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TIIVISTELMÄ 
  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kansallispukukaavoitusta. Tavoitteena 

oli selvittää, miten kansallispukuja on kaavoitettu ja sarjottu eri aikoina ja eri 
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Helmi Vuorelma Oy:n, Wetterhoff Oy:n ja Tilausompelimo Taina Kankaan sekä 

Suomen kansallispukuneuvoston osuuteen kansallispukujen kaavasarjojen 

toteutuksessa. Tiedonhankinta tapahtui henkilöhaastatteluin ja selvitykseen 

kuuluvien eri tahojen arkistotietoihin perehtyen. Opinnäytteeseen 

dokumentoitiin kuvin ja sanoin Hämeen, Kaukolan ja Hiitolan naisten 

kansallispukujen sekä Säkylän miehenpuvun kaavoitusten vaiheet. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the thesis was to describe how to make patterns for the national 

costumes. The objective was to clear up how has the patterns been made in 

different times and different makers. There has been cleared up what are the 

differences and objects of the patterns. For the background information was 

described the national dressing during the centuries. 

 

The story is based to the companies what has been made the patterns for national 

costumes. Those companies are Helmi Vuorelma Oy, Wetterhoff Oy and 

Tilausompelimo Taina Kangas. There has been also described the part of the 

National Dress Council for making the patterns. 

 

Information was collected by using interviews and inquired with the archives of 
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1.0 JOHDANTO 
 

 

1.1 Lähtökohta 
 

Suomalaisten kansallispukujen historia ulottuu runsaan sadan vuoden taakse. Kansallispuvut 

ovat uusintoja kansan 1700- ja 1800-luvuilla käyttämistä juhlapuvuista. Kansanpuvut olivat 

suurelta osin itse kotitekoisista materiaaleista valmistettuja. Niille oli tyypillistä mallien 

vanhoillisuus. Vaikutteita otettiin säätyläisten käyttämistä muotipuvuista. Tuolloin ei voida 

katsoa olleen varsinaista kansanomaisten vaatteiden kaavoitusta. Kun kansallispuvuista tehtiin 

myyntiartikkeleita, oli niille saatava eri kokoihin sarjotut kaavat. Kukin valmistaja toteutti ne 

omalla tavallaan. 

   

Kansallispuvuista on tehty muutamia kattavia teoksia, joissa on selvitetty pukujen alkuperää, 

niissä käytettyjä materiaaleja ja työtapoja. Sen sijaan pukujen kaavoitus on vähän tutkittu alue. 

Eri aikoina valmistetut kansallispuvut eroavat ulkonäöltään melko tavalla toisistaan. Kaukosen 

(1985) mukaan ennen 1970-lukua kansallispukuihin liittyi vain niukasti ja viitteellisesti 

käytännön ompeluohjeita ja kaavoja. Alkuperäisten vaatekappaleiden ompelutapoihin ja 

kaavoitukseen ei silloisessa kansanpukututkimuksessa kiinnitetty paljon huomiota. (Kaukonen 

1985, 307.) 

 

Kaava on puvun runko, joka antaa sille perusmuodon. Oma erityisalueeni on kansallispukujen 

työohjeiden ja kaavasarjojen laatiminen uusiin ja tarkistettaviin pukuihin. Aiheesta ei ole 

olemassa kirjallisuutta, joten olen kehittänyt pukujen kaavojen sarjomiseen oman menetelmän. 

Käyttämäni sarjontatapa on muotoutunut lukuisien kansallispukujen kaavoitusten yhteydessä 

tapahtuneiden sovituskokeilujen ja testausten avulla  Suomen kansallispukuneuvoston tutkijan 

Leena Holstin asiantuntemuksellisessa ohjauksessa. Lähtökohtana ovat olleet Holstin taltioimat 

kuvaukset esikuvina olevien kansanpukujen vaatekappaleista.  

 

Haluan tässä työssäni selvittää kansallispukujen kaavoitusta.  Tavoitteenani on kuvata 

esimerkein, millaista kansallispukujen kaavoitus on ollut eri aikoina ja eri valmistajilla. 

Merkittävä osuus suomalaisten kansallispukujen historiassa on Helmi Vuorelma Oy:llä. 

Vaikutus on huomattava myös pukujen kaavoituksen osalta. Toinen merkittävä yritys on 

Wetterhoff Oy. Sen tuotannossa on muutamia tarkistamattomia ja tarkistettuja pukuja. Pyrin 

selvittämään näiden kahden yrityksen  kansallispukujen kaavoitusta. Uusien ja tarkistettujen 
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kansallispukujen kaavoituksista on vastannut vuodesta 1979 lähtien Suomen 

kansallispukuneuvosto.  

 

Tämä työ valottaa omalta osaltaan kansallispukujen historiaa. Se on myös henkilöhistoriaa. 

Kunkin puvun kokoamisvaiheiden ja tuotantoon saattamisen taustalta löytyy monen ihmisen 

työpanos. Vuosien varrella monista kansallispuvuista on valmistettu  useita erilaisia versioita 

ennen puvun virallista tarkistamista. Monet opettajat, valmistajat ja pukujen hankkimista 

suunnittelevat kurssilaiset ja asiakkaat ovat olleet epätietoisia, mistä erot johtuvat. Haluan 

selvittää tämän ilmiön taustaa kaavoitusten osalta. Toivon tämän selvitystyön olevan avuksi 

kansallispukukurssien opettajille ja opiskelijoille sekä kansallispukujen valmistajille.    

 

 

1.2. Tavoitteet ja rajaus 
 

Tämän työn kokonaistavoite on tarkastella, millaisessa muodossa kaavoitus tuli mukaan 

kansallispukujen valmistukseen. Kansanpukujen kaavat eroavat olennaisesti nykyaikaisten 

vaatekappaleiden kaavoista. Pukeutumiseen ovat aina vaikuttaneet kunkin ajan 

yhteiskunnalliset tekijät. Kansanomaisen pukeutumisen ominaispiirteisiin ovat vaikuttaneet 

esimerkiksi säätyjako, ylellisyysasetukset ja ammattikuntalaitos.  

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten kansallispukuja on kaavoitettu ja sarjottu niiden 

alkuaikoina 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, Vuorelman tapaan,  Wetterhoffin tapaan ja 

Tilausompelimo Taina Kankaan tapaan. Näihin on vaikuttanut vuodesta 1979 lähtien Suomen 

kansallispukuneuvosto.  

 

Tässä työssä tarkastellaan kaavoitusta ja sarjontaa. Rajaan työni ulkopuolelle puvuissa käytetyt 

ompelurakenteet sekä materiaalit. Havainnollistan asiaa muutaman kansallispuvun avulla 

käsiteltävän  ajanjakson aikana. Puvut ovat : 

 

Hämeen nainen (paita ja liivi)   1922, 1985 

Kaukolan nainen (paita ja liivi)    1921, 1990 

Hiitolan nainen (paita ja liivi)    1982 

Säkylän mies  (paita, liivi, housut ja takki)1902, 1950, 1996 
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Kyseisten pukujen valintaperusteena on ollut niiden liittyminen johonkin merkittävään 

vaiheeseen joko kyseisen valmistajan,  kansallispukuneuvoston tai kansallispukujen historiassa.  

 

Hämeen naisen kansallispuku edustaa vanhaa hämäläistä kansanomaista juhlapukeutumista. 

Se on hyväksytty kansallispuvuksi vuonna 1922. Vuonna 1985 sen pukutarkistus hyväksyttiin 

Suomen kansallispukuraadissa. Puku on myös ensimmäinen Vuorelman tuotannossa oleva 

Suomen kansallispukuneuvoston hyväksymä kansallispuku.  

 

Kaukolan naisen kansallispuku edustaa karjalaista kansanomaista juhlapukeutumista. Se on 

hyväksytty kansallispuvuksi vuonna 1921. Puvun perinnepohjaisuus tarkistettiin Helmi 

Vuorelma Oy:n pyynnöstä ja kansallispukuraati hyväksyi sen vuonna 1990. Kaukolan puku 

liittyy myös opinnäytetyön tekijään siten, että olen toteuttanut ns. A-puvun, joka on luovutettu 

Suomen kansallispukuneuvoston kokoelmiin sekä laatinut puvun työohjeet. 

 

Hiitolan naisen kansallispuku edustaa myös karjalaista kansanomaista juhlapukeutumista. Se 

on ensimmäisiä Suomen kansallispukuneuvoston aikana koottuja uusia kansallispukuja. Puku 

hyväksyttiin vuonna 1982. Se on myös ensimmäinen Wetterhoff-säätiön ja 

kansallispukuneuvoston yhteistyössä toteuttama kansallispuku. 

 

Säkylän miehen kansallispuku edustaa länsisuomalaista kansanomaista miehen 

juhlapukeutumista. Se on vanhimpia kansallispukujamme. Se on koottu jo vuonna 1902. 

Vuonna 1950 suunniteltiin toinen versio, joka mahdollisesti otettiin samana vuonna Helmi 

Vuorelma Oy:n tuotantoon. Vuonna 1996 Suomen kansallispukuneuvoston kanssa  tarkistettu 

puku hyväksyttiin kansallispukuraadissa. Tarkistetun Säkylän miehen kansallispuvun A-

kappaleen valmisti opinnäytetyön tekijä kuten myös työohjeet ja kaavasarjat. Pukutarkistus 

toteutettiin Säkylän kunnan toimeksiannosta. Puvun tarvikkeita, työohjeita ja kaavoja välittää 

Säkylän käsityökeskus. 

 

Opinnäytetyössä on  dokumentoitu kuvin ja sanoin kansallispukujen kaavojen kehitysvaiheet 

ja selvitetty, miten kaavoitukset eroavat toisistaan eri aikoina ja miten kansallispukuja on 

kaavoitettu ja sarjottu. 

 

1.3 Tiedonhankinta 
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Tässä opinnäytetyössä käytän taustatekijöitä kuvattaessa keskeisinä lähteinä museoviraston 

julkaisemia teoksia Rahwaan puku ja Puku Suomessa 1750 – 1900, Suomen 

kansallispukuneuvoston arkistotietoja, Toini-Inkeri Kaukosen teosta Suomalaiset kansanpuvut 

ja kansallispuvut sekä Riitta Pylkkäsen teosta Säätyläisnaisten pukeutuminen Suomessa 1700-

luvulla sekä kansanomaista pukeutumista kuvaavia maalauksia ja piirroksia. Ajankuvausta olen 

tutkinut mm. Suomen historia –sarjan teoksista numerot 4 ja 5 sekä lukion historian teossarjasta 

Muuttuva maailma. 

 

Asettamiini tavoitteisiin etsin vastauksia haastattelemalla keskeisten tahojen nykyistä ja entistä 

henkilökuntaa.  Valitsen muutamia kansallispukujen parissa keskeisesti toimineita henkilöitä. 

Vuorelmaa edustavat entinen toimitusjohtaja Esko Vuorelma, kansallispukujen kaavoituksista 

pitkään vastannut ja niitä toteuttanut Helena Koukonen sekä kaavoituksista nykyisin vastaava 

Eila Polvela. Wetterhoffilta haastattelen entistä ompelimon esimiestä Eeva-Liisa Ojaa ja 

myymälässä pitkään työskennellyttä Maija Jaakkolaa. Tarkistetun Säkylän miehenpuvun 

kaavoitus valottaa tekijän omaa kaavoitustapaa. Tiedonhankintaa tulee rajoittamaan se, että 

muutamia keskeisesti asioihin vaikuttaneita henkilöitä ei ole enää keskuudessamme.  

Kaavoituksen eri vaiheita kuvattaessa lähteinä ovat kustakin puvusta julkaistu kuvamateriaali 

esim. valmistajan myyntikuvastot eri aikakausilta, valmistajan tämän hetkiset myyntikaavat 

kaavoitetuista osista ja mahdollisesti aiemmat kaavat kyseisistä puvuista. 

 

Saamastani aineistosta kokoan kuvauksen kunkin yrityksen kansallispukujen kaavoituksesta 

ja sarjomisesta valittujen pukujen osalta.  

 

 

 

2.0 KÄSITTEET 
 

Kansanpuvut ovat Kaukosen (1985) mukaan talonpoikaisväestön 1800-luvulle asti käyttämiä 

perinteisiä enimmäkseen kotitekoisia vaateparsia, joissa usein oli alueellisia tai paikallisia 

erikoispiirteitä. (Kaukonen 1985,  11.) 

Kansallispuvut ovat Suomen kansallispukuneuvoston (1991) mukaan uusintoja 

talonpoikaisväestön 1700- ja 1800-luvilla käyttämistä, alueilleen tyypillisistä perinteisistä 

juhlapuvuista. (Suomen kansallispukuneuvosto 1991, Kansallispuvun käyttöohjeet.) 
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Hyväksyttyä mallia Ritva Somerma (1983) kuvaa seuraavasti: Kansallispukuharrastuksen 

alkuajoista lähtien perusteena on ollut, että pukumallit tehdään aitojen 1700- ja 1800-luvulla 

perinteisesti käytettyjen kansan juhlapukujen  mukaan. Hyväksytyllä mallilla tarkoitetaan sitä, 

että kansanpukuhistorian asiantuntija on joko koonnut tai tarkistanut sen. Tämä on tapahtunut 

kulloinkin vallinneiden periaatteiden mukaan. Vuodesta 1979 lähtien kansallispukumallit on 

hyväksynyt Suomen kansallispukuneuvoston asiantuntijaelin, kansallispukuraati. (Somerma  

1983, Kansallispukuharrastuksen vaiheita Suomessa, Kotiseutu 4/1983.) 

   

Kansallispuvun tarkistamista Suomen kansallispukuneuvosto (1997) kuvaa seuraavasti: 

”Kansallispuvut ovat kokeneet satavuotisen historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Muoti, 

kauneuskäsitteiden muuttuminen ja käsityön arvostuksen vaihtelu ovat muiden muassa 

vaikuttaneet kansallispukujen muuttumiseen. Puvuista on syntynyt useita eriaikaisia, toisistaan 

poikkeavia versioita. Tämä on johtanut pukutarkistuksiin, joiden avulla kansallispuvut on 

pyritty palauttamaan mahdollisimman tarkasti esikuva-aineistoaan vastaaviksi.” (Suomen 

kansallispukuneuvosto 1997, kansallispukualan mestarikurssin aineistoa.) 

 

Esikuva-aineisto ilmenee kansallispukuraadin pukuhankkeelle nimeämän asiantuntijan 

laatimasta kokonaissuunnitelmasta. Jokaiselle kansallispuvulle laaditaan kokonaissuunnitelma, 

jossa on nimetty kunkin vaatekappaleen esikuva. Esikuvat on talletettu Kansallismuseon tai 

jonkin paikallisen museon kokoelmiin. 

 

 

3.0 KANSANOMAISEEN PUKEUTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
  

Pukeutuminen on osa kulttuuria. Vaikka puvut kuuluvat esineelliseen kulttuuriin, niihin liittyy 

myös henkisiä ja yhteiskunnallisia näkökulmia. Ennen  pukeutumisella oli vahva sosiaalinen 

merkitys yhteiskunnassa. Käsite ”säädynmukainen pukeutuminen” oli jokaisen sisäistettävä. 

Yhteisön kontrolli toimi jatkuvasti ja säälimättömästi.  

(Kaukonen 1985, 18. Suomen historia –sarjan teos nro 4, 407.) 

 

3.1 Yhteiskunnalliset tekijät 1700- ja 1800-luvuilla 
 

Suomi kuului Ruotsin vallan alaisuuteen koko 1700-luvun. Hallitsijoista Kustaa III edisti 

Suomen yhteiskunnallista kehitystä. Kuninkaan vaikutus näkyi jonkin verran  suomalaisten 
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säätyläisten pukeutumisessa ja  kotien sisustuksessa ns. kustavilaisena tyylinä. (Hannula, 

Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1992,  92 – 93, 120.) 

 

1800-luvun alussa Suomi siirtyi Venäjän vallan alaisuuteen. Turku menetti asemansa 

pääkaupunkina ja tilalle nimitettiin Helsinki. Vuosisadan kuluessa monet 1700-luvulla alkaneet 

uudistukset vakiintuivat vähitellen. Autonomian ajan loppupuolella tapahtui suuria muutoksia 

sääty-yhteiskunnan hajotessa ja maamme alkaessa teollistua. (Hannula, Mäkelä, Peltovuori & 

Ylikangas 1992, 132, 146. Suomen historia –sarjan teos nro 4, 405.) 

 

Yleisesti ottaen 1700- ja 1800-luvuilla Suomi oli hyvin maatalousvaltainen maa. Suurin osa 

ihmisistä asui maalla. Kaupunkeja oli vain muutamia ja niissä vähän väkeä. Elettiin 

omavaraistaloudessa, jolloin lähes kaikki elämässä välttämätön saatiin omasta lähipiiristä. 

Tavallisen rahvaan elämä oli melko rajoittunutta ja paikallaan pysyvää. Elämä määräytyi 

luonnon kiertokulun mukaan. Vapaa-aikaa ei juuri ollut. Suurin ulkopuolinen  vaikutus 

ihmisten elämään oli kirkolla ja valtiolla. Kirkko sääteli ihmisten hengellistä elämää. (Suomen 

historia –sarjan teos nro 4, 353, 364.  Hannula, Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1994, 231 – 

231.)   

 

 

3.1.1 Säätyjako 

 

Suomalainen yhteiskunta oli 1700-luvulla, ja pitkälle 1800-lukua, sääty-yhteiskunta. Sitä väritti 

säätyjako eli jokainen henkilö kuului tiettyyn säätyyn jo syntyperänsä mukaan. Säätyjaon 

perustan muodostivat yhteiskunnassa vallitseva työn- ja vallanjako, sekä valtion antamat 

säätyetuoikeudet eli privilegiot. Yhteiskunta jakautui neljään säätyyn:  

 

1. AATELISTO 

2. PAPISTO 

3. PORVARISTO 

4. TALONPOJAT, sekä muu maata viljelevä väestö muodostivat 

suurimman väestönosan. Heillä oli raskaita velvollisuuksia, mutta 

vähän oikeuksia. Ylemmät säädyt kutsuivat heitä ”veronalaiseksi 

rahvaaksi”. 

(Suomen historia –sarjan teos nro 4, 19. Hannula, Mäkelä, 

Peltovuori & Ylikangas 1992,  42 – 47.)  
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Aatelisia, pappeja ja porvareita kutsuttiin säätyläisiksi eli herrasväeksi. Talonpoikien katsottiin 

kuuluvan rahvaaseen. Rahvaan muodostivat talonpoikaisväestö sekä alemmat – säätyjen 

ulkopuoliset -  kansankerrokset eli torpparit, mökkiläiset ja muut maaseudun pieneläjät sekä 

myös kaupunkien käsityöläiset. (Hannula, Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1992, 118. Lehtinen 

& Sihvo 1984, 5.)  

 

Säätyjaon vaikutus ulottui kokonaisvaltaisesti ihmisten elämään. Säätyläisten ja rahvaan eron 

havaitsi tietyissä säädynmukaisissa elämäntavoissa, pukeutumisessa sekä kielessä. 

Suomenkielinen rahvas erottui helposti ruotsinkieltä puhuvasta herrasväestä. Säätyjako alkoi 

menettää merkitystään 1800-luvun jälkipuoliskolla mm.   yleisen elinkeinovapauden 

voimaantulon vaikutuksesta vuonna 1879. (Hannula, Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1992, 

118.)  

 

 

3.1.2 Ylellisyysasetukset 

 

Pukeutumista säädeltiin lailla Ruotsi-Suomessa lähes koko 1700-luvun. Talouselämän 

elvyttämisen yhtenä suurimpana esteenä pidettiin pukuylellisyyttä ja ihmisten koreilunhalua. 

Niinpä sitä tuli yhteiskunnan taholta rajoittaa. Kalliiden ylellisyystavaroiden tuonti ulkomailta 

kiellettiin useilla asetuksilla, joita annettiin moneen otteeseen 1700-luvulla. Useissa asetuksissa 

kehotettiin  rahvasta pukeutumaan ”seutunsa perinteelliseen pukuparteen”. Asetusten rikkojia 

uhattiin korkeilla sakoilla. Säätyläiset saivat käyttää kotimaisia kangaslaatuja. Valtaosa 

väestöstä eli rahvas sai käyttää silkkiä ainoastaan päähineissä ja huiveissa. (Pylkkänen 1982, 

26 – 28, 30. Lehtinen & Sihvo 1984, 5, 9 – 10.)  

 

Suurin osa rajoituksista koski kansan ja etenkin naisten pukeutumista, mutta miestenkin 

pukeutumista säädeltiin. Miesten pukujen materiaalina tuli käyttää villakangasta, koska 

ulkomaisen tuontiveran käyttö oli kielletty. Kansan asut olivat lähinnä kotikutoista villa- ja 

pellavakangasta. (Suomen historia –sarjan teos nro 4, 394 – 395. Kopisto & Sihvo 1996, 28, 

32.) 

 

Maaseudulla säännösten noudattamista valvoi pitäjänkokous. Kokousten puheenjohtajana toimi 

paikkakunnan kirkkoherra, joka oli rahvaan hengellinen johtaja. Miehet päättivät monista 

naisiakin koskevista asioista, kuten esim. silkkikankaiden käytön lakkauttamisesta. Brodeeratut 
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ja ruusukuvioiset tykkimyssyt päätettiin kieltää talonpoikaisnaisilta 1700-luvun lopun 

pitäjänkokouksissa. Vain mustat, harmaat ja valkoiset silkit olivat sallittuja. Tykkimyssyjen 

kultalankakirjontaa ja pitsien leveyttä rajoitettiin. (Suomen historia –sarjan teos nro 4, 394 – 

395. Lehtinen & Sihvo 1984, 10. Pylkkänen 1982, 26.) 

 

Rajoitusten tarkoituksena oli lähinnä omavaraisuuden turvaaminen ja ne koskivatkin 

enimmäkseen ulkomaisten ylellisyystavaroiden, kankaiden, pukujen ja asusteiden tuontia. Sen 

lisäksi rajoitukset koskivat muotipukujen kuoseja. Kotikudontaa ja värjäystä tuettiin ja 

kansannaisia kehotettiin käyttämään luonnosta  saatavia värejä. Ostokankaita jäljiteltiin 

kotikutoisten kankaiden kuoseissa. Vuoden 1794 ylellisyysasetuksessa poistettiin virallisesti 

pukeutumisen säätyrajat. Asetukset ja valtakunnan talouspolitiikka olivat muokanneet 

kuitenkin kansan keskuudessa pukeutumisen eli säädynmukaisen asun rajat. Käytännössä erot 

säätyläisten ja rahvaan pukeutumisessa näkyivät vielä pitkään, koska tavat,  tottumukset ja 

asenteet sekä varallisuuserot muuttuvat hitaasti. (Suomen historia –sarjan teos nro 4, 407. 

Lehtinen & Sihvo 1984, 9 – 10, 28. Pylkkänen 1982, 36. Kopisto & Sihvo 1996, 28.) 

 

 

 

3.1.3 Ammattikuntalaitos 

 

 

Vaatteet valmistettiin käsityönä 1800-luvun puoliväliin asti. Ammattimaista valmistusta saivat 

harjoittaa mm. räätälit, ompelijat, modistit ja koruompelijat. Käsityöläisten toimintaa rajoitti ja 

määräsi ammattikuntalaitos. Suomen ja Turun vanhimpiin ammattikuntiin kuului vuonna 1625 

perustettu räätälien ammattikunta. Tiettyä käsityöammattia sai harjoittaa vain henkilö, joka 

kuului kyseiseen ammattikuntaan. Muiden elinkeinojen harjoittajilta käsityö oli kiellettyä ja 

luvattomasta toiminnasta seurasi rangaistus. Ainoastaan kotiompelu oli sallittua. 

Ammattikunnat valvoivat työn laatua ja huolehtivat ammattikoulutuksesta. Mestarit olivat 

itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, jotka kouluttivat oppipoikia. Määrättyjen palvelusvuosien 

kuluttua he pääsivät kisälleiksi. Saatuaan ammattikokemusta, kisällit voivat pyrkiä mestareiksi 

antamalla mestarinnäytteen. Käsityöammatit siirtyivät yleensä sukupolvelta toiselle. (Kopisto 

& Sihvo 1996, 54. Turun tietopalveluosaston arkistokokoelmat/ Maistraatin arkistokokoelma/ 

Käsityöläisammattikunnat [online]. Turku [viitattu 3.6.2002]. Saatavilla internetistä:  

http://www.turku.fi/kesvi/tiepo/kasityo.htm). 
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Käsityöammattien ja kaupan harjoittaminen keskittyi kaupunkeihin. Se laajeni vähitellen 

maaseudulle, kun 1700-luvun puolivälissä pitäjät saivat nimetä alueelleen käsityöläisiä. 

Pitäjänkäsityöläisinä toimi mm. kankureita, räätäleitä, suutareita ja  nahkureita. (Hannula, 

Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1992, 109.)  

                  

Ammattikäsityötä harjoitettiin laajasti 1870-luvulle asti. Ammattikuntalaitos lakkautettiin 

vuonna 1868 ja ns. laukkukauppa sallittiin. Vuonna 1879 astui voimaan elinkeinovapaus. 

Suomi alkoi 1800-luvun aikana hitaasti teollistua. Tekstiiliteollisuuden osuus kasvoi 

merkittävimmäksi.  Tekstiilien tuotanto alkoi siirtyä kotiteollisuudesta ja käsityöstä 

tehdasvalmistukseen ja Suomeen syntyi 1800-luvun puoliväliin mennessä lähes sata 

verkatehdasta. Edulliset tehdasvalmisteiset puuvillakankaat vähensivät kotikudontaa. 

(Hannula, Mäkelä, Peltovuori & Ylikangas 1992, 146. Suomen historia –sarjan teos nro 5,  69.)  

 

1800-luvun lopun uusista keksinnöistä ompelukone oli naisten osalta hyvin merkittävä. Se 

yleistyi ensin ammattiompelijoiden ja sitten kotien käytössä. Teollisten puuvillakankaiden 

saatavuus paransi kotiompelun mahdollisuuksia. Apuna oli lisäksi muotilehtiä, jotka 

kehittyneen painotekniikan ansiosta saavuttivat entistä suuremmat väestönosat. Suomessa oli 

saatavissa lähinnä saksalaisia ja ruotsalaisia muotilehtiä, jotka sisälsivät kaavoja ja 

ompeluohjeita. (Kopisto & Sihvo 1996, 54.)  

 

Englannissa myyntiin tarkoitettuja kaavoja oli mahdollista ostaa vuodesta 1836 lähtien. Räätäli 

E. Butterick valmisti myyntiin pahvisia miesten paitojen ja lastenvaatteiden kaavapaketteja. 

Jonkin ajan kuluttua pahvi korvattiin paperilla ja sitten  silkkipaperilla. Vuonna 1866 

valikoimaa laajennettiin naisten pukujen kaavoilla. Kaavamyynti laajeni kangaskauppoihin 

toimitettujen mallikirjojen myötä. Vuonna 1950 Englannissa ilmestyivät ensimmäiset painetut 

kaavat. (Ladbury 1979,72.)  

 

Kotiliesi alkoi 1920-luvulla toisena suomalaisena lehtenä välittää muotiliitteensä mukana myös 

kaavoja. Ensimmäiset näistä kaavoista olivat Butterikin tuotantoa. (Kopisto 1991,70.) 

 

 

 3.2 Kansanomaisen pukeutumisen ominaispiirteitä 
 

 



  10 

  

Suomalainen kansanpuku kehittyi 1700-luvulla rikkaaksi ja moni-ilmeiseksi puvuksi. Länsi-

Suomessa kansanpukuun omaksuttiin uusia piirteitä herkemmin kuin Itä-Suomessa. 

Karjalainen kansanpuku säilytti ominaispiirteensä pisimpään lähes muuttumattomana, paikoin 

jopa 1900-luvun alkukymmenille. (Kopisto & Sihvo 1996, 28 - 30, 34. Suomen historia –sarjan 

teos nro 4, 394. Kaukonen 1985, 12.) 

 

Maalaisväestön olot ja elintavat olivat vakiintuneet. Kaupunkimatkoilla saatiin tuulahduksia 

suuren maailman uutuuksista. Pukuparsi muuttui hitaasti. Muotipiirteitä omaksuttiin vähitellen 

ja ne sulautuivat omintakeisesti kansanasuun. Kalliita ja kansalta kiellettyjä ulkomaisia 

materiaaleja jäljiteltiin esim. kotikutoisten kankaiden raidoituksissa tai tykkimyssyjen 

kirjonnoissa. Ostokankaat alkoivat yleistyä liivien ja röijyjen materiaaleina 1700-luvun lopussa, 

kun rajoitukset poistuivat, elinolot rauhoittuivat ja varallisuus alkoi lisääntyä etenkin Länsi-

Suomessa. (Kopisto & Sihvo 1996, 28. Lehtinen & Sihvo 1984,  23, 28.) 

 

Liivien, röijyjen ja takkien perusleikkaukset olivat hyvin yhteneväiset niin säätyläisten kuin 

rahvaankin puvuissa. Merkittävin ero oli käytetyissä materiaaleissa.  Edellä mainitut 

vaatekappaleet kehittyivät kansannaisten merkittäviksi ylellisyystuotteiksi. Niiden sekä 

miesten pukujen vastaavien vaatekappaleiden valmistaminen kuului ammattikuntien räätäleille 

ja maaseudulla pitäjänräätäleille.  (Kopisto & Sihvo 1996, 30. Lehtinen & Sihvo 1984, 19, 54. 

Kaukonen 1985, 16.) 

 

1700-luvulla annettujen ylellisyysasetusten yhteydessä määriteltiin naisen- ja miehenpukujen 

mallit. Tukholman räätälinammattikunnan tuli valmistaa säätyjen hyväksymät mallikappaleet 

ja toimittaa niiden kaavoja maan muille räätälinammattikunnille. Koska räätälit valmistivat 

myös rahvaan pukujen liivit, röijyt ja takit, siirtyivät perusleikkaukset niihin hyvin 

samantyyppisinä. Kerran omaksutut vaatekappaleiden mallit säilyivät kansanasuissa pitkään 

lähes muuttumattomina. (Lehtinen & Sihvo 1984, 19. Pylkkänen 1982,  74.) 

Kansanpukujen mallien omaleimaisuutta kuvaa se, että niistä on löydettävissä eri aikakausien 

piirteitä. Puvut koostuvat eri vaatekappaleista, joilla on oma historiansa ja kehityksensä. Niihin 

muodostui myös alueellisia ominaispiirteitä. Säätyläisten muotipuvut olivat yhtenäisiä 

kokonaisuuksia, jotka muuttuivat muotivirtausten mukaan. Kansanpukujen malleihin saatiin 

vaikutteita säätyläisiltä esim. kartanonrouvien lahjoittaessa epämuodikkaita vaatekappaleitaan 

palvelijattarilleen. Pitäjänräätälit välittivät vaatteiden malleja asiakaspiirilleen. Käsityöläiset 
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saattoivat hankkia käytettyjä muotipukuja myös huutokaupoista. (Kaukonen 1985, 13. 

Lönnqvist 1978, 50 – 52. Lehtinen & Sihvo 1984, 150. Pylkkänen 1982, 76.) 

 

 

3.2.1 Alueellisia piirteitä  

 

Länsisuomalaisen naisen juhlapukeutumiseen kuului paita, vyötäröhame, esiliina, joka oli 

tyypillisesti yksivärinen tai pystyraitaiseksi kudottu,  vartalonmyötäinen liivi ja 

päällysvaatteena hihallinen röijy. Erilaisten raidallisiksi kudottujen kankaiden  yhdisteleminen 

eri vaatekappaleissa oli suosittua. Asusteisiin kuului lisäksi usein vyötasku, silkkihuivi ja 

mustat solkikengät. Päässään tytöt käyttivät silkkinauhaa ja vaimot  tanua tai tykkimyssyä. 

Hopeiset levyriipukset olivat suosittuja kaulakoruja. Juhlapukeutumisessa punainen väri oli 

hallitsevassa asemassa 1800-luvun alkupuolelle saakka, kuvat 1 ja 2. 

  

 

 

     

Kuva 1. 

Albert Edelfeltin öljymaalaus vuodelta 

1873. Kopisto, Sihvo s. 24. 
Kuva 2. 

Uusmaalaisen vaimon kirkkoasu 1700 – 1800-

lukujen vaihteesta Suomen Kansallismuseon 

kokoelmista. Kopisto, Sihvo s. 28 
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Luterinuskoisen karjalaisen naisen juhlapukeutumiseen kuului paita, vetopoimutettu 

vyötäröhame, nyytinkipitsein koristettu esiliina, suora tai väljä liivi eli tankki ja 

päällysvaatteena kesällä pellavainen kostuli ja talvella pitkä sarkaviitta. Asusteisiin kuului usein 

luonnonnahan väriset jalkineet. Päähineenä oli tytöillä säppäli tai pinteli, vaimoilla huntu, kuvat 

3 ja 4. Ortodoksivaimot käyttivät värikkäästi kirjottuja sorokoita, kuva 5. Paidan pääntiehalkio 

suljettiin hopeisella paljinsoljella.  

  

   

 

 

 

                      

 

 

Kuva 3. 

Jaakkimalainen vaimo. 

Magnus v. Wrightin piirros 1860. 

Kopisto, Sihvo s. 96 

. 

Kuva 4. 

Magnus v. Wrightin akvarelli  Räisälästä 1860.  

Kaukonen s. 202 

Kuva 5. 

Kurkijokelainen vaimo. 

Severin Falkmanin piirros 1880. 

Lehtinen, Sihvo s. 17 
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Länsisuomalaisen miehen juhlapukeutumiseen kuului paita, jonka korkea kaulus tuettiin 

pystyyn silkkihuivilla. Housuina olivat joko pitkät housut tai säämiskäiset polvihousut, joiden 

kanssa käytettiin pitkiä yli polven ulottuvia neulottuja sukkia. Pukuun kuului   

vartalonmyötäinen liivi ja päällysvaatteena joko lyhyt tai pitkä takki, kuvat 6 ja 7. Päähineenä 

käytettiin neulottua myssyä, kairalakkia, lippalakkia tai silinteriä. Jalkineina oli mustat 

solkikengät.  

             

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. 

Juhlapukuinen mies Kuopiosta. R.W. Ekmanin 

akvarelli 1820-luvulta. 

Lehtinen, Sihvo s. 166 

 

Kuva 7. 

Annikki Vormalan piirros hämäläisestä 

miehen juhlapuvusta. 
Lehtinen, Sihvo s. 167 
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4.0 KESKEISTEN TAHOJEN ESITTELY 
 

 

Selvitys perustuu keskeisesti kansallispukujen tuotantoa harjoittavien yritysten, Helmi 

Vuorelma Oy:n ja Wetterhoff Oy:n kansallispukujen kaavasarjojen toteutukseen sekä Suomen 

kansallispukuneuvoston osuuteen kansallispukujen  kaavoituksissa. Uusimpien ja tarkistettujen 

kansallispukujen kaavasarjojen toteutuksessa on huomattava osuus Tilausompelimo Taina 

Kankaalla. 

   

 

 

4.1 Helmi Vuorelma Oy 
 

 

Lahdessa toimiva Helmi Vuorelma Oy on perustettu vuonna 1909. Kansallispukujen valmistus 

aloitettiin 1910-luvun puolivälissä. Orimattilan kansallispuku oli tuotantoon otetuista puvuista 

ensimmäinen. Orimattila oli Helmi Vuorelman kotipitäjä. Orimattilan puvun lisäksi 

valmistettiin Kokkolan pukua. 1920-luvun alussa mallistoon kuuluivat mm. Seiskari, Kaukola, 

Häme ja Sääksmäen ns. arkipuku. (Päijät-Hämeen tutkimusseuran  vuosikirja 1984, 51 – 55.) 

 

Valmiiden kansallispukujen myynti oli suurimmillaan 1930-luvulla. Sodan jälkeinen  

materiaalipula vaikeutti tuotantoa. Olympialaiset vuonna 1952 sekä Suur-Suvipäivät 1955 

lisäsivät huomattavasti kansallispukujen menekkiä. Tuolloin aloitettiin myös miesten pukujen 

valmistus. 1960-luku oli kansallispukujen osalta hiljaista aikaa. 1970 ja –80 –luvuilla kysyntä 

oli lähes samalla tasolla kuin 1930-luvulla. Osat olivat vaihtuneet niin, että nyt tarvikemyynnin 

osuus oli suurempi kuin valmiiden pukujen. (Päijät-Hämeen tutkimusseuran  vuosikirja 1984, 

55 – 57.) 2000-luvulle tultaessa tarvikemyynnin osuus on edelleen kasvattanut osuuttaan 

suhteessa valmiiden pukujen myyntiin. (P. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 

11.10.2002.) 

 

Tällä hetkellä Vuorelman tuotannossa on yli 100 naisten, miesten ja lasten kansallispukua. Osa 

puvuista on Suomen kansallispukuneuvoston hyväksymiä uusia tai tarkistettuja 

kansallispukuja. (Esite Kansallispukukeskus – The national Costume Center/ Suomen käsityön 

museo [online]. Jyväskylä 2000 – 2002 [viitattu 21.11.2001]. Saatavilla internetistä: 

http://www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus/esitteet/kansallispuku.htm). 

Kansallispukujen lisäksi Vuorelman tuotantoon kuuluvat taide- ja  käyttötekstiilit. (Päijät-

Hämeen tutkimusseuran  vuosikirja 1984, 65.) Sittemmin yritys on luopunut Lahden 
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kiinteistöstään ja myynti toimii osoitteessa Hämeenkatu 20. Tuotanto ja toimitukset on 

keskitetty Järvelän toimitiloihin. 

 

 

4.2 Wetterhoff Oy 
 

 

Wetterhoff Oy on alun perin toiminut Fredrika Wetterhoff-säätiön –nimellä. Säätiö toimii 

nykyisin omana yksikkönään. Toimintaan on kuulunut alusta asti ammattikutomo, jossa 

kudotaan sisustus- ja käyttötekstiilejä myyntiin. Myymälän valikoimaan kuuluvat lankojen 

ohella käsityötarvikepaketit ja –kankaat sekä lahjatavarat. Nykyisin valikoimaan on lisätty 

myös askartelutarvikkeet. Värjäämössä värjätään omien lankojen ohella asiakkaiden lankoja. 

Lankamyynti välittää tuotteita postimyyntinä. (Wetterhoff Oy – Sinooperi – Wetterhoffin 

käsityökortteli [online]. Hämeenlinna [viitattu 21.11.2001]. Saatavilla internetistä: 

http://www.wetterhoff.fi/whoff_02/aloitus/tekstiruutu.htm) 

 

Wetterhoffin kansallispukutuotanto alkoi vuonna 1979. Ensimmäiset tuotantoon otetut puvut 

olivat Hattulan ja Tuuloksen naisten kansallispuvut. Tällä hetkellä on saatavissa 11 

kansallispukuun tarvikkeita, työohjeita ja kaavoja. (M. Jaakkola, henkilökohtainen tiedonanto 

16.8.2002.) Pukumalleista osa on tarkistamattomia, mutta suurin osa on Suomen 

kansallispukuneuvoston hyväksymiä tarkistettuja tai uusia kansallispukuja.  

 

 

4.3 Tilausompelimo Taina Kangas 
 

Suomessa toimii kymmenkunta yksityistä käsityöläistä, jotka valmistavat kansallispukuja tai 

niiden osia perinteisin työtavoin. He ovat suorittaneet  Kansallispukujen valmistaja -tutkinnon 

tai alan yrittäjätutkinnon. Valmistajat ovat muodostaneet yhteenliittymän, jonka nimi on 

Kansallispukutaitajat. He ovat yksityisyrittäjiä, joista osa on perustanut oman toiminimen. 

Kansallispukutaitajilla on  Suomen kansallispukuneuvoston suositus. Kuulun tähän joukkoon 

ja perustin vuonna 1985 Hämeenlinnaan yrityksen Tilausompelimo Taina Kangas. Yritykseni 

päätoimialana on kansallispukujen valmistus sekä työohjeiden ja kaavasarjojen laatiminen 

uusiin ja tarkistettuihin kansallispukuihin. Tällä hetkellä on valmistunut 20 naisen ja kahdeksan 

miehen kansallispuvun työohjetta ja kaavasarjaa.  

 

4.4 Suomen kansallispukuneuvosto 
 

http://www.wetterhoff.fi/whoff_02/aloitus/tekstiruutu.htm
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Aiemmin kansallispukujen kokoamistyön ovat suorittaneet Suomen kansallismuseon  ja 

museoviraston virkamiehet. He eivät ohjanneet pukujen valmistusta ja neuvontatyö hoitui 

osittain. Museovirasto ei katsonut sen kuuluvan toimialaansa. Tähän tarpeeseen perustettiin 

Suomen kansallispukuneuvosto vuonna 1979. Neuvoston perustivat kuusi valtakunnallista 

järjestöä, joita ovat mm. Suomalaisen Kansantanssin Ystävät r.y., Suomen Kotiseutuliitto r.y. 

ja Karjalan Liitto r.y. (Somerma 1983, Kansallispukuharrastuksen vaiheita Suomessa, 

Kotiseutu 4/1983.) 

 

Suomen kansallispukuneuvoston päätehtävinä ovat kansallispukujen perinnepohjaisuuden 

säilyttäminen, uusien kansallispukujen kokoaminen sekä kansan- että kansallispukuihin 

liittyvän tiedon tallentaminen ja levittäminen. Neuvoston tukena ovat ne valtakunnalliset 

yhteisöt ja järjestöt, joiden toimintaan kansallispukuharrastus liittyy. Neuvosto tutkii 

kansallispukujen kansanomaisia esikuvia, niiden materiaaleja ja valmistustekniikoita. 

Kansallispukuraati valvoo uusien pukujen kokoamista ja pukutarkistuksiin liittyvää työtä ja 

hyväksyy tulokset eli uudet ja tarkistetut kansallispuvut. Vuoteen 2002 mennessä on Suomen 

kansallispukuneuvoston mallipukukokoelmaan valmistunut yhteensä 93 kansallispukua. Näistä 

on 69 naisten ja 24 miesten pukuja. Mallipukuja on nähtävillä Suomen 

kansallispukukeskuksessa Jyväskylässä. (Esite Kansallispukukeskus – The national Costume 

Center/ Suomen käsityön museo [online]. Jyväskylä 2000 – 2002 [viitattu 8.1.2003]. Saatavilla 

internetistä:  http://www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus/esitteet.htm) Neuvoston toimisto 

sijaitsee Helsingissä Kalevankatu 13 A. 

 

 

 

5.0 KANSANOMAISISTA PUVUISTA KAAVASARJOIKSI 
 

 

 

Tässä työssä dokumentoidaan selvitykseen valittujen neljän kansallispuvun vaiheet 

kaavoitusten osalta. Selvitys perustuu kyseisten pukujen valmistajilta sekä Suomen 

kansallispukuneuvostosta  saatuihin tietoihin. Aineisto on kerätty  pääasiassa 

henkilöhaastatteluin, valmistajien tuotantoprosessiin ja arkistotietoihin tutustuen sekä Suomen 

kansallispukuneuvoston arkistotietoihin perehtyen. Lisäksi aineistoa on kerätty 

haastattelemalla yritysten nykyistä ja entistä henkilökuntaa, joka on ollut toimessaan pukujen 

kokoamisen tai tarkistustyön toteuttamisen aikaan.  
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Osa kuvista ja kaavoista on taltioitu digikamerakuvin ja osa skannaten. Liitteenä olevat 

myyntikaavat on pienennetty  75 % luonnollisesta koosta ja ovat siis mittakaavassa 1:4. 

Tekstiosaan liitetyt myyntikaavat on skannattu ja pienennetty 1:4-kuvista. Vanhemmat kaavat 

on taltioitu digikamerakuvin sellaisenaan valmistajan tiloissa. Tekstissä käytetty lyhenne 

KM:KE, jolla ilmaistaan esikuvavaatekappaleet, viittaa Kansallismuseon kansatieteen 

esinekokoelmiin. SKN on lyhenne Suomen kansallispukuneuvostosta. 

 

 

 

5.1 Hämeen naisen kansallispuku  
 

 

Hämeen naisen kansallispuvun on suunnitellut professori U. T. Sirelius vuonna 1922. Kaukosen 

mukaan se ”edustaa 1700-luvun  alkupuoliskon juhlapukua punaisine verkahameineen ja 

maljullisine pitkähköine körttiliiveineen” (Kaukonen 1985, 323). Malli on julkaistu Sireliuksen 

vihkosessa Suomen kansallispukuja II vuonna1922. Piirros on taiteilija Toivo Vikstedtin 

ateljeesta, kuva 8. 

                   

 

 

Selvitin Hämeen kansallispuvun vaiheita tutkimalla Helmi Vuorelma  

 

Oy:n tiloissa kaavoituksen vaiheita yrityksen arkistojen avulla sekä haastattelemalla 

henkilökuntaa. Haastattelutietoja keräsin myös entiseltä toimitusjohtajalta Esko Vuorelmalta, 

Kuva 8. 

Hämeen kansallispukukuvia eri ajoilta.  

Vas. Sireliuksen julkaisema kuva  Hämeen naisenpuvusta 1720 – 1750:n vaiheilta.  

Kesk. Helmi Vuorelma Oy:n kuva vuonna 1982 julkaistusta kansallispukukuvastosta. 

Oik. Kotiteollisuus-lehdessä 1/1986 julkaistu tarkistettu Hämeen puku, valm. Pirkko Hyn-

ninen. 

 

 

 

 

 

tK 
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kaavat sarjoneelta Helena Koukoselta sekä ompelimon pitkäaikaiselta työntekijältä Eila 

Polvelalta, joka nykyisin vastaa kaavoituksista. Lisäksi tutkin Suomen kansallispukuneuvoston 

arkistotietoja sekä haastattellin kansallispukuneuvoston tutkijaa Leena Holstia. Haastattelin 

myös entistä kansallispukukonsulttia Ritva Somermaa, jonka toimikautena Hämeen puvun 

tarkistustyö toteutettiin.  

 

En ole saanut tarkasti selville, miten Vuorelman kaavat ovat syntyneet. Esko Vuorelman 

mukaan toiminnan alkuaikoina, 1920- ja 30-luvulla, monet seurat halusivat koota 

paikkakunnalleen kansallispuvun. Museoviraston tutkija teetti puvusta akvarellin, jonka tilaaja-

seura kustansi. Tilaaja valmisti puvun ensimmäisen kappaleen. Puvun virallisen hyväksynnän 

jälkeen seuralle valmistettiin oma puku Vuorelmalla ilmaiseksi ja vastineeksi he saivat ohjeet 

ja tiedot valmistusta varten. Kansallismuseon tutkijat, mm. Toini-Inkeri Kaukonen, kävivät 

vertaamassa heidän toteuttamiaan kangaskokeiluja tai vaatekappaleita Kansallismuseon 

esineisiin. Tuohon aikaan lankojen värit ja kankaiden raidoitukset olivat tärkeitä, ei niinkään 

kaavat ja työtavat. (E. Vuorelma, henkilökohtainen tiedonanto 31.5.2002)  

 

Tarkistamattoman Hämeen puvun paidan ja liivin myyntikaavat on laatinut Helena 

Koukonen 1970-luvulla. Hänen tehtäviinsä kuului aiemmin kirkkotekstiilien, verhojen ja 

saunatekstiilien valmistus. Hänet pyydettiin sarjomaan kansallispukujen kaavoja, koska hän oli 

suorittanut leikkaja-suunnittelijan tutkinnon. Ensimmäiset sarjottavat puvut olivat Kaukolan, 

Hämeen ja Munsalan naisten kansallispuvut. Ne olivat yrityksen myydyimmät puvut. (H. 

Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 31.5.2002.) 

 

Kaavojen sarjontaa Koukonen kuvaa hankalaksi, koska hän joutui aloittamaan työn kovin 

vähäisillä tiedoilla. Talossa oli käytössä ruskealle käärepaperille piirretyt kaavat, joissa ei ollut 

merkittynä esim. keskietu, keskitaka, vyötärön tai olan kohtia, kuvat 9 ja 10. Kyseisistä 

kaavoista oli kolme – viisi eri kokoa ompelimon käytössä ja harvinaisemmista puvuista vain 

yksi. Koukonen määritteli  itse esim. körttien paikat. Hän sai myymälästä puvun malliksi. 

Ensimmäisistä sarjonnoista ei tehty varsinaisia sovituskokeiluja. Joitakin kokeiluliivejä 

toteutettiin, joita sovitettiin  muutamalle työtoverille. (H. Koukonen, henkilökohtainen 

tiedonanto 31.5.2002.) 
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Liiveissä oli yleisesti ottaen paljon muotolaskoksia, joita tässä yhteydessä muutamia poistettiin. 

Vyötärön ja olankohtia ei merkitty kaavoihin. Myyntikaavoista tuli  ”Vuorelman mallien” 

mukaisia ja niihin oltiin tyytyväisiä, kuva 11. (H. Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 

31.5.2002.) 

 

 

  

 

 

 

Kuvat 9 ja 10. 

Vuorelman vanhimpia säilyneitä kansallispuvun kaavoja. Kaavat ovat ilman merkintöjä. 

Kuvannut Taina Kangas 2002. Helmi Vuorelma Oy:n Järvelän toimitilat. 

Kuva 11. 

Pukukuva Vuorelman kuvastosta, julkaistu 1982. Va-

sem. Hämeen mies ja nainen. 
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Suomen kansallispukuneuvosto hyväksyi tarkistetun Hämeen kansallispuvun  vuonna 1985. 

Puvun tarkistustyö sai alkunsa vuonna 1983 kotiteollisuusopettaja Raili Yrjölän 

kansallispukualan neuvojakoulutukseen liittyvänä selvitystyönä. Hän keräsi  puvun 

taustatietoja ja alkuperäisaineistoa, valmisti kyseisen puvun itselleen ja laati pukuun kuuluvat 

työohjeet. (R. Somerma, henkilökohtainen tiedonanto 2.7.2002.) Suomen 

kansallispukuneuvoston tutkija Leena Holst laati yksityiskohtaiset kuvaukset Kansallismuseon 

kokoelmiin kuuluvista esikuvavaatekappaleista. Kuvaukset sisältävät tiedot ompelurakenteista,  

materiaaleista sekä pienoiskaavat vaatekappaleista. (L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 

20.8.2002.) 

          

Kansallispukuneuvosto järjesti 1980-luvulla kansallispukualan neuvojakoulutusta 

kansallispukukurssien opettajille. Koulutukselle oli runsaasti kysyntää, koska monet 

kurssilaiset halusivat valmistaa pukunsa museoiden alkuperäisten kansanpukujen mukaisesti. 

Ohjaajat pystyivät jakamaan tietoa kansanomaisista työtavoista ja aikaansaamaan 

perinteisempää yleisilmettä kursseilla valmistettaville puvuille. Koulutuksen tarkoituksena oli 

Somerman mukaan ”vastata nimenomaan kentällä vallitsevaan kansallispukuharrastukseen ja 

innostukseen”. (R. Somerma, henkilökohtainen tiedonanto 2.7.2002.)  

 

Kansallispukuraati oli tehnyt aikoinaan periaatepäätöksen tarkistettujen pukujen  tuotannon 

osalta, että pukua tarjotaan tuotantoon sille yhteisölle, jonka tuotannossa se oli ennen tarkistusta 

(L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2002). Näin Helmi Vuorelma Oy oli halukas 

ottamaan tarkistetun Hämeen puvun tuotantoonsa.  Heillä laadittiin pukuun kuuluvien paidan 

ja liivin kaavojen sarjonnat. Työn käytännön toteutuksen hoiti Helena Koukonen Leena Holstin 

toimiessa Kansallispukuneuvoston asiantuntijana. Hän sai Yrjölän toteuttaman mallipuvun ja 

kaavat nähtäväkseen sekä valokuvia ja kaavoja esikuva-aineistosta. Holst  kertoi esikuvista ja 

kaavoituksen tavoitteista. Koukonen ja Holst toteuttivat liivistä sovituskokeiluja, joita he 

sovittivat ompelimon työntekijöille, kuvat 12 ja 13. Liivejä kokeiltiin useamman kerran, ennen 

kuin lopullinen kaava valmistui. Mallipuvun koko on C 38 ja sovitusliivit toteutettiin koosta C 

46 sekä vielä yhdestä isommasta koosta. 
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Koukosen mukaan tarkistetun Hämeen puvun liivin kaavojen sarjonnassa oli useita vaiheita. 

Tuotantopäällikkö Keijo Aho oli tullut Vuorelmalle töihin. Hän oli tutustunut Luhtanen Oy:ssä 

uuteen teollisuuden käyttämään tietokoneavusteiseen sarjontaan ja halusi vastaavat 

toimintatavat Vuorelmalle. Lahden ammatilliseen kurssikeskukseen oli vastikään hankittu 

ATK-laitteet ja sarjonnat tilattiin heiltä. Koukonen toimitti heille Hämeen puvun kaavat ja 

tarkat sarjomisohjeet. Lopputulos ei kuitenkaan ollut onnistunut. Sarjonta ei ollut 

käyttökelpoinen, koska liivin takakappaleet, etenkin körtit, ja olat levisivät liikaa. Laitteet olivat 

niin uusia, että niitä ei osattu ohjelmoida kansallispukukaavojen vaatimalla tavalla toimiviksi.  

Niinpä Koukonen toteutti sarjonnan itse. Myyntikaavoissa on sarjottuna koot C 34 – 52. Mitat 

perustuvat Vaatetusteollisuuden keskusliiton Passeli-mitoitusjärjestelmään.  

 

Koukonen toteutti myös paidan sarjonnan Leena Holstin ohjeiden mukaan. He keskustelivat 

mm. tarvittavista väljyyksistä, pääntien koosta ja sen vaikutuksista hihan pituuteen. Pääntiestä 

toteutettiin lakanakangaskokeiluja, joiden avulla testattiin eri kokoja.  (H. Koukonen, 

henkilökohtainen tiedonanto 31.5.2002.) Myyntikaavoissa on sarjottuna koot C 34 – 52, kuten 

liivissäkin. 

 

Suomen kansallispukuneuvostolle lahjoitettavaa mallipukua, ns. A-pukua, ei toteutettu 

lainkaan (L. Hokkanen, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2002). Helmi Vuorelma Oy teetti 

itselleen perinteisin työtavoin valmistetun mallipuvun Tilausompelimo Taina Kankaalla. Puku 

valmistui vuonna 1986. Myöhemmin Vuorelmalla ommeltiin ns. teollisesti valmistettu 

mallipuku, jossa konetyön osuutta on lisätty huomattavasti perinteisesti valmistettuun pukuun 

verrattuna. Tämän puku vastaa heidän tuotannossaan olevaa tarkistettua Hämeen 

kansallispukua. 

 

Kuvat 12 ja 13. 

Hämeen liivin sovituskokeilujen testausta Helmi Vuorelma Oy:n ompelimossa. 

Diat SKN 10/85. 



  22 

  

 

5.1.1 Tarkistamattoman ja tarkistetun Hämeen kansallispukujen kaavoitukset 

 

Verratessani tarkistamattoman ja tarkistetun Hämeen pukujen kaavoituksia, on täsmällisten 

vertailujen tekeminen vaikeaa. Kaavoitusten tavat ja lähtökohdat eroavat olennaisesti toisistaan, 

joten vain pääpiirteittäinen vertailu on mahdollista. Tarkistamattoman liivin kaavat sisältävät 

saumanvarat, mutta paidan kaavojen osalta asiasta ei löydy mainintaa. Sen sijaan tarkistetun 

liivin kaavat ovat saumanvarattomat. Havainnot perustuvat omiin kokemuksiini ja huomioihin. 

 

 

5.1.1.1 Liivi 

 

Esikuvaliivi on Kansallismuseon kokoelmissa oleva liivi KM:KE A 1854 Lammi, kuva 14. Se 

on pitkähkö nyöriliivi, jonka etureunoissa on tinamaljuja, joihin pujotetun nyörin avulla liivi 

suljetaan. Liivi muodostuu etu- ja takakappaleista. Liivissä ei ole sivusaumoja. Etureuna on 

vartalon muotoa mukaillen kaareva ja kapein kohta on alimman maljun kohdalla. Olkalinja 

nousee edessä suoraan ylös. Olkasauma on takakappaleen puolella. Pääntie on edessä avara ja 

U-muotoinen. Takana pääntie on melko umpinainen. Päälle puettaessa liiviin tehdään 

vaakasuora laskos körttien juuresta lähelle alinta maljua. Laskos asettuu hameen vyötärön 

yläpuolelle antaen näin tilaa lantiolle ja hameelle.  

 

        

 

 

 

Kuva 14. 

Hämeen puvun esikuvaliivi KM:KE A 1854 Lammi. 

Piirros ja kaavat SKN/ Leena Holst. 
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Tarkistamattoman liivin kaava-arkilla on sajottuna koot 36 – 46, kuvat 15 ja 16 sekä liite 1. 

Jokainen koko on sarjottu omanaan. Kaavoitus muodostuu kolmesta erilaisesta kaavasta. 

Kaavat sisältävät saumanvaroja, joista osa on merkitty kaavaan näkyviin. Arkilla on kehotus 

tutustua työohjeeseen ennen leikkaamista. Työohjeessa kerrotaan ”kaavoissa olevan 

saumanvaroja 2 cm ylintä saumaa varten”. Kappaleisiin on merkitty muotolaskos, 

langansuunnat ja kokonumerot sekä körttien kiinnityskohdat.  

 

 

Piirros Vuorelman työohjeesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. 

Hämeen tarkistamattoman liivin myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 

Kuva 15. 

Tarkistamaton Hämeen liivi. 

Piirros Hämeen liivin työohjeesta, Helmi Vuorelma Oy. 
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Tarkistetun liivin kaava-arkilla on sarjottuna koot 34 – 52, kuva 17 ja liite 2. Jokainen koko 

on sarjottu omanaan. Kaavoitus muodostuu kahdesta erilaisesta kaavasta. Arkilta löytyy 

maininta ”kaavat ovat ilman saumanvaroja. Lisää saumanvarat leikattaessa”. Kappaleisiin on 

merkitty keskitaka, langansuunnat ja kokonumerot sekä alimman maljun paikka.  

 

 

      

 

 

 

Tutkittaessa liivin kaavoituksia silmiinpistävin ero on kappaleiden lukumäärässä. 

Tarkistamaton liivi muodostuu kolmesta erilaisesta kaavasta ja tarkistettu kahdesta. Liivien 

muoto ja asettuminen vartalolle eroavat toisistaan. Tarkistamattoman liivin istuvuutta 

vyötäröllä on haettu sivusauman ja pystymuotolaskoksen avulla. Etureunat ovat lankasuorat 

Kuva 17. 

Hämeen tarkistetun liivin myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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ilmeisesti siksi, että niihin saatiin pujotettua liivinluut. Liivi on malliltaan lyhyt ja ulottuu 

hieman vyötärön alapuolelle. Helmaviiva asettuu vartalolla vaakasuoraan. Etukappaleen 

olkaimet asettuvat olalla melko sivulle, jolloin pääntien muoto on lähinnä loiva V. 

Takakappaleen pääntien muoto on hyvin avara. Körtit ovat vaatimattoman näköiset ja kokoiset 

ja ne alkavat vyötäröltä.  

 

Tarkistetun liivin etureunat ovat esikuvansa mukaisesti kaarevat. Liivin istuvuus saadaan 

aikaan sivuille painetun vaakasuoran laskoksen avulla. Helmaviiva nousee keskitakaa kohti. 

Kookkaat körtit alkavat selvästi vyötärön yläpuolelta. Etukappaleen olkaimet ovat suorat, 

jolloin pääntien on U-muotoinen. Takana pääntien reuna on melko ylhäällä.  

 

 

5.1.1.2 Paita 

 

Esikuvapaita on Kansallismuseon kokoelmissa oleva paita KM:KE A 7352 Suomi, kuva 18. 

Se on tyypillinen länsisuomalainen kansanomainen naisen juhlapaita. Kappaleet ovat 

suorakaiteen muotoisia kappaleita. Miehustakappale on yhtenäinen ilman olkasaumaa. 

Hihansuiden väljyys on koottu vetopoimuttamalla ja kiinnitysreunojen laskostamalla. 

Kainalotilkku antaa kädentielle lisäväljyyttä. Pääntie on suorakaiteen muotoinen. Kaulus on 

yksinkertaisesta kankaasta suoraan langansuuntaan leikattu kaitale. Miehustan väljyys on 

koottu pääntiellä edessä ja takana laskostamalla. Olalla on olkatilkku, kuva 19.  

 

 

 

 

        

 

           

Kuva 18. 

Hämeen puvun esikuvapaita KM:KE A 7352 Suomi. 

Piirros SKN/ Leena Holst. 
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Tarkistamattoman paidan kaava-arkilla on sajottuna koot 34 – 52. Kaava kuuluu Hämeen ja 

Sääksmäen kansallispukuihin, kuvat 20 ja 21. Tässä työssä esitetty sarjonta on toteutettu 

Heinolassa toimineessa Helpi kaavoitusyrityksessä. Nykyisin Vuorelman kaavoituksista 

vastaavan Eila Polvelan mukaan kaavasta toimitettiin yritykselle koko 40, josta yritys sarjoi 

muut koot. (E. Polvela, henkilökohtainen tiedonanto 13.5.2002.)  Jokainen koko on sarjottu 

omanaan. Kaava-arkilla ei ole tekstejä vaan kappaleet on merkitty numerosarjan avulla, kuva 

21 ja liite 3. Mukana seuraa erillinen paperi, josta selviää numerosarjaa vastaava paidan kappale 

sekä leikataanko se parillisena vai parittomana, kuva 22. Paperilla kerrotaan, että kaavat eivät 

Kuva 19. 

Pienoiskaavat paidasta KM:KE A 7352 Suomi. 

SKN/Leena Holst. 
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sisällä saumanvaroja. Kaavoista löytyvät langansuunnat, kokonumerot sekä muutamia 

kohdistusmerkkejä.  

                 

 

 

 

 

 

                

Kuva 20. Hämeen tarkistamaton paita. Piirros työohjeesta, Helmi 

Vuorelma Oy. 

 

 

Kuva 21. 

Hämeen 

tarkistamattoman paidan 

myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Tarkistetun paidan kaava-arkilla on sarjottuna koot 34 – 52, kuva 23 ja liite 4. Suurin ja pienin 

koko on sarjottu omanaan. Muut koot sisältävät kaksi rinnakkaista kokoa esim. 36 – 38. Kaava 

kuuluu myös Karijoen ja Isojoen sekä Virtain ja Loimaan kansallispukuihin. Kaavoitus 

perustuu suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin. Arkilta löytyy maininta ”kaavat ovat ilman 

saumanvaroja.” Lisäksi kehotetaan  leikkaamaan kaikki kappaleet samaan langansuuntaan. 

Kappaleet on nimetty sekä merkitty, montako kyseistä kappaletta leikataan. Kappaleisiin on 

merkitty keskitaka ja -etukohdat, olkaviivat,  langansuunnat ja kokonumerot sekä kokoa 

vastaavat rinnanympärykset.  Pääntielle on merkitty laskostukset. Lisäksi on merkitty 

muutamia kohdistusmerkkejä.  

 

           

 

Kuva 22. 

Hämeen tarkistamattoman paidan kaava-arkin selite. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Kuva 23. 

Hämeen tarkistetun paidan kuva ja myyntikaavat. 

Paidan piirros Raili Yrjölä. Helmi Vuorelma Oy. 
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Tutkittaessa paidan kaavoituksia merkittävin ero on paidan väljyydessä ja pituudessa sekä 

pääntien ja kauluksen muodossa. Tarkistamattoman paidan väljyysvaraksi ilmoitetaan 

ompeluohjeessa 20 cm ja kankaan kutistuvan 8 %.  Tarkistetun paidan miehustan väljyys on 

keskimäärin 30 cm ja leikkuusuunnitelmassa kehotetaan pesemään paitakangas ennen 

leikkuuta. Molemmat paidat ovat olkasaumattomia. Tarkistamattoman paidan  kaavat 

perustuvat osittain suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin. Paita on malliltaan lyhyt ulottuen 

ylälantion tienoille ja etuosan helmaa on kaarrettu edessä pidemmäksi. Hihassa on hieman 

pyöriön muotoa ja se kapenee hihansuuta kohti. Miehustassa on suuremmissa kokonumeroissa 

viistottu kädentietä olkaviivalle. Pääntien muoto on soikio. Kauluskappale on kooltaan 

suurempi niin pituuden kuin leveyden osalta verrattuna tarkistettuun paitaan.  

 

 

5.2 Kaukolan naisen kansallispuku 
 

 

Pukumallin on suunnitellut professori U. T. Sirelius vuonna 1921. Kaukonen toteaa Kaukolan 

pitäjän kuuluneen aikoinaan Räisälään ja näiden kansanpukujen olevan samantyyppisiä 

kummassakin pitäjässä. Puvun malli on Kansallismuseon kokoelmissa olevan kaukolalaisen 

kansanpuvun mukainen. Se edustaa kannakselaista pukeutumista. (Kaukonen 1985, 323.) Malli 

on julkaistu Sireliuksen vihkosessa Suomen kansallispukuja I vuonna 1921. Piirros on taiteilija 

Toivo Vikstedtin ateljeesta, kuva 24. 

 

           

    

 

   

Kuva 24. 

Kaukolan kansallispukuja eri aikoina. 

Vas. Sireliuksen julkaisema kuva Kaukolan naisenpuvusta.  

Kesk. Kuva Vahterin julkaisemasta kansallispukukuvastosta. Piirros Alli Touri. 

Oik. Tarkistettu Kaukolan pukukuva  työohjeista. Piirros Taina Kangas.  
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Olen selvittänyt Kaukolan kansallispuvun vaiheita tähän työhön samalla tavalla kuin Hämeen 

puvun. Olen tutkinut Helmi Vuorelma Oy:n tiloissa kaavoituksen vaiheita yrityksen arkistojen 

avulla sekä haastatellut nykyistä ja entistä henkilökuntaa. Samoin olen haastatellut entistä 

kansallispukukonsulttia Ritva Somermaa. Hän on vuonna 1990 tarkistetun puvun 

Kansallispukuraadin nimeämä asiantuntija nykyisen kansallispukukonsultin Leena Hokkasen, 

tutkijoiden Leena Holstin ja Leena Pursiaisen ohella. Lisäksi olen tutkinut Suomen 

kansallispukuneuvoston arkistotietoja.  

 

En ole saanut tarkasti selville, miten Kaukolan kansallispuvun varhaisemmat kaavoitukset on 

Vuorelmalla tehty. Tarkistamattoman Kaukolan puvun  paidan ja liivin myyntikaavat on 

laatinut Helena Koukonen 1970-luvulla. Hän sarjoi Kaukolan puvun kaavoja samaan aikaan 

Hämeen ja Munsalan kaavoitusten yhteydessä. (H. Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 

31.5.2002.) 

 

Suomen kansallispukuneuvosto hyväksyi tarkistetun Kaukolan kansallispuvun  vuonna 1990. 

Puvun tarkistustyö sai alkunsa 1980-luvun puolivälissä kansallispukukonsultti Leena Hokkasen 

selvittäessään yksityisesti puvun materiaaleja, ompelurakenteita ja nyytinkejä. Hän valmisti 

kyseisen puvun itselleen ja tyttärelleen soveltaen perinteisiä työtapoja (L. Hokkanen, 

henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2002.) Kyseisten pukujen kuvat on julkaistu Suomen 

kansallispukuneuvoston vuosikalenterissa 1986, kuva 25. 

 

 

Kuva 25. 

Kaukolan naisen ja tytön kansallispuvut, val-

mistanut Leena Hokkanen.  

Kuva vuosikalenterista 1986, julk. SKN. 
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Helmi Vuorelma Oy tilasi Kaukolan puvun virallisen tarkistuksen kansallispukuneuvostolta 

syksyllä 1986. Kansallispukuraadin työjaoston pöytäkirjassa kerrotaan Kaukolan naisen puvun 

tarkistussuunnitelmasta: 

 

Kaukolan naisen kansallispuvun on yksityisesti tarkistanut Leena Hokkanen 

Kansallismuseossa esillä olleen Kaukolan naisen pukukokonaisuuden mukaan. 

Pukukokonaisuuteen on tarkoitus lisätä vielä viitta, sukat ja säppäli. Liivin 

esikuvana on joko A 6932 tai A 805. Hameen ja liivin väreiksi tulisivat 

vaihtoehtoisesti sininen ja ruskea (luonnon musta). 

Kaukolan puvun tarkistus sisältyy Vuorelma Oy:n kuuden karjalaisen 

kansallispuvun tarkistuksen sarjaan ja on näistä ensimmäinen. 

(Suomen kansallispukuneuvoston arkisto 1987. Työjaoston pöytäkirja 2/87.) 

 

Asiantuntijatyöryhmä laati ehdotuksen tarkistetun Kaukolan naisen kansallispuvun 

tarkistamiseksi vuonna 1987, liite 5. Kokonaissuunnitelma sisältää seuraavat tiedot paidan ja 

liivin osalta: 

Paita  

- esikuvana paita KM:KE A 6931, Kaukola 

- yliset ohuempaa, alaset karkeaa palttinaa, vasemmalla olalla on 

kappale nyytinkiä. 

- ostettu 23.9.1905 Antti Montosen talosta Kaukolan kylästä 

 

Liivi eli tankki  

- esikuvana tankki KM:KE A 6932, Kaukola  

- tummansininen, reunoihin ommeltu punainen nyöri; napit 

hopeankarvaiset, vasenta lievettä koristaa aaltoviivainen 

punalankanyöri 

- ostettu 23.9.1905 Juho Iivosen talosta Kaukolan kylästä 

- esikuvaliivin koristelu vastaa Sireliuksen mallia ja Wrightin 

piirroksia, muu valmistustapa tuntuu uudelta; kaava 

olkasaumallinen 

- kaavan ja muun valmistustekniikan koristelua lukuun ottamatta 

voisi ottaa myös liivistä KM:KE A 805, Kaukola ja Käkisalmi; 

kaava olkasaumaton, koristelu niukempi kuin edellisessä 
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Kansallispukuraati hyväksyi kokouksessaan 2/1988 Kaukolan naisen kansallispuvun 

tarkistussuunnitelman siten, että liivin esikuvaksi nimettiin ainoastaan liivi KM:KE A 805, 

Kaukola ja Käkisalmi (Pöytäkirjanote 28.9.1988). 

 

Suomen kansallispukuneuvoston tutkija Leena Holst laati yksityiskohtaiset kuvaukset  

esikuvavaatekappaleista. Kuvaukset sisältävät tiedot ompelurakenteista,  materiaaleista sekä 

pienoiskaavat vaatekappaleista. (L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2002.) Osa 

kuvauksista on laadittu jo aiemmin, esim. liivin osalta vuonna 1981 ja paidan vuonna 1985. 

 

Kaukolan kansallispuvun esikuva-aineisto on taltioituna museoviraston keskusvarastossa 

Orimattilassa. Kansallispukuneuvoston pyynnöstä esikuviin oli mahdollisuus tutustua 

paikanpäällä. Tutustumiskäynti järjestyi huhtikuussa 1989. Kansallispukuneuvoston tutkija 

Leena Holst esitteli aineiston Vuorelman edustajille ja  mallipuvun toteuttajalle. Paikalla oli 

tuotepäällikkö Anneli Muurinen, joka vastasi Kaukolan puvun tuotantoon otosta Vuorelmalla. 

Lisäksi läsnä oli Helena Koukonen, jonka tehtävänä oli sarjoa paidan ja liivin myyntikaavat 

sekä mallipuvun toteuttaja Taina Kangas. 

 

Puvun kaavoitti pääosin Helena Koukonen. Hänen piirtämiensä kaavojen mukaisesti ompelin 

A-puvun. Paidan kaava toteutettiin sellaisenaan Koukosen piirtämän C 40 - 42 kokoisena. 

Liivin kaavoitusta tutkittiin A-kappaleen valmistuksen yhteydessä. Koukosen laatimien 

kaavojen mukaisesti toteutetun liivin koko ei vastannut haluttua mallipuvun kokoa C 40, vaan 

noin C 34 – 36. Ompelin esikuvan mukaisen ja lähinnä C 40 kokoisen sovitusliivin. Liivejä 

soviteltiin luonani muutamalle henkilölle. Holst oli läsnä sovituksessa ja valokuvasi 

sovitustilanteen. Toimitin sovitusmuutosten mukaiset kaavat ja sovitusliivit Koukoselle 

nähtäväksi. Nämä oli tarkoitettu avuksi Kaukolan liivin myyntikaavojen laatimiseksi. En ole 

saanut selville, tehtiinkö kaavasarjaan esitetyt muutokset ja  valmistettiinko liivistä muita 

sovituskokeiluja. Myyntikaavoissa on sarjottuna koot C 34 – 52. Mitat perustuvat 

Vaatetusteollisuuden keskusliiton Passeli-mitoitusjärjestelmään.  

 

Paidan sarjonnan Koukonen laati myös itse. Se valmistui samaan tapaan kuin tarkistetun 

Hämeen paidan sarjonta. Hän keskusteli Holstin kanssa mm. väljyyksistä, pääntien koosta ja 

muodosta sekä kädentien ja kainalolapun koosta. (H. Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 

31.5.2002.) Myyntikaavoissa on sarjottuna koot C 34 – 52, kuten liivissäkin. 
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5.2.1 Tarkistamattoman ja tarkistetun Kaukolan kansallispukujen kaavoitukset 

 

Tarkistamattoman ja tarkistetun Kaukolan pukujen kaavoituksien vertailu on vaikeaa. Pukujen 

kaavoitusten lähtökohdat eroavat olennaisesti toisistaan, joten pystytään suorittamaan vain 

pääpiirteittäisiä vertailuja. Tarkistamattoman liivin kaavat sisältävät saumanvaroja, mutta 

määrästä ei löydy mainintaa kaava-arkilta eikä työohjeesta. Paidan kaavojen osalta työohjeessa 

kerrotaan kaavojen sisältävän 1 cm:n saumanvaroja ”miehustan ja hihojen saumoja kohti”. 

Vuoden 1990 kaavat ovat saumanvarattomat. Havainnot perustuvat omiin kokemuksiini ja 

huomioihin. 

 

 

5.2.1.1 Liivi 

 

Esikuvaliivi on Kansallismuseon kokoelmissa oleva liivi KM:KE A 805, Kaukola ja 

Käkisalmi, kuva 26. Se on lyhyt, suoralinjainen liivi. Kiinnittimenä on etureunoissa, lähellä 

helmaa, hakaspari. Liivi muodostuu yhdestä kappaleesta, jossa on ainoastaan sivusaumat. 

Etureunat ovat lankasuorat. Sivusaumoissa on pieni viistotus alaosassa antaen tilaa hameelle. 

Pääntie on edessä pieni ja vain vähän kaarrettu. Takana pääntie on myös pieni. Vasemman 

etukappaleen alakulmassa on sisäpuolella tasku.  

 

 

Tarkistamattoman liivin kaava-arkilla on sarjottuna koot 36 – 46, kuva 27 ja liite 6. Jokainen 

koko on sarjottu omanaan. Kaavoitus muodostuu kahdesta erilaisesta kaavasta. Kaavat 

Kuva 26. 

Kaukolan puvun esikuvaliivi KM:KE 

A 805 Kaukola ja Käkisalmi. 

Piirros ja kaava SKN/Leena Holst  . 
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sisältävät saumanvaroja, joista ei ole mainintaa kaavoissa eikä työohjeessa. Arkilla on kehotus 

tutustua työohjeeseen ennen leikkaamista. Ompeluohjeessa kerrotaan, että ”kaavoissa pitää olla 

9 cm väljyysvaraa”. Kappaleisiin on merkitty muotolaskos, langansuunnat ja kokonumerot.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Tarkistetun liivin kaava-arkilla on sarjottuna koot 34 – 52, kuvat 28 ja 29 sekä liite 7. Pienin 

ja suurin koko on sarjottu omanaan ja muut koot sisältävät kaksi viereistä kokoa esim. 36 - 38. 

Kaavoitus muodostuu kahdesta erilaisesta kaavasta ja lisäksi taskun kaavasta. Arkilta löytyy 

maininta ”tutustu työohjeisiin ennen leikkaamista, kaavoissa ei ole saumanvaroja”. Kaavoihin 

on merkitty keskitaka-taite, keskietu, langansuunnat ja kokonumerot sekä isompaa kokoa 

vastaava rinnanympärysmitta. Taskun on mainittu olevan vasemman etukappaleen kulmassa. 

Liiviin on lisätty olkasauma, jolloin istuvuus paranee.  

Kuva 27. 

Kaukolan tarkistamattoman liivin myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Kuva 29.  

Tarkistetun Kaukolan liivin myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 

Kuva 28. 

Kaukolan tarkistettu liivi. Kuva työohjeesta. 

Piirros Taina Kangas. Helmi Vuorelma Oy. 
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Tutkittaessa liivin kaavoituksia näkyvin ero on etureunojen muodossa. Tarkistamattoman liivin 

etureunat on muotoiltu kaareviksi. Liivi on  melko pitkä. Sen kapein kohta asettuu vyötärölle 

ja helma noin viisi cm vyötärön alapuolelle. Liivissä on haluttu tuoda vyötärö esille etu- ja 

takakappaleiden pystymuotolaskosten avulla. Pääntie ja kädentiet ovat melko avarat.  

 

Tarkistettu liivi on malliltaan suoralinjainen, vyötäröä korostamaton. Etureunat ovat 

lankasuorat. Liivi on lyhyt ja sen kapein kohta asettuu vyötärön yläpuolelle, siten helma ulottuu 

vyötäisten tienoille. Pään- ja kädentiet ovat melko pienikokoiset. 

 

 

5.2.1.2 Paita 

 

Esikuvana on Kansallismuseon kokoelmien paita KM:KE A 6931, Kaukola, kuva 30. Se on 

karjalainen naisen juhlapaita. Paita muodostuu ylisistä ja alasista. Kappaleet ovat lähinnä 

lankasuoriin perustuvia suorakaiteen muotoisia kappaleita. Miehustan rakenne on 

epäsymmetrinen. Se muodostuu suorakaiteen muotoisesta ylisten kappaleesta, jonka molempiin 

sivuihin on liitetty keskenään erilaiset kuvekappaleet, kuva 31. Vasemmalla olalla on 

nyytinkipitsi. Oikealla olalla ei ole saumaa. Hihansuiden väljyys on koottu vetopoimuttamalla 

ja kiinnitysreunat ovat suorat. Hihan kädentiellä on kainalotilkku. Pääntie on pieni ja 

kaulukseton, loivan V-muotoinen. Etuhalkio suljetaan paljinsoljella.  

 

    

 

 

 
Kuva 30. 

Kaukolan puvun esikuvapaita KM:KE A 6931 Kaukola. 

Piirros SKN/ Leena Holst. 
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Kuva 31. 

 

Kaukolan puvun esikuva-

paidan kaavat. 

 SKN/Leena Holst. 
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Tarkistamattoman paidan kaava-arkilla on sarjottuna koot 36 – 46, kuvat 32, 33 ja 34 sekä 

liite 8. Jokainen koko on sarjottu omanaan. Kaava-arkilla on kehotus tutustua työohjeeseen 

ennen leikkaamista. Työohjeessa kerrotaan kaavojen sisältävän saumanvaroja 1 cm:n 

”miehustan ja hihojen saumoja kohti ja rinnanympäryydessä olevan väljyys- ja 

kutistumisvaroja 16 cm”. Kappaleista on nimetty ranneke ja pääntien vinokaitale. Kaavoista 

löytyvät langansuunnat, kokonumerot, hihansuu- ja etuhalkio sekä muutamia 

kohdistusmerkkejä.   

                 

 

 

  

                

Kuva 32. 

Kaukolan tarkistamaton paita. 

Kuva työohjeesta. Helmi Vuorelma Oy. 

Kuva 33. 

Kaukolan tarkistamattoman pai-

dan myyntikaavat. Helmi Vuo-

relma Oy. 
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Tarkistetun paidan kaava-arkilla on sarjottuna koot 34 – 52, kuva 35, 36 ja liite 9. Suurin ja 

pienin koko on sarjottu omanaan. Muut koot sisältävät kaksi rinnakkaista kokoa esim. 36 - 38. 

Kaavoitus perustuu lähinnä suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin. Arkilta löytyy maininta 

”kaavoissa ei ole saumanvaroja”. Kappaleet on nimetty ja niihin on merkitty, montako kyseistä 

kappaletta leikataan. Kappaleisiin on merkitty keskitaka ja -etukohdat, olkaviivat,  

langansuunnat ja kokonumerot sekä isompaa kokoa vastaava rinnanympärys. Vasemmalle 

olalle on merkitty nyytingin paikka.   

 

 

 

  

Kuva 34. 

Kaukolan tarkistamattoman paidan myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 

Kuva 35. 

Kaukolan tarkistettu paita. Piirros työohjeesta, 

Taina Kangas. Helmi Vuorelma Oy. 



  41 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 36. 

Kaukolan tarkistetun paidan myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Tutkittaessa paidan kaavoituksia erot ovat niin suuret, että on helpompi kertoa yhteneväisyydet 

kuin erot. Yhteneväisyyksiksi voisi mainita ainoastaan pyöreän pääntien ja etuhalkion sekä 

hihansuun poimutuksen. Tarkistamattoman paidan väljyys- ja kutistumisvaraksi ilmoitetaan 

ompeluohjeessa 16 cm ja kankaan kutistuvan 8 %.  Tarkistetun paidan miehustan väljyys on 

keskimäärin 30 cm ja työohjeessa kehotetaan pesemään paitakangas ennen leikkuuta. 

Tarkistamattoman paidan  kaavat eivät juurikaan perustu  suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin 

vaan ne muistuttavat peruskaavasta kuositeltua puseroa istutettuine hihoineen ja etu- ja 

takakappaleineen. Paita on malliltaan lyhyt ulottuen ylälantion tienoille ja etuosan helmaa on 

kaarrettu edessä pidemmäksi. Hihat muodostuvat kahdesta kappaleesta, josta ylemmät ovat 

”hihan kaariosan etu- ja takakappaleet”. Hihan kaariosan kappaleiden keskelle liitetään pitsit 

molempiin hihoihin. Hihansuut on muotoiltu kaareviksi ja niihin ommellaan hihansuuhalkiot 

ehjään kankaaseen. Hihansuuhun liitetään leveä ranneke. Pääntie on ns. peruspääntie, joka 

huolitellaan vinokaitaleella kuten myös etuhalkio. 

  

Tarkistetun paidan leikkaus on esikuvansa mukaisesti epäsymmetrinen ja olkasaumaton. 

Nyytinkipitsi on ainoastaan vasemmalla olalla. Pääntie ja hihansuut huolitellaan kapealla, 

suoraan langansuuntaan leikatulla kaitaleella. Etuhalkio päärmätään miehustasta. 

Hihansuuhalkiot päärmätään hihakappaleiden sivuista. Hihansuut suljetaan kaitaleiden päihin 

kiinnitetyillä nyöreillä. Paita on malliltaan pitkä ja se koostuu ylisistä ja alasista.  

 

 

5.3 Hiitolan naisen kansallispuku 
 

 

Hiitolan naisen kansallispuku on ensimmäisiä Suomen kansallispukuneuvoston toiminnan 

aikana koottuja pukuja, kuvat 37 ja 38. Kaukonen kuvaa puvussa olevan kannakselaispiirteiden 

ohella keskikarjalaista leimaa. Pukuun kuuluu pitkäkörttinen sininen liivi, valkoinen esiliina, 

jossa neulepitsireunus, kovitettu pinteli ja hunnun ohella vaimojen vaihtoehtoisena päähineenä 

avara tanu eli lakki; vaihtoehtoisesti ortodokseilla sorokka tai säpsä. Reikäommelkoristeinen 

paita. Valkea sarkaviitta. (Kaukonen 1985, 347.)  
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Tämän puvun vaiheita olen selvittänyt tutkimalla Wetterhoff Oy:n, silloisen Wetterhoff-säätiön 

ompelimon, arkistotietoja kyseisestä puvusta ja haastattelemalla ompelimon silloiseen  

henkilökuntaan kuulunutta Seija Lehtoa ja Eeva-Liisa Oja-Fagerlundia. Olen tutkinut  Suomen 

kansallispukuneuvoston arkistotietoja sekä haastatellut kansallispukuneuvoston tutkijaa Leena 

Holstia sekä entistä kansallispukukonsulttia Ritva Somermaa, jonka toimikautena Hiitolan 

puku koottiin.  

 

Kansallispukuraati hyväksyi puvun vuonna 1982. Puvun tilasi Suomen 

kansallispukuneuvostolta Hiisi-Säätiö. Puvun asiantuntijoina toimivat kansallispukuraadin 

nimeämät museonjohtaja Mariliina Perkko ja kotiteollisuusopettaja Leena Pursiainen. 

Kansallispukuneuvosto etsi puvun valmistajaa. Wetterhoff-säätiö otti työn vastaan vuonna 

1981.  

 

Suomen kansallismuseon kokoelmista löytyi hyvä esikuva-aineisto puvulle. Kaikki puvun osat 

ovat, lakkia lukuun ottamatta, hiitolalaista alkuperää (M. Perkko, Hiitolan puvun esittelyteksti 

10.10.1982).  

 

Aiemmin uuden kansallispuvun kokoaminen on aloitettu toteuttamalla puvusta kuvataulu. 

Sireliuksen julkaisemissa vihkosissa Suomen kansallispukuja I ja II tekijä mainitsee 

Kuva 37. 

Osa Hiitolan akvarellista. 

Toteututus  Sinikka Penttinen. 

 

Kuva 38. 

Hiitolan kansallispuku. 

Wetterhoff Oy. 
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kuvituksesta, että ”vesivärityöt on suoritettu taiteilija Toivo Vikstedtin ateljeessa” (Sirelius 

1922, 5). Tunnetuimpia kuvataulujen laatijoita on 1940-luvun lopulta lähtien taiteilija Alli 

Touri. Hiitolan kansallispuku oli viimeisiä pukuja, joista kuvataulu toteutettiin (L.Hokkanen, 

henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2002), kuva 39. Sen on maalannut taiteilija Sinikka 

Penttinen. 

 

 

 

 

 

 

Suomen kansallispukuneuvoston tutkija Leena Holst laati pukuun kuvaukset 

esikuvavaatekappaleista. Kuvaukset sisältävät tiedot ompelurakenteista,  materiaaleista sekä 

pienoiskaavat vaatekappaleista. 

   

Hiisi-säätiö tilasi Hiitolan kansallispuvun mallikappaleen valmistuksen Wetterhoff-säätiöltä  

vuonna 1981. Wetterhoff-säätiö oli osoittanut tuohon aikaan aktivoitumista kansallispukujen 

valmistuksessa. Heiltä oli hieman aiemmin tilattu Asikkalan puvun toteutus. Tämä pukuhanke 

tehtiin yhteistyössä museoviraston kanssa. Samoihin aikoihin Hattulan puku otettiin 

Wetterhoffille tuotantoon. Wetterhoff oli ottamassa myyntiin kansallispukuihin sopivaa 

kertaamatonta karstalankaa tex 84, jonka oma värikartta oli kehitteillä. Lanka oli tulevaan 

Hiitolan pukuun sopivaa. Siitä kehitettiin kansallispukuneuvoston ohjeiden mukaan karjalaisiin 

kansallispukuihin soveltuva vetopoimukangas, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Hiitolan 

kansallispuvussa. (R. Somerma, henkilökohtainen tiedonanto 2.7.2002.) Wetterhoff-säätiö 

Kuva 39. 

Hiitolan akvarelli.  

Toteutus Sinikka Penttinen, SKN:n arkisto. 
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merkitsi Holstin mukaan tuohon aikaan kansallispukujen uutta aikaa ja uutta tulemista. Heidän 

tuotantoonsa otettiin pukuja, joiden toteutustavat, kaavoitukset ja materiaalit vastasivat aiempaa 

tarkemmin esikuva-aineistoaan. 

 

 

5.3.1 Liivi 

 

Hiitolan puvun A-kappaleen valmistaja oli pääosin Seija Jussila, nykyisin Lehto, joka suoritti 

opintoihinsa kuuluvan kolmen kuukauden työharjoittelun Wetterhoff-säätiön ompelimossa. 

Tuona aikana hän tavallisten ompelimon töiden ohella paneutui kansallispukuihin. Asikkalan, 

Hattulan ja Hiitolan pukuihin oli olemassa kankaat, ei juurikaan muuta. Hiitolan pukuun hän 

sai luettelon kansallispukuraadin pukuun valitsemista vaatekappaleista sekä Leena Holstin 

laatimat esikuvavaatekappaleiden kuvaukset pienoiskaavoineen, kuvat 40 ja 41. Tekijä näki 

esikuvavaatekappaleet museovirastossa ja sai itse valokuvata ne. (S. Lehto, henkilökohtainen 

tiedonanto 1.9.2002.) Kuvat ovat lähinnä yleiskuvia vaatekappaleista. Esikuvavaatekappaleet 

on kuvattu tasona pöydällä tai lattialla, ei siis esim. mallinuken päällä. 

 

 

 

 

 Kuva 40. 

Esikuvaliivi KM:KE A 949 Hiitola. 

Piirros  SKN/ Leena Holst. 
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Seija Lehto teki myös opintoihinsa kuuluneen lopputyön kansallispukujen liivin kaavoituksesta 

opettajansa Aili Henrikssonin toivomuksesta. Tutkielma, Kansallispuvun liivin kaavoitus, 

valmistui vuonna 1982. Se käsitti Hiitolan, Asikkalan ja Hämeen kansallispukujen 

esikuvaliivien kaavoitukset ja sarjonnat kokoihin C 36 – 46. Lähtökohtana oli 

Vaatetusteollisuuden keskusliiton Passeli-mittajärjestelmä ja sen avulla piirretty peruskaava, 

joka pohjautuu ns. uusittuun wieniläiseen kaavapiirustusjärjestelmään. Lehdon tutkielman 

mukaan ”liivit on muokattu ja sovitettu kokoon C 40, ja sen perusteella on sarjottu kaavat 

Hiitolan ja Asikkalan (Hollolan) kansallispukujen liiveihin koot C 36 – C 46”. (Jussila 1982,  

seloste.)  

 

Lehdon mukaan Hiitolan ja Hattulan pukujen liivit ja paidat kaavoitettiin ja sarjottiin hänen 

tutkielmansa mukaisella tavalla. Tavoitteena oli saada puvut näyttämään ”kuin silloin ennen”, 

mutta sopimaan nykynaiselle, kuten Lehto asian ilmaisee (S. Lehto, henkilökohtainen 

tiedonanto 1.9.2002). Tavoitteeseen pyrittiin laatimalla ns. pohjakaava kansallispuvun liiviä 

varten.  Pohjakaavan kooksi määriteltiin C 40, jonka rinnanympärys on 92 cm. Peruskaavassa 

on väljyyttä rinnanympäryydessä 8 cm. Kansallispuvun liivin pohjakaavaan määriteltiin 

väljyydeksi Hiitolan liiviin 8 + 4 = 12 cm. Lisäystä  perusteltiin sillä, että liivin alle tulee mahtua 

suurikokoinen paita ja liivin malli ei muutenkaan ole kiinteä. (Jussila 1982, 13.) Lehdon 

Kuva 41. 

Esikuvaliivin KM:KE A 949 Hiitola 

kaavat. 

SKN/ Leena Holst. 
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mukaan esikuvaliivin koko määriteltiin mittaamalla kaavasta rinnanympärys. Kyseisestä 

mitasta vähennettiin väljyysvaraa arviolta 10 cm. Passelin mittataulukosta etsittiin lähinnä 

vastaava koko, joka kyseisessä liivissä oli C 34 - 36. Esikuvaliivin kaavaan merkittiin 

rinnanympärysviiva pukukuvauksien ja oman näkemyksen mukaan. Kaava leikattiin auki 

pääntien ja kädentien kohdalta pituussuunnassa. Näin saadut osat levitettiin pohjakaavan päälle 

rinnanympärysviivan avulla keskietu ja –takakohtien määrätessä ääripisteet. Olkasaumaa 

jouduttiin siirtämään takakappaleen puolelle esikuvan mukaisesti. (Jussila 1982, 19.) 

 

Näin saadusta Hiitolan liivin kaavasta C 40 valmistettiin sovitusliivi, jota kokeiltiin yhteensä 

yhdeksälle henkilölle. Liiviin tuli muutamia tarkennuksia. Takakappaleen olkalinjaa muutettiin 

ja edessä pääntien muotoa ja olkalinjaa korjattiin sekä etulievettä pienennettiin. Toisessa 

sovituksessa tarkistettiin vielä etukappaleen olkaimen asentoa ja kädentien muotoa. (Jussila 

1982, 26 – 27.) 

 

Kaavojen sarjomisen Lehto kertoi tapahtuneen ruotsalaisella sarjontamenetelmällä, jossa koon 

muutokset perustuvat muuntotaulukkon. Kaavat sarjottiin koosta C 40 kokoihin C 36, 38, 42, 

44 ja 46, kuva 42 ja liite 10.  Rinnanympäryyden muutoksesta on 3/4 toteutettu etukappaleen 

osuudelle ja ¼ takakappaleen. Sarjotuista kaavoista valmistettiin sovituskokeilut pienimmästä 

ja suurimmasta koosta. (Jussila 1982, 40.) 

 

 

 

 

 

Kuva 42. 

Hiitolan liivin sarjonta. 

Seija Lehto, tutkielma 1982. Hämeen maakunta-arkisto.  
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Wetterhoffin arkistotietojen mukaan Eeva-Liisa Oja tilasi vuonna 1982 Hiitolan liivin 

sarjonnan Ammattien edistämislaitokselta Helsingistä. Tilaus sisältää koot C 32 – 52. Heille 

toimitettiin sarjonnan pohjaksi liivistä koko C 40. (Kirje 28.10.1982, Wetterhoff Oy.) 

 

Myynnissä olevat liivin kaavat pohjautuvat Ojan tilaamiin Ammattien edistämislaitoksen 

sarjomiin kaavoihin. Sarjonta teetettiin Ojan mukaan kustannussyistä Ammattien 

edistämislaitoksella. (E-L. Oja-Fagerlund, henkilökohtainen tiedonanto 10.6.2002.)  En ole 

saanut selville, miksi Lehdon toteuttamaa liivin sarjontaa ei käytetty,  

 

Myyntikaavoja löytyy koot C 38, 40, 44 ja 46, kuva 43 ja 44 sekä liite 11. Kullakin kaava-

arkilla on vain yksi koko. Kappaleisiin on merkitty langansuunnat, keskietu, keskitaka, 

hakasten paikka ja kaavan laskos. Työohjeissa kerrotaan kaavojen olevan  saumanvarattomat. 

Työohjeissa on pienoiskaavat kokoon C 40 ja lisäksi vuorin kaavat. Ohjeista löytyy tarkkaan 

lukemalla sauman- ja päärmevarojen leveydet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 43. 

Hiitolan liivi. 

Piirros työohjeista, Eeva-Liisa Oja-Fagerlund. 

Wetterhoff Oy. 
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5.3.2 Paita 

 

Hiitolan paidan kaavoituksen Lehto kertoo toteuttaneensa Leena Holstin laatimien 

esikuvakaavojen ja mittapiirustusten pohjalta (S. Lehto, henkilökohtainen tiedonanto 

1.9.2002), kuvat 45 ja 46. Holst on kehittänyt kansallispukukursseja varten kansallispukujen 

paitojen väljyysvarataulukon ja mallisarjonnan länsisuomalaisen paidan kaavoista. Holstin 

mukaan kyseisen sarjonta syntyi hänen analysoidessaan kansanomaisen  paidan rakennetta ja 

pohtiessaan mittoina paitojen suurentamista ja pienentämistä (L. Holst, henkilökohtainen 

tiedonanto 16.8.2002). Sittemmin mallisarjonnan käytöstä on luovuttu. Ilmeisesti Hiitolan        

paidasta ei tehty sovituskokeiluja. 

 

 

Kuva 45. 

Esikuvapaita KM:KE A 954 Hiitola. 

SKN/Leena Holst. 

Kuva 44. 

Hiitolan liivin myyntikaavat koko C 38. 

Wetterhoff Oy.  
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Paidan myyntikaavat on sarjottu C 36 – 38, 40 – 42 ja 44 – 46. Kullakin kaava-arkilla on yksi 

koko. Kaavanosat on nimetty ja arkille on merkitty langansuunnat, keskietu ja –takakohdat, 

vetopoimutuskohdat, etuhalkio ja taitteet. Arkilla kehotetaan tarkistamaan, että kaava vastaa  

henkilökohtaisia mittoja sekä kaavan sisältävän väljyysvaraa rinnan ympäryydessä 48 – 52 cm. 

Työohjeissa kerrotaan kaavojen olevan saumanvarattomat. Ohjeissa on pienoiskaava kokoa C 

40, kuvat 47 ja 48 sekä liite 12. 

 

 

Kuva 46. 

Esikuvapaita KM:KE A 954 Hiitola. 

SKN/ Leena Holst. 

Kuva 47. 

Hiitolan paita.  

Piirros työohjeista, Eeva-Liisa Oja-Fa-

gerlund. Wetterhoff Oy. 
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Sarkaviittaan ei ole tähän mennessä sarjottu kaavoja eikä sitä ole otettu Wetterhoffin 

tuotantoon. 

 

 

 

5.4 Säkylän miehen kansallispuku 
 

 

Säkylän miehen kansallispuvun mallin on suunnitellut tohtori Theodor Schvindt vuonna 1902, 

kuva 49. Maisteri Tyyni Vahter suunnitteli oman mallin vuonna 1950, kuva 50. Kuva on 

julkaistu Vahterin vihkosessa Suomalaisia kansallispukuja vuonna 1950 ja se on lähes vastaava 

kuin Schvindtin julkaisussa Suomalaisia kansallispukuja vuodelta 1902. Molemmat mallit 

perustuvat Kaukosen mukaan Kansallismuseoon talletettuun säkyläläiseen 1800-luvun alun 

kansanpukuun (Kaukonen 1985, 357). 

        

Kuva 48. 

Hiitolan paidan myyntikaavat  

 C 36 – 38. Wetterhoff Oy. 
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Olen selvittänyt tarkistamattoman Säkylän miehen kansallispuvun vaiheita tähän työhön 

samalla tavalla kuin Hämeen ja Kaukolan pukujen vaiheita. Olen tutkinut kaavoituksia Helmi 

Vuorelma Oy:n arkistojen avulla sekä haastatellut nykyistä ja entistä henkilökuntaa. Lisäksi 

olen perehtynyt Suomen kansallispukuneuvoston arkistotietoihin sekä haastatellut 

kansallispukuneuvoston tutkijaa Leena Holstia. Olen haastatellut myös entistä 

kansallispukukonsulttia Ritva Somermaa, jonka toimikautena Säkylän puvusta valmistettiin 

Suomen Kotiseutuliiton järjestösihteeri Juhani Railolle perinteisin työtavoin ommeltu puku. 

Tarkistetun Säkylän puvun vaiheet perustuvat kansallispukuneuvoston arkistotietoihin ja 

Leena Holstin haastatteluun. Selvitys perustuu pääosin omiin kokemuksiini ja havaintoihini 

valmistaessani puvun mallikappaleet kansallispukuneuvostolle ja Säkylän kuntaan sekä 

laatiessani puvun kaavasarjat ja työohjeet. 

 

  

Kuva 49. 

Pukukuva Schvindtin vihkosta Suoma-

laisia kansallispukuja 1902. 

Wetterhoffin arkisto. 

Kuva 50. 

Pukukuva Vahterin vihosta  Suomalaisia kansallispukuja 

1950. Piirros Alli Touri. 

Wetterhoffin arkisto. 
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5.4.1 Tarkistamaton Säkylän miehen kansallispuku  

 

Esko Vuorelman mukaan Säkylän miehen kansallispuku on ollut heidän tuotannossaan jo 1930-

luvulla. Vuonna 1955 Suomen Nuorison Liitolla oli juhlavuosi,  jota haluttiin huomioida 

järjestämällä Suur-Suvipäivät Helsingissä. Liitto halusi olympiastadionilla järjestetyissä 

esityksissä kaikkien, myös miesten, esiintyvän kansallispuvuissa. (E. Vuorelma, 

henkilökohtainen tiedonanto 31.5.2002).  

 

Helmi Vuorelma Oy:n Järvelän toimitiloihin on talletettu vanhoja leikekirjoja. Vanhin sisältää 

lehtileikkeitä 1950-luvulta lähtien.  Eräässä artikkelissa kerrotaan Helmi Vuorelma Oy:n olevan 

Suur-Suvipäivien ”hovihankkija” kansallispukuasioissa. Jostain syystä Suvipäivien 

järjestäminen aikaistui vuodella. Tämä aiheutti luonnollisesti ongelmia kansallispukujen 

hankkimisessa. Vuorelma järjesti Lahdessa 12. – 13.2.1955 keskusseurojen edustajille, 

”räätäleille”, miesten pukujen leikkauskurssin, jolle osallistui 13 oppilasta. Kurssin opettajana 

toimi Raija Vuori, sittemmin Tammivuori. (Lehtileike 1950-luvulta). Raija Tammivuori toimi 

ompelimon työnjohtajana pitkään ja hänen käsialaansa ovat Vuorelman tuotannossa olevien 

miesten kansallispukujen kaavoitukset alun perin (H. Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 

31.5.2002). 

 

En ole saanut tarkasti selville, miten Säkylän miehen puvun varhaisemmat kaavoitukset on 

laadittu. Vuorelman ompelimosta löytyy Säkylän pojan pukuun liivin ja housujen kaavoja 

kokoa 2 ja 3. Lisäksi löytyy saksalaisia pojan liivin ja housujen kaavoja, jotka ovat ilmeisesti 

olleet Raija Tammivuorella apuna kansallispuvun kaavoja laatiessaan.  

 

Säkylän puvun kaavoituksista Koukonen kertoo ompelimossa olleen ”ikivanhat versiot, jotka 

eivät olleet käytössä”. Uudemmat kaavat olivat Raija Tammivuoren laatimia. Niissä oli 

lähtökohtana miehen housujen, paidan ja liivin valmiskaavat, joiden avulla oli laadittu 

kansallispuvun kaavat, kuvat 51 ja 52. Koukonen sarjoi paidan, housujen ja liivin myyntikaavat 

1970-luvulla, kuva 53. Miesten pukujen kaavoihin on myöhemmin tehty joitakin tarkennuksia. 

Olkalinjaa on kavennettu, koska liivin olkainosat laskivat olkapäältä jopa alaspäin. (H. 

Koukonen, henkilökohtainen tiedonanto 31.5.2002.) 
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Kuvat 51 ja 52. 

Saksalaisia pojan housujen kaavoja ja Säkylän kansallispuvun pojan housujen kaavoja. 

Kuvannut Taina Kangas 2002. Helmi Vuorelma Oy:n Järvelän toimitilat. 

Kuva 53. 

Pukukuvia Vuorelman kuvastoista. 

Vas. julkaistu 1982 oik. julkaistu 2002. 
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5.4.2 Tarkistettu Säkylän miehen kansallispuku 

 

Somerman mukaan Suomen kansallispukuneuvoston toiminnan alkuaikana koettiin tärkeäksi 

saada suuren yleisön nähtäville perinteisten kansanpukujen yleisilmeen mukaisia 

kansallispukuja. Tämä siitäkin huolimatta, että virallisia tarkistuksia ei vielä olisi puvuista ollut 

olemassa. 1980-luvun alussa Suomen Kotiseutuliiton järjestösihteeri Juhani Railo suunnitteli 

kansallispuvun hankkimista ja päätyi Säkylän pukuun. (R. Somerma, henkilökohtainen 

tiedonanto 2.7.2002.)  

 

Puku toteutettiin Kansallismuseon esikuva-aineiston mukaan. Kansallispukukonsultti valitsi 

pukuun esikuvat ja Holst laati niistä kirjalliset kuvaukset pienoiskaavoineen. Tämä oli osa 

vaatekappalekohtaista perustutkimusta, joka kuuluu kansallispukuneuvoston tehtäviin. 

Kansallispukujen valmistaja Tuula Tanttula-Murto ompeli puvun perinteisin työtavoin. (L. 

Holst, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2002). Puku sai runsaasti julkisuutta 

Kotiteollisuuslehden artikkelin, Suomen kansallispukuneuvoston vuosikalenterin ja Nea 

Pitkäsen toimittaman diasarjan avulla, kuva 54 (R. Somerma, henkilökohtainen tiedonanto 

2.7.2002.) 

 

   

 

 

 

 

Suomen kansallispukuneuvosto hyväksyi tarkistetun Säkylän miehen kansallispuvun  vuonna 

1996. Puvun tarkistustyö sai alkunsa vuonna 1991, kun Säkylän kansallispukutoimikunta oli 

Kuva 54. 

Järjestösihteeri Juhani Railo  Säky-

län puvussaan. Kuva Nea Pitkäsen 

toimittamasta diasarjasta 1984. 
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päättänyt kokouksessaan 2.5.1991 esittää tarkistuspyynnön kansallispukuraadille (Suomen 

kansallispukuneuvoston arkisto, pöytäkirjanote 2.5.1991). Kansallispukuraati nimesi puvun 

asiantuntijaksi dosentti Maija-Liisa Heikinmäen. Asiantuntijan laatima kokonaissuunnitelma 

Säkylän miehen kansallispuvun tarkistamiseksi vuonna 1992, liite 13, sisältää seuraavat tiedot 

paidan, housujen, liivin ja kahden takin osalta: 

 

Paita 

- esikuva KM:KE A 2637 Säkylä ja KM:KE A 2638 Säkylä 

- malliltaan muuten samanlaisia, mutta –38 on koristeltu olalta reikäompelein 

 

Housut 

- esikuva KM:KE A 2625 Säkylä 

- säämiskää, koristeettomat, leveäluukkuiset. Metallinapit. Lahkeensuihin 

kuuluvat myös metalliset soljet. 

 

Liivi 

- esikuva KM:KE A 2608 Säkylä 

- kaksirivinen napitus ja metallinapit, läppäkörtit. Kapearaitainen, pohja 

samaa punaista kuin naisen kansallispuvun liivi 

 

Takki 

- esikuva KM:KE A 2593 Säkylä 

- valkea, pitkä sarkatakki, jossa on takana laskoksia 

- esikuva KM:KE A 2594 Säkylä 

- tumman sininen, lyhyt verkatakki, jossa kaksirivinen napitus 

 

Laajasta Säkylästä taltioidusta pukumateriaalista kansallispukuraati päätti valita lopulliseksi 

puvun esikuvaksi kokonaisuuden, joka oli arkistotietojen mukaan ollut yhden käyttäjän 

omistuksessa (L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2002).  

 

Suomen kansallispukuneuvoston tutkija Leena Holst laati kuvaukset esikuvavaatekappaleista. 

Kuvaukset sisältävät tiedot ompelurakenteista,  materiaaleista sekä pienoiskaavat 

vaatekappaleista. (L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 20.8.2002.) Suurin osa kuvauksista oli 

laadittu jo aiemmin kansallispukuneuvoston suorittaman perustutkimuksen yhteydessä 1980-
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luvun alussa (L. Holst, henkilökohtainen tiedonanto 23.8.2002). Reikäommelpaidan, 

säämiskähousujen ja valkoisen sarkatakin osalta tiedot on kirjattu vuonna 1981. Syksyllä 1992 

Holst teki muutamia lisäyksiä reikäommelpaidan ja sarkatakin kuvaukseen ja kirjasi tiedot 

tikkipistopaidasta, kokonaissuunnitelmaan kuuluvasta liivistä ja sinisestä takista. 

 

 

Säkylän kansallispuvun esikuva-aineisto on taltioituna museoviraston keskusvarastoon  

Orimattilassa. Esikuviin oli mahdollisuus tutustua varastolla useampaan otteeseen työn 

edetessä. Se olikin hyvä, koska puvussa on useita suuritöisiä vaatekappaleita. Kaavoitus ja 

ompelurakenteet ovat etenkin takeissa aivan omanlaisiaan ja tätä ennen kansallispuvuissa 

toteuttamattomia.   

 

Ensimmäinen tutustumiskäynti tapahtui elokuussa 1995. Kansallispukuneuvoston tutkija Leena 

Holst esitteli aineiston mallipuvun toteuttajalle Taina Kankaalle. Läsnä oli myös 

kansallispukukonsultti Leena Hokkanen, joka kuvasi esikuva-aineiston.  

 

Aloitin puvun kaavoitustyön piirtämällä Holstin laatimat pienoiskaavat luonnolliseen kokoon. 

Ompelin jokaisesta vaatekappaleesta esikuvanmukaiset sovituskokeilut. Kokeilukappaleita 

käytiin vertaamassa  keskusvarastolla esikuviin. Tällöin pystyin ompelemaan paikoilleen esim. 

valkoisen sarkatakin pitkien körttien monet kiinnitysompeleet, joiden tekeminen ainoastaan 

kuvien ja tekstin avulla on vaativaa.  

 

Esikuvanmukaisten sovituskokeilujen testausta varten piti löytää sopivan kokoinen ja 

sovitukseen halukas henkilö. Puvun koko vastasi kaavoista mitattuna, arvioni mukaan, noin 

kokoa 48 – 50. Sovitettavaksi henkilöksi lupautui Pekka Holst. Sovitus tapahtui marraskuussa 

1995 Holstien luona. Taltioin valokuvaamalla sovitustilanteen. Vaatekappaleet olivat osittain 

sopivan kokoisia ja osa vaati selvästi muutoksia. Paitaan tuli vain pieniä tarkennuksia esim. 

hihan ja kauluksen pituuteen. Housuihin lisättiin lahkeiden leveyttä polven kohdalla ja 

lahkeensuukaitaleen pituutta. Takaosaan päätettiin lisätä tilaa lantiolle. Lahkeita lyhennettiin. 

Liivin rinnanympäryyteen lisättiin muutama cm ja selkäosan pituutta lyhennettiin, jotta se istui 

paremmin housujen kanssa. Myös valkoiseen sarkatakkiin lisättiin muutama cm 

rinnanympäryyteen ja tarkistettiin hihanpituus. Ainoastaan sininen lyhyt takki oli selvästi 

epäsopiva. Rinnanympärys oli suuri, kun taas hihat olivat liian kapeat. Todettiin takin olevan 

tarkoitettu auki pidettäväksi, koska olkalinjan muodosta johtuen napitettuna pääntielle jää eteen 
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runsaasti väljyyttä. Myös alaosan lievekappale ei laskeudu kauniisti takin ollessa napitettuna. 

Takkia päätettiin kokeilla suurikokoisemmalle henkilölle hihat levennettyinä.  

 

Lyhyen sinisen takin kaavoitus aiheutti odotettua enemmän työtä. Toinen sovitus järjestyi 

Lappeenrannassa Ossi Vennon Jääsken miehen mallipuvun vastaavan sovituksen yhteydessä.  

Tähän Säkylän sinisen takin toiseen sovituskokeiluun levensin hihoja ja suoristin etukappaleen 

olkalinjaa esikuvakuvauksessa olleen suoremman vaihtoehdon mukaiseksi. Tämäkään ei ollut 

hyvä, koska hartialinja tuntui edelleen olevan ns. ”pullonkaulahartioille” sopiva. Takki kiristi 

edelleen olkaluun kohdalta ja jätti pääntielle liikaa väljyyttä. Holst toimitti minulle 

pienoiskaavoja vertailumateriaaliksi Nurmijärven ja Askolan miehen takeista sekä muutamista 

takeista vuosilta 1790 – 1810, jotka ovat Norah Waugh´n teoksesta Cut of Men´s Clothes 1600 

– 1900. Vertailemalla näiden takkien etukappaleiden  kädenteiden korkeuksia, etuleveyksiä ja 

hihan pyöriön korkeuksia, sain siniselle takille oikean kaavoituksen, kuva 55. Nostin olan 

kulmaa kädentien puolella reippaasti ylöspäin ja kainaloa nostin kaksi cm, pääntien muotoa 

kaarsin hieman etukappaleella. Levensin hihoja ja nostin pyöriötä 1,5 cm. Sovituksissa 

todennettiin kolmannen sovitustakin istuvuus ja mallin yleisilmeen säilyneen esikuvan 

mukaisena.  

 

 

 

 

 

Kuva 55. 

Sinisen takin kaavan muotoutuminen. 

Pohjana esikuvakaavat, muutokset Taina Kangas 1995. 
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Mallipuvun toteutuksen yhteydessä sain kaavojen sarjontaa varten pienintä kokoa eli C 48 – 50 

hyvää kokemusta useamman sovituksen yhteydessä. Samoin Säkylän kuntaan valmistetun 

mallikappaleen ns. B-puvun yhteydessä sain testattua kokoa C 52, joka oli puvun esittelijän, 

kansallispukutoimikunnan puheenjohtajan Olli Lindénin koko. Myyntikaavoiksi sarjoin koot C 

48 – 58. Mitat perustuvat Vaatetusteollisuuden keskusliiton Passeli-mitoitusjärjestelmään. 

Varsinaista virallista sarjontajärjestelmää en käyttänyt. Kaikki kaavat perustuvat 

esikuvavaatekappaleista piirrettyihin kaavoihin ja eri kokojen testaamiseen sovitusvaatteiden 

avulla. Sarjonta perustuu sovituskokeilujen avulla määriteltyyn esikuva-vaatekappaleiden 

kokoon sekä sovituksissa todettuihin, nykyvartalon vaatimiin muutoksiin. Eri vaatekappaleet 

on sovitusten avulla synkronoitu yhtenäiseksi, saman kokonumeroiseksi puvuksi. Näin saatujen 

kaavojen avulla toteutin A-kappaleen, kuva 56.  

 

Muita kokoja varten määrittelin tarvittavat väljyydet esim. rinnan- ja lantionympäryyteen. 

Mittataulukon avulla määrittelin erot esim. kauluksen, hihan, lahkeen ja rannekkeen pituuksiin. 

Paperille piirretyt sarjonnat testattiin sovitusvaatteiden avulla ja verrattiin esikuvanmukaisiin 

sovitusvaatteisiin. Suuri merkitys on myös aiempien sovitusten yhteydessä saatujen 

kokemusten vertaamisella uuteen sarjontaan, esim. pääntien, olkalinjan, lahkeiden leveyden ja 

pituuden muutos koosta toiseen. Tärkeä osuus on kansallispukuneuvoston tutkijan Leena 

Holstin kanssa käydyt keskustelut ja mielipiteiden vaihdot ennen kaavoitukseen ryhtymistä 

sekä ennen ja jälkeen sovitustilanteiden. On keskusteltu puvun kokonaisilmeestä, miten 

saadaan säilytettyä esikuvan mukainen ulkonäkö yhtäläisenä niin pienessä kuin isossakin 

koossa. On myös pohdittu, mitkä piirteet vaikuttavat eniten oikeanlaisen 1700 - 1800-luvun 

asun yleisilmeen aikaansaamiseen kunkin vaatekappaleen osalta. Pohjana ovat vuosien varrella 

hankitut tiedot ja kokemukset niin työssä kuin Kotiteollisuuden Keskusliiton (nykyisen Käsi- 

ja taideteollisuusliiton) ja Suomen kansallispukuneuvoston järjestämillä 

kansallispukukursseilla. 

 

Sarjonnan jälkeen ompelin vielä suurimmasta koosta sovituskokeilut jokaisesta 

vaatekappaleesta. Näitä testattiin jälleen sovituksessa, jonka taltioin valokuvin. Näiden useiden 

sovitusten jälkeen muotoutui lopullinen sarjonta myyntikaavoista vuonna 1997. Kunkin 

vaatekappaleen kaavat on sarjottu kokoihin C 48 – 58. 
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5.4.3 Tarkistamattoman ja tarkistetun Säkylän miesten kansallispukujen kaavoitukset 

 

Verratessani tarkistamattoman ja tarkistetun Säkylän pukujen kaavoituksia, on täsmällisten 

vertailujen tekeminen vaikeaa. Pukujen kaavoitusten lähtökohdat eroavat olennaisesti 

toisistaan, joten vain pääpiirteittäisten vertailujen tekeminen on mahdollista. 

Tarkistamattomien housujen kaavat eivät kaava-arkilla olevan tekstin mukaan sisällä 

saumanvaroja. Sen sijaan työohjeessa kerrotaan kaavoissa olevan saumanvarat ja tarvittavat 

lisämitat. Paidan kaavojen osalta työohjeessa kerrotaan ”kaavojen sisältävän saumanvaroja 4 

cm (á 1 cm sivusauman reunaa kohti)”. Liivin kaavat sisältävät työohjeen mukaan 

saumanvaroja ”yhteensä 13,5 cm (saumat á 2 cm, etureunat á 0,8 cm)”. Tarkistetun puvun  

kaavat ovat saumanvarattomat. Monet havainnot perustuvat omiin kokemuksiini ja huomioihin. 

Kuva 56. 

Säkylän miehen tarkistettu kansallispuku. Vas. kuva SKN:n julkaisemasta postikortista 1999. 

Oik. Säkylän puku kuvattuna Ylen:n Isossa Pajassa Pasilassa. Valokuva Taina Kangas 6/96. 
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5.4.3.1 Housut 

 

Esikuvahousut ovat Kansallismuseon kokoelmissa olevat polvihousut KM:KE A 2625 Säkylä, 

kuva 57. Miesten juhlapukeutumiseen kuului Länsi-Suomessa yleisesti säämiskäiset 

polvihousut. Edessä on leveä luukku, joka suljetaan yläreunasta ja sivuista vyötärökaitaleessa 

ja takakappaleiden sivuissa olevien metallisten kantanappien avulla. Vyötärökaitale on edessä 

leveämpi kaventuen keskitakaa kohti. Vyötärökaitaleessa on oikean käden puolella kellotasku. 

Keskitakana on halkio ja vyötärökaitaleen päät suljetaan nahkanauhalla. Lahkeissa on 

sivusaumoissa halkiot, jotka suljetaan metallisten kantanappien avulla. Lahkeen suussa on 

kaitale, joka kiinnitetään erillisen, hopeisen lahkeensuusoljen avulla. 

 

 

Kuva 57. 

Esikuvahousut KM:KE A 

2625 Säkylä. 

Piirrokset ja kaavat SKN/ 

Leena Holst. 
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Tarkistamattoman puvun housujen kaava-arkilla on sarjottuna koot 48 – 58, kuva 58 ja liite 

14. Jokainen koko on sarjottu omanaan. Kaava kuuluu Säkylän ja Valkealan kansallispukuihin. 

Kaava-arkilla kehotetaan tutustumaan työohjeisiin ennen leikkaamista. Kaavoissa on lähes 

kaikki kappaleet nimetty ja kerrottu, montako kappaletta kutakin osaa tarvitaan. Etu- ja 

takakappaleiden kaavoihin on merkitty langansuunnat ja laskokset, taskunsuun saumanvarat, 

muutamia kohdistusmerkkejä sekä kokonumerot. Takakappaleen vyötärölle on merkitty 

syötöstä. Housut valmistetaan mustasta sarasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkistetun puvun housujen kaava-arkilla on sarjottuna koot 48 – 58, kuva 59 ja liite 15. 

Koot sisältävät kaksi rinnakkaista kokoa esim. 48 – 50. Arkille on kirjattu kaavan vyötärön ja 

lantion ympäryydet. Arkilla kerrotaan kaavojen olevan saumanvarattomat. Kappaleet on 

nimetty. Vuoripellavasta leikattavat osat on merkitty kyseiseen kappaleeseen. Kaavoihin on 

merkitty keskitaka ja -etukohdat, luukun pohjukka, sivun kohdat, takahalkio, nappien ja 

napinläpien paikat, kokonumerot sekä langansuunnat kankaasta leikattaviin osiin.  

Takakappaleen vyötärölle ja etukappaleen lahkeensuuhun on merkitty syötös. Lisäksi on 

merkitty muutamia kohdistusmerkkejä.  

Kuva 58. 

Säkylän tarkistamattomien housujen myyntikaavat. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Verratessani housujen kaavoituksia erot ovat niin huomattavat, että on helpompi kertoa 

yhtäläisyydet. Yhteistä molemmille housuille on, että niistä löytyvät etu- ja takakappaleet ja 

lahkeensuukaitaleet. Tarkistamattomien housujen keskietusaumassa on napitushalkio ja 

tarkistetuissa housuissa on leveä etuluukku. Tarkistamattomissa housuissa on taskut 

sivusaumoissa. Vyötäröllä on vyönlenkit ja edessä kaksi myötälaskosta. Lahkeensuuhalkioiden 

kaitaleet asettuvat sivusaumojen keskelle ja napit ommellaan vain koristeeksi, kuva 60. 

Lahkeensuukaitaleeseen kiinnitetään erillisellä kaitaleella solki. Lahkeet ovat polven kohdalta 

hyvin väljät ja ne kootaan edessä ja takana kahden muotolaskoksen avulla suukaitaleeseen. 

Kuva 59. 

Säkylän tarkistettujen housujen myyntikaavat.  

Taina Kangas 1997. 
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Housuissa on runsaasti väljyyttä edessä lantiolla ja lahkeissa etenkin polvien kohdilla. Lahkeet 

ulottuvat reilusti polven alapuolelle. Kaavoituksen ja valmistuksen lähtökohtana on oman 

näkemykseni mukaan miesten teollisesti valmistetut housut.   

 

  

Säämiskähousujen kaava on tyypillinen kansanomaisten housujen kaava. Suorat sivusaumat 

mahdollistavat myös hyvin taloudellisen leikkuusuunnitelman laatimisen säämiskävuodalle. 

Housujen vyötärön ja lantion seutu on edessä kiinteähkö ja luukun yläreuna asettuu kiinteästi 

vartalolle. Takana housuissa on yläosassa runsaasti pituutta, joka mahdollistaa istumisen ja 

kumartumisen. Sivusuunnassa väljyyttä on muutama cm lantion kohdalla. Lahkeet ovat kapeat 

ja niissäkin on vain 2 - 4 cm väljyyttä reiden ja polven kohdalla. Lahkeen suu ulottuu polven 

alapuolelle. Vyötärökaitaleen paikka on lantioluiden päällä. Housuihin on lisätty pellavainen 

etuhalkiokappale säämiskäisen kappaleen jatkeeksi, koska näin on saatu housujen kiinnitys 

edessä tukevammaksi. Housujen sarjonnan lähtökohtana ovat esikuvahousujen kaavat ja 

aiemmin saman tekijän kaavoittamat Lammin ja Padasjoen säämiskähousujen ja Jääsken alueen 

pitkien housujen kaavat.  

 

 

5.4.3.2 Paita 

 

Esikuvapaidat ovat Kansallismuseon kokoelmissa olevat paidat KM:KE A  2637 ja 2638 

Säkylä, kuva 61. Ne ovat tyypillisiä länsisuomalaisia miesten juhlapaitoja. Kaavoitukseltaan ne 

ovat lähes samanlaiset. Kappaleet ovat kokonaan lankasuoriin perustuvia suorakaiteen 

Kuva 60. 

Säkylän tarkistamattomat housut. Kuva 

työohjeista, Helmi Vuorelma Oy. 
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muotoisia kappaleita. Miehustakappale on yhtenäinen ja olkasaumaton. Hihansuiden ja 

kiinnitysreunojen  väljyys on koottu vetopoimuttamalla. Hihan kädentiellä on kainalotilkku. 

Pääntielle on upotettu leikkauksiin suorakaiteen muotoiset olkatilkut, joiden päälle on vielä 

ommeltu erilliset olkalaput. Kaulus on kaksinkertainen, korkea, suoraan langansuuntaan 

leikattu. Pääntie on ympäriinsä vetopoimutettu.  Edessä on pitkä etuhalkio. Kaulus ja 

rannekkeet suljetaan napinläpipariin pujotetun nyörin avulla. Juhlavamman paidan olkalaput 

on koristettu runsain reikäommelraidoin ja arkisemman paidan tikkipistorivein.   

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 61. 

Esikuvapaita KM:KE A 2638 Säkylä. 

Kaava SKN/Leena Holst. 
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Tarkistamattoman paidan kaava-arkilla on sajottuna koot 38 – 44, kuva 62 ja liite 16. Koot 

vastaavat kauluksen mittoja. Jokainen koko on sarjottu omanaan. Kaava-arkilla on kehotus 

tutustua työohjeeseen ennen leikkaamista. Työohjeessa kerrotaan, että paitakangas kutistuu 8 

% ja kaavoissa on saumanvaroja ”yhteensä 4 cm (à 1 cm sivusauman reunaa kohti)”. Lähes 

kaikki kaavakappaleet on nimetty. Kaavoista löytyvät kokonumerot, keskietu ja –takakohdat, 

poimujen kohdat sekä muutamia kohdistusmerkkejä.   

 

 

 

 

 

Kuva 62. 

Tarkistamattoman paidan myyntikaavat ja piirros työohjeesta. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Tarkistetun paidan kaava-arkilla on sarjottuna koot C 48 – 58, kuvat 63, 64 ja liite 17. Koot 

sisältävät kaksi rinnakkaista kokoa esim. 48 – 50. Arkille on kirjattu kokoja vastaavat 

rinnanympäryydet. Kaava kuuluu myös Rauman seudun kansallispukuun. Kaavoitus perustuu 

suorakaiteen muotoisiin kappaleisiin. Arkilla kerrotaan kaavojen olevan saumanvarattomat. 

Rinnanympäryydessä on väljyyttä 30 – 34 cm. Työohjeessa kehotetaan pesemään paitakangas 

ennen valmistusta. Kappaleet on nimetty ja niihin on merkitty näkyviin kappaleiden mitat ja 

erilaisia tarpeellisia mittoja esim. olkalapun ja hihan kiinnitysreunojen vetopoimualueiden 

mitat myös vetopoimutettuina. Kappaleisiin on merkitty keskitaka ja -etukohdat, olkaviivat,  

langansuunnat, taitteet, vetopoimualueet ja halkiot.  Pääntielle on merkitty aukileikkauskohdat. 

Lisäksi on merkitty muutamia kohdistusmerkkejä. 

 

 

 

Kuva 63. 

Tarkistetun paidan myyntikaavat. 

Taina Kangas. 
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Paitojen kaavoituksissa on hyvin vähän yhtäläisyyksiä. Koko kaavoitusten lähtökohdat ovat 

erilaiset. Ainut yhtäläisyys molemmille paidoille on suorakaiteen muotoiset hiha-, ranneke- ja 

kauluskappaleet ja neliöt kainalotilkut. Tarkistamattomassa paidassa on kaksinkertainen 

kaarroke, jonka päällikappaleessa on kirjailua ja välipitsi. Pääntie on pyöreä peruspääntie, jossa 

on etukappaleilla poimua. Takakappaleen väljyys kootaan poimuttamalla kaarrokkeen reunaan. 

Etuhalkio huolitellaan erillisen kaitaleen avulla. Paidan helma on takana pidempi kuin edessä. 

Kaavoituksen ja valmistuksen lähtökohtana on oman näkemykseni mukaan miesten teollisesti 

valmistettu paita.   

 

Tarkistettujen paitojen miehustan kaava on yhtenäinen, lankasuoraan leikattu suorakaide, johon 

tehdään kaavan mukaiset aukileikkaukset pääntielle ja keskelle eteen. Pääntien 

aukileikkauksien päihin olalle upotetaan olkatilkut, jotka antavat tilaa pääntielle. Miehustan 

väljyys on koottu pääntiellä kauttaaltaan vetopoimuttamalla. Olkatilkkujen päälle ommellaan 

olkalaput, jotka ovat juhlavammassa paidassa reikäommelraidoin ja arkisemmassa paidassa 

tikkipistorivein koristetut. Edessä on pitkä, miehustan reunoista päärmätty etuhalkio. Pääntielle 

liitetään korkea, pystyssä pidettävä kaulus. Paita on hyvin väljä ja pitkä. Paidan sarjonnan 

lähtökohtana ovat esikuvapaitojen kaavat ja aiemmin saman tekijän sarjomat miesten pukujen 

paidan kaavat. Lammin ja Padasjoen paidassa on hyvin saman tyyppinen perusrakenne, joka 

toistuu miesten kansanomaisissa paidoissa.  

 

 

Kuva 64. 

Tarkistettu Säkylän paita.  

Kuvat työohjeista. Taina Kangas. 
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5.4.3.3 Liivi  

 

Esikuvaliivi on Kansallismuseoon talletettu liivi KM:KE A 2608 Säkylä, kuva 65. Se on 

kansanomaiseksi liiviksi melko pitkä länsisuomalainen miesten liivi, joka ulottuu hieman 

housun vyötärökaitaleen päälle. Takana on läppäkörtit. Liivissä on kaksirivinapitus, joka 

suljetaan ylös asti. Etukappaleissa on liivintaskut sekä vuorissa sisätasku. Etukulmissa on pienet 

alavarakappaleet. Kaulus on korkea pystykaulus. Liivin olka on olalla ja edessä hyvin kapea. 

Kädentiet ovat avarat edessä ja takana, mutta ei kainalon alla. Paidan olkalaput jäävät näkyviin 

liivin kädenteissä. Liivi ulottuu housujen etuluukun yläreunan tienoille ja nousee hieman 

keskitakaa kohti. 

 

 

 

 

 

Tarkistamattoman liivin kaava-arkilla on sarjottuna koot 48 – 56, kuva 66 ja liite 18. Jokainen 

koko on sarjottu omanaan. Kaavat kuuluvat myös Valkealan liiviin. Kaava-arkilla on kehotus 

tutustua työohjeeseen ennen leikkaamista. Työohjeessa kerrotaan, että  kaavoissa on 

saumanvaroja ”yhteensä 13,5 cm ( saumat à 2 cm, etureunat á 0,8 cm ) ja väljyysvaraa on 6 

Kuva 65. 

Esikuvaliivin kaavat KM:KE A 2608 Säkylä. 

SKN/Leena Holst. 
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cm”. Lähes kaikki kaavakappaleet on nimetty. Kaavoista löytyvät kokonumerot, keskietukohta, 

raidansuunnat sekä muutamien nappien ja napinläpien paikat.   

 

 

Tarkistetun liivin kaava-arkilla on sarjottuna koot C 48 – 58, kuva 67 ja liite 19. Koot sisältävät 

kaksi rinnakkaista kokoa esim. 48 – 50. Arkille on kirjattu kokoja vastaavat rinnanympäryydet. 

Liivissä on niukasti väljyyttä eli noin 4 cm rinnanympäryydessä. Arkilla kerrotaan kaavojen 

olevan saumanvarattomat. Kappaleet on nimetty. Kappaleisiin on merkitty keskitaka ja -

etukohdat,  langansuunnat, taitteet, nappien ja napinläpien paikat. Etukappaleelle on merkitty 

alavaran, liivintaskujen ja sisätaskun paikat sekä kauluksen kulma. Etu- ja takakappaleille on 

merkitty yleisimmät kaavan muutoskohdat. 

Kuva 66. 

Tarkistamattoman liivin 

myyntikaavat. 

Piirros työohjeesta. 

Helmi Vuorelma Oy. 
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Liivien kaavoituksia on yhtäläisyyksiä hyvin vähän. Koko kaavoitusten lähtökohdat ovat 

erilaiset. Merkittävimmät erot ovat olkalinjassa ja körteissä. Tarkistamattomassa liivissä 

olkalinja on olalla ja edessä leveä ulottuen lähelle olkaluuta. Paitaa jää selvästi vähemmän 

näkyviin kuin tarkistetussa liivissä. Selkäosa on hyvin leveä, joten etu- ja takakappaleita 

yhdistävät saumat ovat lähellä sivuja. Körttien rakenne on täysin erilainen. Etukulmat taitetaan 

miehustan päälle. Liivi on malliltaan pidempi kuin tarkistetussa liivissä. Helmaviiva on 

Kuva 67. 

Tarkistetun liivin myyntikaa-

vat. 

Piirros työohjeista. 

Taina Kangas. 
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vaakasuora. Kaavoituksen ja valmistuksen lähtökohtana on oman näkemykseni mukaan 

miesten teollisesti valmistettu liivi.   

 

Tarkistetun liivin olkasauma asettuu selvästi takaosan puolelle. Takakappaleet ovat kapeat. 

Suurin vartalonympäryyden muutos on  sijoitettu käden alle. Takakappaleita on levitetty paljon 

pienemmässä suhteessa, jotta selkäosa säilyttää kapeutensa. Etu- ja takakappaleita yhdistävät 

saumat asettuvat selän puolelle. Sarjonnan lähtökohtana on esikuvaliivin kaava ja kokemukset 

Lammin ja Padasjoen sekä Jääsken alueen liivien kaavoituksista. Tarkistettu liivi on malliltaan 

lyhyempi ja vartalonmyötäisempi kuin tarkistamaton.  

 

 

 

 

5.4.4 Tarkistetun Säkylän miehen kansallispuvun päällysvaatekappaleet 

 

Miesten kansallispukukokonaisuuteen kuuluu tärkeänä osana takki. Niinpä vuonna 1996 

tarkistettu Säkylän miehen kansallispuku täydentyi päällysvaatteen osalta. Se sai niitä kaksi 

kappaletta. Toinen on lyhyt, tumman sininen takki ja toinen on pitkä, valkoinen sarkatakki.  

 

 

5.4.4.1 Lyhyt takki 

 

Esikuvatakki on Kansallismuseon kokoelmiin talletettu takki KM:KE A 2594 Säkylä, kuva 

68. Se on malliltaan aivan omanlaisensa yksilö kellotettuine liepeineen. Takki on suuritöinen 

ja kauniisti työstetty. Siinä on taittuva kaulus, joka on hyvin tuettu tukikankain ja  pikeerauksin. 

Takissa on kaksirivinapitus. Napinlävet on ommeltu molempiin etukappaleisiin koko 

etureunojen pituudelta. Etukäänteissä napinlävet ovat koristeina. Helmaan on liitetty erillinen, 

kaareva lievekappale ja taskunläpät koristeeksi. Takana on laskostelmat ja läppäkörtit, jotka 

kiinnitetään erilaisin ompelein. Takin ompelurakenteissa on käytetty runsaasti risareunoja. 

Hihat muodostuvat kahdesta kaarevasta kappaleesta. Hihansuissa on kaksinkertaiset 

hihansuukappaleet.  
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Takin kaava-arkilla on sarjottuna koot C 48 – 58, kuva 69 ja liite 20. Kaava-arkin merkinnät on 

tehty vastaavalla tavalla kuin puvun muidenkin osien kaava-arkeilla.  

Kuva 68. 

Esikuvatakki KM:KE A 2594 Sä-

kylä. 

SKN/Leena Holst. 
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Takki on malliltaan lyhyehkö. Vaakasuora sauma on vyötärölinjan yläpuolella. Takakappaleet 

ovat suhteessa hyvin kapeat. Olkasauma asettuu selvästi takaosan puolelle. Etu- ja 

takakappaleita yhdistävät saumat kaartuvat kädenteistä lähelle keskiselkää. Selänleveyteen jää 

selvästi ns. halausvaraa. Hihan pyöriö on matala. 

Kuva 69. 

Sinisen takin myyntikaavat. 

Piirros työohjeista. Taina Kangas. 
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Olkalinjasta johtuen takki on tarkoitettu aukipidettäväksi, jolloin liivi jää näkyviin takin alta.  

 

Sarjonnan pääperiaatteet ovat samat kuin liivissä, jolloin suurin vartalonympäryksen muutos 

on  sijoitettu käden alle. Takakappaleita on levitetty paljon pienemmässä suhteessa, jotta 

selkäosa säilyttää kapeutensa. Hihoja on levitetty enemmän ylhäältä ja vähäisemmässä määrin 

hihansuusta, jotta ne säilyttävät kapeahkon mallinsa. Sarjonnan lähtökohtana on esikuvatakin 

kaava ja kokemukset Lammin ja Padasjoen sekä Jääsken alueen takkien kaavoituksista.  

 

5.4.4.2 Pitkä takki 

 

Esikuvatakki on Kansallismuseon kokoelmiin talletettu takki KM:KE A 2593 Säkylä, kuva 

70. Se  on näyttävä päällysvaate, joka on ilmeisesti saanut vaikutteita 1700-luvun 

karoliinisotilaiden univormusta. Takki on malliltaan vartalonmyötäinen, polvipituinen ja 

väljähelmainen lievetakki. Materiaali on paksua, vanutettua, valkoista sarkaa. Takki on 

vuoritettu ja kaulukseton. Etureunoissa on hakasparit. Lisäksi takakappaleiden körttien 

helmassa on yhdet hakaset, joten liepeet voidaan sulkea jalkojen ympäri kävellessä tai 

ratsastettaessa. Hihat muodostuvat kahdesta kaarevasta kappaleesta. Hihansuissa on käänteet. 

Takaosan näyttäviin laskostelmiin liitetään siniset kaitaleet koristeeksi, samoin 

taskunsuukaitaleisiin. Etu- ja takakappaleiden laskostelmat taitellaan täsmällisesti mallin 

mukaan. Ne ovat pääosin irrallaan, mutta niitä kiinnitetään useista kohdin pistojen ja salpojen 

avulla. 

 

Kuva 70. 

Esikuvatakki 

KM:KE A 2593 

Säkylä. 

SKN/Leena 

Holst. 
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Takin kaava-arkilla on sarjottuna koot C 48 – 58, kuva 71 ja liite 21. Kaava-arkin merkinnät on 

tehty vastaavalla tavalla kuin puvun muidenkin osien kaava-arkeilla.  

 

  

 

 

 

Kuva 71. 

Valkoisen takin myyntikaavat.  

Piirros työohjeista. Taina Kangas. 
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Takki on malliltaan melko suoralinjainen. Helma ulottuu  edessä lähelle housujen 

lahkeensuukaitaleita. Takana olevat läppäkörtit ja laskostelmat alkavat hieman vyötärölinjan 

alapuolelta. Takakappaleet ovat suhteessa hyvin kapeat. Olkasauma asettuu selvästi takaosan 

puolelle. Etu- ja takakappaleita yhdistävät saumat kaartuvat loivasti kädenteistä keskiselkää 

kohti. Selänleveyteen jää selvästi ns. halausvaraa. Hihan pyöriö on matala. Takaosan 

laskostelmat painavat helmaviivaa hieman takaa alaspäin. Hihat ovat malliltaan reilun pituiset 

ulottuen lähelle peukalon hankaa. Takki on tarkoitettu auki pidettäväksi, jolloin liivi jää 

näkyviin takin alta. Pääntie on pyöreä, vain kapealla kaitaleella huoliteltu, jolloin liivin kaulus 

on kokonaan näkyvissä. Taskut ovat hieman takaosan puolella, joten ne antavat lähinnä 

näyttävyyttä takille. 

 

Sarjonnan pääperiaatteet ovat samat kuin liivissä ja lyhyessä takissa, jolloin suurin 

vartalonympäryyden muutos on  sijoitettu käden alle. Takakappaleita on levitetty paljon 

pienemmässä suhteessa, jotta selkäosa säilyttää kapeutensa. Hihoja on levitetty enemmän 

ylhäältä ja vähäisemmässä määrin hihansuusta, jotta ne säilyttävät kapeahkon mallinsa. 

Sarjonnan lähtökohtana on esikuvatakin kaava ja kokemukset Lammin ja Padasjoen sekä 

Jääsken alueen takkien kaavoituksista.  

 

 

 

 

 

 

6.0 YHTEENVETO  
 

 

Selvitettäessä kansallispukujen kaavoitusta eri aikoina ja eri valmistajilla, tietojen kerääminen 

on tänä päivänä joiltain osin mahdotonta. Vanhemmista pukujen kaavoituksista ei ole taltioituja 

dokumentteja. Sireliuksen julkaisemat vanhat kuvataulut ovat ehkä ainoita pukujen leikkauksia 

kuvaavia dokumentteja. Yleensä pukujen kaavoitukseen liittyvistä asioista on niukasti 

tallennettua tietoa. Liekö syynä alalla vallinnut tietynlainen sisäpiiritietous, joka oli leimallista 

ammattikuntalaitoksen toimintaperiaatteille.  

 

Kansallispukujen olemassaolon alkuaikoina, 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun, oli 

tärkeintä saada valmiita pukuja ihmisten nähtäville ja tietoisuuteen. Sitä, millaisin kaavoin tai 

ompelurakentein puku toteutettiin, ei koettu niinkään merkitykselliseksi. Asiaan saattoi 

osaltaan vaikuttaa se, että kaikilla kansanpukuja tutkivilla henkilöillä ei ehkä ollut taitoa 
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taltioida näitä tietoja. Ajateltiin ehkä ammattitaitoisen ompelijan tietävän, miten haluttu puku 

valmistetaan. Theodor Schvindt oli myös sitä mieltä, että kansallispukujen toteutuksessa voisi 

huomioida uuden ajan kauneusihanteita. 

 

Kansallispukumallien muotoutumiseen on myös koko niiden olemassaolon ajan ollut 

vaikutusta erilaisilla kansallispukukuvastoilla. Kuvastot esittelivät aluksi pukuja niistä 

toteutettujen akvarellien ja erilaisten piirrosten avulla. Näihin kuviin on usein tullut mukaan 

taiteilijan omaa tulkintaa pukujen mittasuhteista ja myös kunkin ajan henkeä muotipiirteineen. 

Heti ensimmäisessä Schvindtin kirjassa Suomalaisia kansallispukuja vuodelta 1902 on 

pukukuvissa joitain epätarkkuuksia, joita puvun eri valmistajat voivat tulkita eri tavoin. 1920-

luvun piirroksissa hameet on piirretty todellisuutta kapeammiksi ja lyhyemmiksi. 1950-luvulla 

liiveihin on piirretty ampiaisvyötärö.  

 

Selvitin työssäni eri kansallispukuvalmistajien tuotannossa olevien pukujen kaavoituksia. 

Paneuduin tarkemmin kolmeen naisten ja yhteen miesten kansallispukuun. Niistä kolme pukua 

on ollut Helmi Vuorelma Oy:n tuotannossa jo pitkään. Tällä hetkellä Hämeen ja Kaukolan 

naisten puvuista on saatavilla kaksi eri aikoina toteutettua mallia. Tarkistetusta Kaukolan 

puvusta puuttuu edelleen joitain kokonaissuunnitelmassa olevia osia, kuten esim. sarkaviitta. 

Säkylän miehen  tarkistamaton puku on edelleen Vuorelman tuotannossa. Tarkistetun puvun 

materiaaleja,  työohjeita ja kaavoja välittää Säkylän käsityökeskus. Hiitolan naisen puvun 

tarvikkeita, työohjeita ja kaavoja välittää Wetterhoff Oy. Puvusta puuttuu edelleen joitain osia 

kuten esim. sarkaviitta, sorokka-päähine ja käsineet.  

  

 

6.1 Helmi Vuorelma Oy 
 

Helmi Vuorelma Oy:llä on pitkä historia kansallispukujen tuotannossa. Aluksi se oli pääasiassa 

valmiiden pukujen myyntiä. Nyttemmin tarvikemyynnin osuus on merkittävämpi. Pukumalleja 

on runsaasti ja niistä pieni osa on tarkistettuja tai uusia Suomen kansallispukuneuvoston kanssa 

koottuja pukuja. Vuorelmalta saa pukuja valmiina ns. numeropukuina ja mittatilaustyönä. 

Lisäksi toimitetaan lankoja, tarvikkeita, työohjeita ja kaavoja. 

 

Yhtiön tuotannolliset toimitilat on tällä hetkellä keskitetty Järvelään. Ompelimon toimintatavat 

ovat aiemmin olleet samanlaiset kuin yleensä vaatetusteollisuudessa. Valmispukujen myynnin 

osuuden ollessa 1980-luvulle asti suurempaa kuin tarvikemyynnin, oli ompelijoita noin 20. 
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Työt oli tarkasti jaettu: yksi henkilö leikkasi liivit, toinen paidat, kolmas keräili tarvikkeet ja 

ompelutyöt oli jaettu osiin. Tänä päivänä ompelijoita on vain muutama ja he tekevät lähes 

kaikkia työvaiheita. Eri pukujen kaavoja on yhtenäistetty siten, että yksi liivin kaava saattaa 

kuulua useaan samantyyppiseen pukuun. Samoin on toimittu paitojen ja miesten 

vaatekappaleiden suhteen. 

 

Helmi Vuorelma Oy:n arkistoidut kaavat ovat suurelta osin Helena Koukosen käsialaa. Ne ovat 

peräisin 1970-luvulta, jolloin vasta sarjottiin myyntiin tarkoitetut kansallispukukaavat. Nämä 

ovat edelleen myynnissä. Ompelimossa on aina ollut tuotannon käytössä olevat kaavat, mutta 

niistäkin vanhimpia oli vain yksi, kaksi tai kolme eri kokonumeroa. Muut koot leikkaaja 

leikkasi kaavassa olevien  muutosmerkintöjen mukaan. Tarvikemyynnin osuuden lisäännyttyä 

1970-luvulla,  kysyntä pukujen kaavoja kohtaan kasvoi niin suureksi, että oli aiheellista laatia 

helposti monistettavissa olevat myyntikuntoiset kaavat. Tätä ennen asiakkaille oli toimitettu 

tilauksesta halutun kokoinen kaava, mikä yksittäin jäljennettynä kalkkiopaperin ja piirtopyörän 

avulla oli liian aikaa vievää.  

 

Myyntikaavojen laatimisen tavoitteena oli saada tuotannossa olevien pukujen mukaiset kaavat 

sarjottuna eri kokoihin. Tähän mennessä monien pukujen kaavoituksiin oli tullut eri 

aikakausien kauneuskäsitysten mukaisia muutoksia. Esim. paitoihin oli tullut olkasaumoja, 

hihoihin pyöriöitä, liiveihin sivusaumoja sekä runsaasti pystymuotolaskoksia, joilla saatiin 

aikaan siro 1950-luvun ampiaisvyötärö. Muotolaskoksia vähennettiin ja myöhemmin miesten 

pukujen liivien leventyneitä olkalinjoja kavennettiin jonkin verran. Kaavoista tuli Vuorelman 

mallien mukaisia ja niihin oltiin tyytyväisiä. Kansallispuvun valmistaminen näiden 

myyntikaavojen mukaan aiheuttaa usein ongelmia, koska osa kaavoista sisältää saumanvaroja 

ja osa ei. Kaavojen muuttaminen henkilökohtaisille mitoille on vaikeaa, koska niissä tai  

työohjeissa  ei anneta ohjeita vaatekappaleiden istuvuudesta ja mittasuhteista. 

 

Pukutarkistusten yhteydessä Hämeen ja Kaukolan puvut palautettiin vastaamaan esikuviaan 

mahdollisimman tarkasti niin kaavoituksen, materiaalien kuin ompelurakenteidenkin osalta. 

Kyseisten pukujen kaavoitukset ovat oman kokemukseni mukaan melko hyvin onnistuneita. 

Jotkin seikat ovat vielä epätarkkoja, esim. Hämeen puvun paidan hihojen pituudet ja liivin 

etuosan olkaimet vaativat lähes aina lyhennyksiä tarkistaessani kaavoja asiakkaan mittoja 

vastaaviksi. Samoin liivin väljyys on hieman reilu kiinteään nyöriliiviin. Kaukolan puvun liivin 

etukappaleen olan ja pääntien kulman väliin joudun yleensä lisäämään pituutta.  
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Hämeen puvun kaavoituksen yhteydessä haluttiin saada vaatetusteollisuuden nykytekniikka 

kansallispukujen kaavojen sarjontaan. Se ei tuottanut onnistunutta lopputulosta, koska 

sarjontaohjelmaa ei osattu säätää kansallispukukaavoituksen vaatimalla tavalla. Piti toimia 

kokeilukappaleiden ja sovitusten avulla. Lopputulos oli melko hyvä, mutta toimintatapa oli 

vasta kehitteillä. Kaukolan puvun kohdalla asioita hankaloitti työn jakaminen mallipuvun 

valmistajan ja kaavoittajan kesken. Yhteistyötä olisi tarvittu enemmän. Mallipuvun valmistaja 

olisi voinut antaa hyödyllisiä huomioita sovituskokeilujen testaustilanteessa. Yrityksen 

toimintatavat ovat edelleen lähellä vaatetusteollisuuden työtapoja ja menetelmiä. 

 

Asiakkaille tuottavat hämmennystä yhä tuotannossa säilyneet pukujen vanhemmat versiot. 

Asiaa on perusteltu sillä, että puvuilla on kysyntää. Tämä opinnäytetyö osoittaa näiden pukujen 

olevan hyvin kaukana esikuvistaan kaavoituksen osalta. Monille henkilöille on kuitenkin  

epäselvää, kumpi malli on lähempänä aitoa kansanpukua. 

 

 

6.2 Wetterhoff Oy 
 

Wetterhoffilla on ollut kansallispukutuotantoa vuodesta 1979. Wetterhoffin pukuvalikoima on 

pieni, mutta uusien, Suomen kansallispukuneuvoston kanssa koottujen pukujen osuus on 

suurempi kuin tarkistamattomien.  

 

Aiemmin Wetterhoff-säätiön toimintaan kuului myymälä, ammattikutomo, värjäämö, 

lankamyynti ja ompelimo. Nyttemmin liiketoimintaa hoitaa Wetterhoff Oy ja ompelimon 

toiminta on lakkautettu. Kansallispukuihin saa heiltä lankoja ja tarvikkeita sekä työohjeita ja 

kaavoja. Valmiita pukuja haluavat ohjataan yksityiselle kansallispukuvalmistajalle. Useat 

puvut ovat vailla päähineiden työohjeita tai muita kokonaissuunnitelmissa olevia puvunosia. 

 

Kansallispukutuotannossa on alusta asti ollut tavoitteena myydä valmispukuja sekä tarvikkeita 

työohjeineen ja kaavoineen. Ensimmäisen tuotantoon otetun, kansallispukuraadin hyväksymän 

Hiitolan puvun kaavat ovat kokemukseni mukaan melko hyvin käytännössä toimivia. Joitain 

epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia kaavoissa on. Liivin etukappaleen kaavassa oleva 

kaavanlaskos ei kuulu kansanomaisten vaatteiden kaavoitukseen eikä kansallispukujenkaan 

kaavoitukseen. Paidassa ylisten pituus on kasvanut suhteettoman pitkäksi. 
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Asiakkaille tuottaa hankaluutta liivin myyntikaavoista puuttuvat muutamat kokonumerot. 

Kaavoja on myytävänä kokoihin C 38, 40, 44 ja 46. Asiakas joutuu ostamaan lähinnä omaa 

kokoaan olevan kaavan ja tekemään itse suurennokset ja pienennökset. Näihin ei löydy ohjeita 

kaavasta eikä työohjeista. Paita on sarjottu erilaisin kokonumeroin, jotka ovat C 36 – 38, 40 – 

42 ja 44 - 46. Paita on malliltaan melko väljä ja siinä toimii hyvin kaksi rinnakkaista kokoa 

samassa kaavassa. 

 

Kaavoitusta kuvaa voimakas tarve saada kansanomainen kaavoitus sovitettua peruskaavaan ja 

kaavapiirustusjärjestelmiin. Pääpaino on peruskaavalla ja matemaattisilla menetelmillä. Oman 

näkemykseni mukaan kansallispuvun liivejä on niin monenlaisia, että yhden yhtenäisen 

peruskaavan luominen on mahdotonta ja tarpeetonta. Malleissa on säilytettävä 

esikuvanmukainen yksilöllisyys, jotta kansanomaisen pukeutumisen ominaispiirteet tulevat 

esiin. 

 

 

6.3 Tilausompelimo Taina Kangas 
 

Yritykseni toimintaa kuvaa pitkä, lähes 20 vuoden kokemus alalta, korkealaatuinen käsityö ja 

haluni kehittyä työssä. Päätoimialani on kansallispukujen valmistus perinteisin työtavoin. 

Ompelen puvut asiakkaan mittojen mukaan. En ole rajannut valmistettavien pukujen 

valikoimaa. Tarkistamattomien pukujen kohdalla neuvottelen kaavoituksista, materiaaleista ja 

työtavoista, jotta voisin  tehdä ne mahdollisimman perinteisiksi. Toinen merkittävä toimialani 

on työohjeiden ja kaavasarjojen laatiminen uusiin tai tarkistettuihin kansallispukuihin. Työn 

tilaajia ovat mm. erilaiset seurat ja käsi- ja taideteollisuusyhdistykset.  

 

Säkylän miehen kaavoituksista olen saanut hyvää palautetta. Kaava-arkeilta löytyvät tiedot 

muutoskohdista ja työohjeiden sanalliset ja kuvalliset selvitykset auttavat puvun valmistajaa 

muuttamaan kaavat henkilökohtaisille mitoille. Kaavojen sarjonnat on pyritty testaamaan 

käytännössä mahdollisimman hyvin. Työohjeissa kehotetaan aina valmistamaan sovituskokeilu 

ennen kyseisen vaatekappaleen leikkuuta ja valmistusta. 

 

Kaavoitukseni on esikuvauskollista, kuitenkin nykyvartalon vaatimukset huomioivaa. 

Todennan ja testaan kaavat käytännössä yhteistyössä Suomen kansallispukuneuvoston kanssa. 

Hyödynnän työurani aikana saamiani aikaisempia kokemuksia. Olen hylännyt peruskaavat ja 

kehittänyt oman järjestelmän kansallispukujen kaavoitukseen.   
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6.4 Suomen kansallispukuneuvosto 
 

Suomen Kansallismuseon kansallispukuja harrastuksenaan koonneet virkamiehet olivat 

ylityöllistettyjä kansallispukuja koskevista kyselyistä 1970-luvulla. Kyselyt koskivat pukujen 

valmistustapoja ja kaavoituksia. Tähän tarpeeseen perustettiin Suomen kansallispukuneuvosto 

vuonna 1979.  

 

Toiminnan alussa oli valtava määrä tutkittavaa ja selvitettävää sekä koulutettavaa. Kaikki oli 

aloitettava alusta. Piti koota ja tarkistaa kansallispukuja sekä kouluttaa kurssien opettajia ja 

mallipukujen valmistajia. Uusien ja tarkistettavien pukujen kokoamisen ja tuotantoon 

saattamisen menetelmät hakivat muotoaan. Kokemuksia karttui runsaasti vuosien varrella ja 

tavat vakiintuivat osittain. Työtä helpotti myös se, että tarkistettujen ja uusien kansallispukujen 

työohjeet ja kaavasarjat ovat aiempaa yksiselitteisempiä ja informatiivisempia, joten kyselyjen 

tarve on huomattavasti vähäisempi.   

 

Selvityksessä mukana olevat yritykset ovat hyvin erilaisia. Yksi on hyvin suuri, teollinen yritys, 

jonka on rationalisoitava tuotantoaan. Sen on vaikea huomioida yksittäistä asiakasta ja 

mukautua muutoksiin. Toinen on keskisuuri yritys, joka on panostanut käsityöhön ja 

perinteeseen, mutta haluaa pysyä ajan hermolla. Kansallispuvut vaativat erityistietoja, mikä 

vaatii henkilökunnalta paneutumista aiheeseen. Pienin yritys pystyy huomioimaan yksittäisen 

asiakkaan ja mukautumaan muutoksiin, mutta on pienuutensa vuoksi myös haavoittuvaisin.  

 

Kansallispukuja kaavoitettaessa tulee huomioida pukujen lähtökohdat eli kansanpukuja 

aikanaan käyttäneiden henkilöiden yhteiskunnallinen asema ja pukeutumiseen vaikuttaneet 

tekijät, kuten selvitystyön alussa on kerrottu. Varhaisemmissa kansallispukujen kaavoituksissa 

on näkyvissä piirteitä eri aikakausien muodista, jolloin alkuperäinen idea helposti katoaa ja 

muuttaa muotoaan.   

   

Koska kansallispukujen valmistukseen liittyvää kirjoitettua historiaa on olemassa varsin vähän, 

jos lainkaan, koen tämän selvitystyöni hyvin merkitykselliseksi. Aihe on laaja ja suuritöinen, 

mutta hyvin mielenkiintoinen. Alkuun päästyäni olen matkan varrella havainnut monia uusia, 

tarkempaa selvitystä vaativia osa-alueita. Yksi mielenkiintoinen alue olisi eri materiaalien ja 
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ompelurakenteiden tutkiminen. Oma kiinnostuksen kohteeni olisi myös kansallispukujen ATK-

avusteisen kaavoituksen kehittäminen.   
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