja tärkeydelle”7. 
Yleisesti ottaen Forty esittää, että 1800-luvulle tultaes-
sa vaatemetaforan tärkein rooli oli yllyttää arkkitehtuu-
ri pitäytymään niissä rajoissa, joita pidettiin sosiaalisesti 
kunnollisina8.

1800-luvun aikana sosiaalisten korostuksien hylkäämi-
nen pukeutumisessa teki yllä mainitusta tavasta käyttää 
vaatetta metaforana turhan. Sen sijaan vaatemetaforaa 
alettiin käyttää mitä moninaisimmissa merkityksissä esi-
merkiksi John Ruskinin naturalistisista tarkoitusperistä 
osoittaa arkkitehtuurin ja yhteiskunnan taantuminen seu-
rauksena välinpitämättömyydestä luontoa kohtaan. Hän 
piti käännekohtana renessanssia, jolloin ihmisten huomio 
siirtyi luonnosta keinotekoisuuteen — tämän myötä mene-

tettiin myös yksinkertaisuus muodossa ja väreissä niin vaat-
teissa kuin arkkitehtuurissa.9

Adrian Fortyn näkemyksen mukaan yksi mielenkiin-
toisimmista vaatemetaforan hyödyntäjistä arkkitehtuuri-
kirjallisuudessa oli ranskalainen Viollet-le-Duc.Hän kir-
joitti vuosina 1858—1870 neliosaisen sarjan Dictionnaire 
du Mobilier français, josta suuri osa oli omistettu vaatteelle. 
Teoksessa hän väittää, että ranskalainen gotiikka, joka syr-
jäytti bysanttilaisen ja romaanisen tyylin, perustui yksinker-
taisesti järjellisiin ratkaisuihin rakennustekniikassa. Hänen 
mukaansa täten syntyi 1200-luvulla täydellinen tyyli, mikä 
noudatti rakenteiden luonnollisia tarpeita ja tarkoituksen-
mukaisuutta. Viollet sovelsi samaa ideaa myös vaatteisiin: 
”1200-luvulla [greko-romaanista hahmoa] seurasi nopeasti yksin-
kertainen vaate, mukava, yhteinen melkein kaikille luokille, mikä sai 
arvonsa tyylistä, millä sitä kannettiin. -- Etsittiin parhaiten arkisiin 
askareisiin sopiva muoto ja juuri, kuten arkkitehtuurissa—mikä se-
kin on vaate—etsittiin rationaalisin tapa pukea rakenne.” Viollet 
jatkaa parhaan vaatteen olevan sellainen, joka ei hämärrä 
kehon muotoa, ja 1200-luvun asussa ei hänen mukaansa 
ollut mitään ylimääräistä: se ei voinut kätkeä fyysisiä vikoja, 
mikä oli hänestä suurin kunnianosoitus, minkä asulle voi 
antaa (kuva 8).10

Viollet-le-Duc antaa myös esimerkin kenkien kehityk-
sestä 1200-luvulla. Hänen mukaansa kengät saavuttivat 
huippumuotonsa noin vuoden 1250 tienoilla, jolloin ken-
gän muoto seurasi tarkimmin jalan anatomiaa (kuva  6). 
Myöhemmin kengän varvasosa venyi venymistään ää-
rimmäiseksi ja jalan muodon kadottaneeksi (kuva 7).11 
Arkkitehtuurissa samaan aikaan vallinneen goottilaisen 

5 Forty, Adrian. 1989. Of  Cars, Clothes and Carpets: Design Metaphors in Architectural Thought.  
 Journal of  Design History Vol. 2 No. 1, s. 1-2.

6 Vitruvius. De Architectura libri decem. N. 15 eaa. Neljännen kirjan ensimmäinen kappale. ”—they let flutes down  
 the whole trunk of  the column to mimic, in matronly manner, the folds of  a stola.” Käännöksestä Rowland, I.R. ja  
 Howe, T.N. 1999. Vitruvius — Ten Books on Architecture. Cambridge University Press. S. 55. ISBN 978-0-521-00292-9.

7–8 Forty, Adrian. 1989. Of  Cars, Clothes and Carpets: Design Metaphors in Architectural Thought. 
 Journal of  Design History Vol. 2 No. 1, s. 10.

9–11 Ibid., s. 10-11.
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tyylin eräs tunnuspiirre on teräväkärkinen kaari esimerkiksi 
ikkunoissa (kuva  9) ja erittäin jyrkkä ja terävä kattomuo-
to. Tämä johtui rakenteellisesta taidokkuudesta ja uudesta, 
dynaamisesta tavasta jakaa voimat eri rakenneosille, mikä 
mahdollisti korkeat ja kevyet muodot12.

Forty esittää 1900-luvun modernistien käyttäneen monia 
analogioita arkkitehtuurin ja vaatteen välillä, mutta esimer-
kiksi Viollet-le-Ducista ja Ruskinista poiketen, modernistit 
tyypillisesti pitivät aikansa vaatteista. Sen sijaan modernis-
teilla oli enemmän vaikeuksia vaatteen käyttämisessä metafo-
rana arkkitehtuurille, sillä täydellisen arkkitehtonisen tyylin 
etsintä oli selkeässä ristiriidassa vaatteisiin liittyvän muodin 
ailahtelevuuden tähden.13 Joka tapauksessa Forty nostaa es-
seessään näistä modernisteista erityisesti kaksi esimerkkiä.  
Ensimmäinen esimerkki on Adolf  Loosista, joka 
oli ilmaissut pukeutumisen periaatteeksi seuraa-
vaa: ”hyvin pukeutuminen tarkoittaa, että vähintään-
kin erottuu joukosta”. Loos sovelsi samaa vaatetuksesta 
kummunnutta argumenttia Wienin Michaelerhausin suun-
nitelmaansa, joka aiheutti aikalaisten joukossa skandaalin.14  
Toinen esimerkki on Sigfried Giedionin kirjasta Befreites 
Wohnen (1929), missä Giedion esittää kuvan amerikkalai-
sesta tennisasusta kuvaillen hyvää ilmastointia ja kehon 

liikkeen vapautta vastakohtana perinteiselle ilmattomalle ja 
rajoittavalle asumistyylille (kuvat 10–11).15 Tässä tilanteessa 
Giedionin vaatemetafora palvelee uutta, modernistista ark-
kitehtuuria puoltavana argumenttina.

Mark Wigley nostaa vastaavan, mutta vieläkin voi-
makkaamman esimerkin vaatemetaforan käytöstä kirjas-
saan White Walls, Designer Dresses (1995). Hän lainaa Lionel 
Brettin 1947 kirjoittamaa kirjaa The Things We See, jonka 
tavoitteena oli kannustaa kaikkia katsomaan arkipäiväistä 
ympäristöä tuorein ja kriittisin silmin16: ”Näin pystytetty luu-
ranko tulee seuraavaksi vaatettaa, ja tämän vaatetuksen tarkoitus, kuin 
minkä hyvänsä muun, on osaksi suojaava, osaksi koristeleva. -- Mutta 
1900-luvulle tultaessa perinteiset tavat koristella rakennus olivat väl-
jähtäneet; jokainen mahdollinen tapa oli kaivettu uudelleen haudastaan 
ja taas kuopattu. -- Ornamentti oli karkoitettu. -- Talot, kuten niiden 
asukkaat, esittelivät anatomiaansa, ja vaikka joillain oli kauniit kehot 
(kun he säilyivät nuorina), jotka ilahduttivat ohikulkijaa, toisilla ei 
ollut. Kaikenlaiset vaatteet paljaalla betonilla tuntuivat epärehellisil-
tä. Puhdas valkoinen oli muodissa osittain sen uutuudenviehätyksen, 
osittain [pinnan] pehmeän mekaanisen tekstuurin korostuksen tähden. 
Joka tapauksessa se osoitti kontrastin itsensä ja ympäröivän luonnon 
välillä.”17

12 Grodecki, Louis. Gothic Architecture (History of  World Architecture). 1978. Milano, Electra Editrice. S. 9.

13 Forty, Adrian. 1989. Of  Cars, Clothes and Carpets: Design Metaphors in Architectural Thought. 
 Journal of  Design History Vol. 2 No. 1, s. 12-13.

14–15 Ibid., s. 12.

16 Wigley, Mark. White Walls, Designer Dresses / The Fashioning of  Modern Architecture. 1995. The MIT Press. S. 27.

17 Brett, Lionel. The Things We See: Houses. West Drayton: Penguin Books. 1947. S. 34-36.

Kuvat edellisellä sivulla: 
6.–7. Kengät noin vuodelta 1250 ja kaavio muodon evoluutiosta. Kengät 
jäljittelevät goottilaiseen tyyliin kuuluvan terävän kärjen muotoa.

8. Vasemmalla asu noin vuodelta 1130. Oikean puoleinen asu1200-lu-
vun toiselta puoliskolta.

9. Ikkunadetalji goottilaistyylisestä kirkosta (La cathédrale de Soissons).

Oikealla: 
10. Ensimmäisiä rakennuksia valkoisilla julkisivuilla uudemmassa länsi-
maisessa arkkitehtuurissa. Weissenhofsiedlung, Stuttgart., Mies van der 
Rohe.

11. Amerikkalainen tennisasu 1920-luvulta. Kuvaparissa näkyy funktio-
nalismi arkkitehtuurissa ja vaatteissa.
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3. NÄKÖKULMIA ARKKITEHTUURIN JA 
VAATESUUNNITTELUN YHTEYTEEN

Tässä kappaleessa pohdin arkkitehtuurin ja vaatesuun-
nittelun yhteyttä seitsemän eri näkökulman kautta, jotka 
ovat suunnittelumetodit, mitoitus, rakenteet, materiaalit, 
aistit ja sukupuolittuneisuus. Teemat on poimittu omien 
pohdintojen tuloksena mielenkiintoisimpina esimerkkeinä 
arkkitehtuurin ja vaatteiden rajapinnasta.

12. Pitsijulkisivu betonielementeistä. Länsisatamankatu 23, Arkkitehtitoimisto Huttunen–Lipasti–Pakkanen.
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13.

3D-skannattu keho, jonka päälle on 
hahmoteltu malli.

Tämä malli muutetaan halutulla tavalla 
parametriseksi.

14.

Parametriikkaa jalostetaan ja 
simuloidaan fysiikkaa, mikä 
johtaa drapeeraukseen (oikea 
kuva).

15.

Parametriikan variointia.

16.

Mekolle taitellaan, jotta se mahtuu 
3D-printterin tulostusalustalle. Kun 
mekko on tulostunut, se voidaan irrottaa 
alustasta ja avata täyteen mittaansa.

3.2 MITOITUS

Suomessa käytetään laajalti tilojen mitoittamiseen 
Rakennustietokortistoa, jonka mitat perustuvat Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestötutkimuksiin ja 
standardeihin. Suomessa esimerkiksi tasojen, kaappien 
ynnä muiden korkeudet perustuvat naisten keskimittoihin, 
kun taas käytävien leveydet ja kulkuaukkojen ulottuvuu-
det miesten keskimittoihin.18 Mitoituksen tavoite on tästä 
päätellen tehdä tiloista mahdollisimman sopivia kaikille 
keskiarvoille.

Maailmalla erittäin suosittu mitoituksen perusta ark-
kitehtisuunnittelussa on saksalaisen arkkitehdin Ernst 
Neufertin kehittämä Architects’ Data (1936), josta löytyy 
mittoja mitä omintakeisimpiin tilanteisiin. Neufertin, kuten 
Leonardo da Vincin, Le Corbusierin, suomalaisen Aulis 
Blomstedtin ynnä monen muun mittajärjestelmän taustal-
la ovat vaikuttaneet Vitruviuksen De Architecturassa hah-
mottelemat antiikin mitoitusperusteet.19

Vaatesuunnittelussa vastaava mitoitusperusta perustuu 
”tiettynä aikana väestön keskuudessa suoritettuihin pe-
rusmittauksiin ja niistä saatuihin keskiarvoihin. Mittojen 
määrittely ja mittaustavat perustuvat kansainvälisiin stan-
dardeihin. Tietyt mittaryhmät yhdistetään ja järjestetään 
taulukoiksi. Koot on porrastettu siten, että lähes joka varta-
lolle löytyy sopiva koko”20.

Naistenvaatteissa pituusryhmiä on kuusi, jotka vielä 
jaotellaan kuuteen eri vartalotyyppiin ”vartalon pituu-
den, lantionympäryksen ja rinnanympäryksen mukaisiin 
tunnus- ja avainmittoihin”. Miehille sen sijaan on määri-
telty viisi vartalotyyppiä, jotka on jaoteltu viiteen pituus-
ryhmään.21 Näiden kokoluokkien mukaan vaatteen perus-
suunnitelma sarjotaan tietokoneella tai käsin, eli skaalataan 
alkuperäisestä mallista eri kokoihin22. Tämä työvaihe ver-
tautuu arkkitehtisuunnittelussa parhaiten tietokoneiden 
mahdollistamaan parametriseen suunnitteluun, jossa tie-
tyin ehdoin tietokone voi tuottaa perusmallista loputtoman 
määrän variaatioita.

Lopulta kuitenkin, kuten arkkitehtuurissa, mitoitus 
vaihtelee niin maittain kuin suunnittelijoittain. On myös 
luonnollista, että eri kulttuureissa ja kansanryhmillä on 
olosuhteisiin sopiva mitoituksen perusta.

3.1 SUUNNITTELUMETODIT

Suunnittelutyökaluissa sekä arkkitehdit että vaatesuun-
nittelijat lähtevät nykypäivänäkin usein liikkeelle kynän ja 
paperin avulla etsiäkseen ajatuksiensa ja sen myötä konsep-
tin ensihahmoja. Tärkein työkalu on joka tapauksessa ajat-
telu ja sen apuna havainnoinnin eli niin kutsutun näkemisen 
taito. Tämä on yhteistä arkkitehti- ja vaatesuunnittelulle. 
Digitalisaatio on tuonut mukanaan liudan uusia suunnit-
teluvälineitä, kuten mahdollisuuden 3D-mallintaa lopul-
linen tuote yksityiskohtaisesti simuloiden olosuhteiden 
vaihteluitakin. Tämän lisäksi parametrinen mallintaminen 
on erilaisten valmistustekniikoiden, kuten niin kutsutun 
3D-tulostamisen, avulla synnyttänyt uuden rajapinnan vaa-
tesuunnittelun ja arkkitehtuurin välille. Suunnittelijoiden 
on aina helpompi koestaa ajatuksiaan tosielämässä fyysis-
ten mallien valmistuksen muuttuessa vaivattomammaksi. 
3D-tulostaminen on myös mahdollistanut uusien, aiemmin 
erittäin haasteellisten rakenteiden toteuttamisen, ja syn-
nyttänyt uusia ilmenemismuotoja sekä arkkitehtuuriin että 
vaatteisiin (kuvat 13–16).

Perinteinen suunnittelumetodi molemmilla aloilla on 
mallinrakennus, vaikka arkkitehtuurissa harvoin voidaan 
rakentaa ja kokeilla ideoita luonnollisessa koossa. Tämän 
johdosta arkkitehti ei voi ikinä kuin valistuneesti arvailla, 
miltä lopullinen tuotos oikeasti näyttää, ja miten se käyttäy-

tyy elinkaarensa aikana. Vaatesuunnittelun puolella luon-
nollisen kokoisten mallien valmistaminen ja koestaminen 
on usein helpompaa. Lopullista tuotetta voidaan sovittaa ja 
muokata tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi on tyypillistä 
vaatturilla asioidessa.

Tyypillisesti arkkitehdit ovat myös edellä mainitusta 
syystä harrastaneet laajaa opintomatkailua saadakseen 
mahdollisimman laajan käsityksen tilallisuudesta ja sen 
olomuodoista omaa suunnittelutyötään varten. Viimeisin 
teknologia on tosin tuomassa tähän iänikuiseen ongel-
maan uusia ratkaisuja. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen 
uppoutumisen mahdollistavat lasit ovat jo konsoli- ja tieto-
konepelien aloilla arkipäivää, joissa tietokone mallintaa re-
aaliaikaisesti sekä visuaalisesti että auditiivisesti kolmiulot-
teista virtuaalimaailmaa. Jo lähitulevaisuudessa voisi olla 
mahdollista kulkea suunnitteilla olevan rakennuksen sisällä 
kokien tilan virtuaalisesti niin suunnittelijana kuin asiak-
kaana. Tämän lisäksi niin kutsuttu muunneltu todellisuus 
on yhtälailla tärkeä kehittyvä osa-alue tietokoneavusteises-
sa suunnittelussa. Esimerkiksi korjausrakentaminen sekä 
yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu voivat hyötyä teknolo-
giasta, jolla oikeiden näkymien päälle kerrostetaan tietoko-
neella reaaliaikaisesti virtuaalitodellisuutta.

18  RT 09-11137 Ihmisen mitat ja ulottuminen. Rakennustieto Oy. Tammikuu 2014. S. 01.

19  Jokiniemi, E. & Davies, N. 2012. Kuvitettu rakennussanakirja. Rakennustieto Oy. S. 578-579.

20  Luoto, Pirjo. Ammattina vaate. WSOY. 2002. S. 213.

21  Ibid., s. 214-215.

22  Ibid., s. 144.
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17. 18.

3.3 RAKENTEET

Arkkitehtuuri ja vaatteet jakavat yhden selkeän ominai-
suuden: molemmat ovat ihmisen suuren kulutuksen koh-
teina. Samalla tavalla suurten ihmis- ja liikennemäärien 
tiloissa on vahvistettava rakenteita ja käytettävä kestäväm-
piä materiaalia kuin vaatteissa esimerkiksi sauma- ja taive-
kohdissa. Hyvälaatuisen vaatteen pinta kestää hankausta, 
kuten hyvä julkisivu kestää aikaa.

Midaksen haudan julkisivusta nykypäivään ponnistaen 
vaatteet ja niiden tekstuurit näkyvät taas nykyarkkitehtuu-
rissa. Esimerkiksi graafinen betoni ja silkkipainettu lasi 
ovat tänä päivänä suosittuja suunnittelijoiden käyttämiä 
keinoja luoda kiinnostavampaa julkisivua ja yksityiskohtia. 
Graafisen betonin ja seripainolasin valmistusmenetelmistä 
johtuen niissä on usein toistuvaa kuviota, mikä saa ne muis-
tuttamaan helposti kangasta pintatekstuuriltaan (kuva 17). 

Mielenkiintoinen rakenteellinen vertailukohta arkkiteh-
tuurille on myös Japanilainen kimono. Perinteisesti kaikki 
kimonot ovat samanmuotoisia ja standardikokoisia. Se on 
kaikille sama pituudesta ja painosta riippumatta, eikä nai-
sille tai miehille ole erillisiä malleja. Huomionarvoista ki-
monossa on myös rakenteellisesti se, että valmistusprosessin 
aikana kangas on suorakulmainen ja laakea kappale, mikä 

voidaan esimerkiksi puhdistusta varten purkaa taas perus-
muotoonsa. Kimono voidaan lähtömuotonsa ansiosta tai-
tella pieneksi neliöksi helppoa säilytystä varten. 23

Japanilainen kimono eroaa länsimaisesta vaateperin-
teestä huomattavasti, mutta herättää juuri siksi mielen-
kiintoisen kysymyksen. Voitaisiinko länsimaisessa arkkiteh-
tuurissa luoda rakenteelliselta periaatteiltaan vastaavaa: 
yksinkertaista, käytännöllistä ja esteettistä sekä helposti 
kierrätettävää? Arkkitehtuurissa aihetta on tutkittu muun 
muassa origameista inspiroitunein rakentein.

Vaatteille ja arkkitehtuurille ovat yhteisiä myös raken-
teelliset menneisyydenjäämät, jotka eivät enää palvele al-
kuperäisessä tarkoituksessaan. Nämä skeuomorfit näkyvät 
arkkitehtuurissa esimerkiksi pilastereina, jotka eivät ulko-
muodostaan huolimatta ole kantavia pilareita, vaan puh-
taasti koristeellisessa roolissa. Vaatteissa vastaava muodon 
siirtymä rakenteellisesta koristeelliseen voisi olla epoletti, 
joka alun perin oli olkasuoja, mutta sittemmin erityises-
ti univormuissa arvoa ilmaiseva tunnus, mistä epoletti on 
edelleen siirtynyt nykypäivänä kuluttajien takkeihin ja pai-
toihin olkakoristeiksi.

23  Yamanaka, Norio. The Book of  Kimono. Japani, Kodansha International Ltd. 1982. S. 42.

17. Yhtenäinen tekstuuri synnyttää vaikutelman tekstiilipinnasta. Arkki-
tehtuuritoimisto Heikkinen-Komosen Hämeenlinnan maakunta-arkiston 
julksivu.

18. Julkisivu kuin venytetty kangas. Lillen kulttuurikeskus,  
NOX-arkkitehdit.
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3.6 SUKUPUOLITTUNEISUUS

Yksilön kannalta eräs olennainen ja mielenkiintoinen 
rinnakkaisuus arkkitehtuurissa ja vaatteissa on sukupuo-
littuneisuus. Perinteisesti naisille ja miehille on ollut omia, 
toiselta sukupuolelta kiellettyjäkin, tiloja aina kotiolojen 
erillisistä makuuhuoneista odotustiloihin juna-asemilla ja 
osastoihin matkustusvälineissä. Kotona on myös perintei-
sesti ollut vahvemmin niin sanotusti naisten tiloja, kuten 
keittiö tai kodinhoitohuone, ja toisaalta miesten tiloja, ku-
ten työhuone tai autotalli. WC-tilat ovat edelleen suurim-
maksi osaksi erotettu sukupuolten mukaan. Ennen muuta 
sukupuolittuneisuus on ilmentynyt uskonnollisissa raken-
nuksissa, mikä on nähtävissä nykypäivänäkin esimerkiksi 
naisilta kielletyissä moskeijoissa. 

Vaatteissa sukupuolittuneisuus on perinteisesti ja nyky-
päivänäkin vielä yhtä ilmeistä. Länsimaisessa kulttuurissa 
naisellisia vaatteita ovat esimerkiksi hame- ja mekkotyyppi-
set asut, erityiset alusvaatteet ja ornamentiikan saralla mei-
kin ja korujen avulla asustautuminen. Vaatteissa sukupuo-

littuneisuus on yhtälailla vähentynyt kuin arkkitehtuurissa 
sukupuolten välisen tasa-arvoaatteen ollessa aina enenevis-
sä määrin erottamaton osa ajanhenkeä.

Yhtäältä sukupuolittuneisuus saattaa lisätä tilallista mo-
nipuolisuutta ja esteettistä rikkautta erilaisten vaatteiden ja 
ornamenttien esiintyessä erilaisilla ihmisryhmillä. Toisaalta 
kokemuksen puolella jää aina ryhmä ihmisiä, jotka eivät 
sukupuolittuneisuuden tähden pääse kokemaan ja osalli-
seksi yksilötasolla kyseistä tila- ja estetiikkaelämystä.

3.5 AISTIT

Niin arkkitehtuurissa kuin vaatteissa kokemus perustuu 
luonnollisesti täysin aisteihimme: voimme nähdä tai tuntea 
tilan, kuulla sen kaiun tai materiaalin äänen, haistaa — ja 
kenties sitä kautta maistaa — materiaalin tai toiminnon 
tuoksun esimerkiksi tervatussa puurakennuksessa tai kodin 
keittiössä. Aistit ovat avainroolissa koko kokemuksessamme 
maailmasta.

Vaatteissa mielenkiintoisin aistikokemus on haptisuus. 
Luonnollisesti arkkitehtuuriakin aistitaan myös tuntemus-
ten kautta, mutta epäsuoremmin tilallisten elementtien 
kautta: ihminen on usein kosketuksissa esimerkiksi kaitei-
siin, kalusteisiin ja jalkapohjien kautta lattiaan, mutta var-
sinainen tila on usein niin paljon ihmistä isompi, ettei sen 
muotoa voi tuntea ihollaan. Vaatteet sen sijaan ovat aina 
iholla, ja yksilön kokemus omien vaatteidensa luomasta ti-
lasta perustuu ennen muuta tuntoaistiin. 

Eri aisteja tarkastellen esimerkiksi näköaistin suhteen ti-
lakokemus omista vaatteista voi perustua usein ennemmin 
ajatuksiin tallentuneeseen mielikuvaan vaatteiden olemuk-
sesta ja ulkoasusta kuin varsinaiseen oman peilikuvansa 
tarkkailuun. Kuuloaistin suhteen vaatteilla on suuri rooli 
tilallisesti. Esimerkiksi nostaessa paksun talvitakin hupun 
päähänsä voi yhtäkkiä löytää itsensä rauhallisemmasta ja 
ympäristöstä eristyneemmästä tilasta. Arkkitehtuurissa eri-
näisiä seinä- ja kattovaatteita käytetään juuri yksityisyyden, 
mukavuuden ja äänen hallinnassa.

Niin vaatteissa kuin arkkitehtuurissa aistit ovat määrit-
tävässä roolissa sen tulkinnassa, onko kyseinen tila onnis-
tunut. Pienikin aistillinen epäkohta tilanteessa, missä jokin 
aistikokemus ei olisi toivottava, synnyttää epämiellyttävän 
tunteen ja saa kokijan helposti varautuneempaan olotilaan.

3.4 MATERIAALIT

Materiaalien saralla arkkitehtuurilla ja vaatteilla on 
huomattava yhteinen rajapinta: rakennukset ovat täyn-
nä erilaisia tekstiilejä koristeina tai ikään kuin vaatetuk-
sena mahdollisesti epämiellyttäville tai suojaa kaipaaville 
pinnoille.

Esimerkiksi verhoilla säädellään yksityisyyttä, lämpöä ja 
valoa sen lisäksi, että ne toimivat tilaa akustisesti — mah-
dollisesti myös visuaalisesti — pehmentävinä elementteinä. 
Samassa funktiossa lattialta löytyy usein matto, erityisesti 
rauhallisemmissa tiloissa. Huonekalut on puettu mitä mo-
ninaisimmin materiaalein (kuva 19) aina luonnonkuiduista 
nahkaan ja erityisesti julkisissa tiloissa akustisina pintoina 

palvelevat kuitupintaiset paneelit ja koristeellisina seinä-
vaatteina taideryijyt vain joitakin esimerkkejä antaakseni.

Materiaalimaailman kautta arkkitehtuurin ja vaattei-
den yhteiset juuret ovat ilmeisiä myös esimerkiksi intiaanien 
tiipiin ja mongolialaisen jurtan kautta: eläinten taljoilla ja 
kudotuilla kankailla on puettu rakennuksia jo läpi historian 
(kuvat 20–21). Nykypäivänä tekstiilejä käytetään yhä katto- 
ja seinäpintoina erinäisissä keveissä ja lennokkaissa jännite-
tyissä rakenteissa, kuten stadioneissa ja paviljongeissa.

20. 21.19.

19. Eero Saarisen Tulppaani-tuoli. Istuinosan tekstiiliverhoiltu tyyny pehmentää ihmisen kokemusta.

20. Jurtta Mongoliassa. Puinen rankarakenne on verhottu ja sidottu kankailla.

21. Nahoilla suojattu Lakotojen tiipii vuonna 1891.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn ensisijaisena tavoitteena oli luoda katsaus arkki-
tehtuurin ja vaatteiden suhteeseen yleisellä tasolla. Hyvin 
nopeasti kävi selväksi, että edellä mainitut kaksi alaa ovat 
syvällisesti verrannollisia, ja ne jakavat laajoja yhtymä-
kohtia niin historiallisesti kuin nykypäiväisessä arjessa. 
Keskeisissä teemoissa ajallisesta rinnastuvuudesta, raken-
teista, mitoista, tiloista ja kokemuksista aukesi runsaita — 
jopa loppumattomalta tuntuvia — uusia näköaloja vieläkin 
syvempään perehtymiseen ja pohdintaan alojen välillä. 
Ajallisen rinnastuvuuden osalta havainto oli tosin kaikista 
yksinkertaisin: kaikki taide, arkkitehtuuri ja vaatteet mu-
kaan lukien, elää yhtä ja samaa jatkumoa.

Toissijaisena tavoitteena oli tutkia, muuttuisiko arkki-
tehtuurin kokemisen tulkinta helpommaksi vaatemetaforaa 
käyttämällä. Tämän suhteen käymäni keskustelut aiheesta 
ja oma perehtymiseni aloihin ja niiden yhtäläisyyksiin on 
avannut niin itselleni kuin keskustelukumppaneilleni aivan 
uudella tavalla uusia näkökulmia pohtia ja käsittää niin 
arkkitehtuuria kuin vaatteita. Vieläkin syvemmällä tasolla 
näiden alojen rinnastaminen avaa näköalan syvempään 
suhteeseemme ihmisinä ympäristöömme ja sen taustalla 
käsittämättömään kaaokseen.

Yhtenäistä lähdemateriaalia tuntui olevan kohtuulli-
sen vaikea löytää. Erityisesti suomenkielistä tutkimusta, 
jossa arkkitehtuuri ja vaatteet olisi rinnastettu, en löytä-
nyt lainkaan. Englanninkielisessä maailmassa tutkimusta 
ja ajatuksia oli selvästi enemmän, mutta sitäkin ripotellen 
vuosisadoilta toisille. Aiheesta ei tuntunut löytyvän johdon-
mukaista tai keskittyneempää tutkimusta, vaikka vuosisato-
jen varrella moni teoreetikko ja harjoittava arkkitehti on-
kin soveltanut vaatemetaforaa kirjoituksissaan ja töissään. 
Ilman tri. Matina Kousidin keväällä 2014 Aalto-yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaatesuunnittelun 
osastolla pitämää luentoa en olisi tiennyt edes mistä aloit-
taa kansainvälisen tutkimuksen etsiminen.

Tämän pintaa raapaisevan kandidaatintyön ilmiselvänä 
tuloksena on se, että aihetta lisätutkimukselle ja perehtymi-
selle on usean akateemisen elinkaaren verran ja vielä vähän 
enemmän. Arkkitehtuurin ja vaatteiden vertaus on herkul-
linen ja antoisa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, missä 
olen sitä tähän mennessä keksinyt soveltaa.

Hedelmällistä jatkotutkimusta voi lähteä tekemään oi-
keastaan mihin hyvänsä arkkitehtuurin ja vaatteiden raja-
pintaan liittyvästä aiheesta. Kansainvälisessä kentässä esi-
merkiksi mitoitusjärjestelmien lähtökohtien ja käytäntöjen 
vertailu, eri kulttuurien aikaa kestäneiden arkkitehtuurin ja 
vaatteiden rakenneratkaisujen vertailu ja tutkiminen sekä 
tilakokemuksen analysointi kussakin osa-alueessa eri aistien 
kautta tarjoaisivat mielestäni kaikista hedelmällisimmät 
lähtökohdat lisätutkimukselle. Suomenkielisen tutkimuk-
sen saralla parhaita aloituspisteitä aiheeseen voisivat olla 
Marimekon 1960-luvun holistisen muotoilun aikakausi 
(”Movement”). Marikylä-projekti ja Arno Ruusuvuoren 
suunnittelema ja toteutunut Marimekko-sauna olisivat 
erinomaisia lähtökohtia suomalaisen arkkitehtuurin ja vaa-
tealan poikkitieteelliselle tutkimukselle.
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