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Tiivistelmä

Opinnäytetyössäni pohditaan koristautumista ihmisen sisään 
rakentuneena mallina. Siinä mietitään miten koristautumista 
voi lähestyä eri välineiden kautta ja ovatko nämä välineet 
lopulta samoja asioita. Viimeistellyssä työssä on tarkoitus 
haastaa korumuotoilijan käsitettä tatuoinnin kautta.  
 
Abstract

The focus of this thesis is to open up decorativeness in 
men as an inbuild model of human behaviour. The writer is 
approaching decorativnes through different mediums and is 
figuring out if these mediums are the same in the end. The 
final work is ment to challenge the consept of jewelry de-
sign.
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1.1 Mitä teen

Suunnittelen ja teen tatuoinnin sääreeni. Koska se on 
paikkana tatuoitavissa itse. Se on myös paikka mikä näkyy 
muille.  Tätä harjoittelen ensin tatuoimalla reiteeni. 
Haluan myös ravistella työskentelyäni ja ajatteluani ko-
ristautumisesta.
Koska sääri on pylvään muotoinen halusin kuvan jatkavan 
tätä luonnollista linjaa. Siksi valitsin soihdun kuvan 
pääelementiksi. 

 1.2 Miksi teen  

Minua kiinnostaa korutaiteen rajojen laajentaminen ja 
yhteensovittaminen uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen ja 
materiaalien kanssa. Halusin tehdä lopputyönä itseäni 
kiehtovan ja merkityksellisen työn.  

1. Johdanto

Opinnäytetyössäni mietin, toteutan ja sovellan ihmisen 
koristautumistarpeen, tai vaikutuksen tekemisen tarpeen, 
syntyä, toteutumistapaa ja sen yksilöllisyyttä. Pohdin 
koristautumista korun ja tatuoinnin yhtäläisyyksien to-
teutumisen, ja näiden esiin tuomisen syiden pohjalta. 
Toteutan tätä koristautumisen halua suunnittelemalla, ja 
tekemällä itselleni tatuoinnin. 

Tutkin nykyaikaista, ja juuri tämän päivän koristautumis-
ta tatuointien kautta, ja haastattelen tatuoijaa. 
Lähteinä työssä olen käyttänyt kirjallisuutta tatuoinnin 
historiasta, tekemiäni haastatteluja tatuoijien kanssa, 
sekä omaa kokemustani tatuoimisesta. Päämääränäni on on-
nistunut, kestävä, harmoninen ja muotokieleltään yhtenäi-
nen tatuointi. 

Haluan myös selvittää koristautumisen, halujemme, tar-
peidemme ja käyttäytymisemme motiiveja. Mietin korun 
määritystä, ja avaan tätä asetelmaa kysymyksellä voiko 
korutaiteilija olla tatuoija? Omassa työssäni tavoit-
telen tatuointitekniikan soveltamista mahdollisimman 
tarkasti, selkeästi ja yhteensopivasti kokonaisuutta 
ajatellen. 
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Maailman parhaiten säilyneellä kivikautisella ihmisen 
ruumiilla, vuonna 1991 Alpeilta löytyneellä 5300 vuotta 
vanhalla jäämies Ötzillä, oli kehossaan 61 tatuointia, 
jotka erottuvat vieläkin selkeästi. 
Egyptiläiseltä 4000 ekr. vuotta vanhasta muumios-
ta löydettiin tatuoituna auringonjumalan kuva ja vasta 
löydetystä, myös egyptiläisestä, muumioituneesta ihmisen 
ruumiista havaittiin eläintatuointeja. Nykytekniikalla 
on pystytty toteamaan tämä löydös 3000 vuotta ekr. van-
haksi. Toisen maailmansodan jälkeen argeologit löysivät 
Siperiasta n. 2500 vuotta vanhan jäässä olevan hyvin 
säilyneen skyyttisoturin, joka kantoi yllään tatuoituja 
riistaeläinten kuvia. 

(Sciencedirect 2015). 

2. Historia

Kehon tatuoinnin ja maalauk-
sen alun vaiheita ja historiaa 
on vaikea määritellä tarkkaan, 
mutta ihon kuviointi ja käsit-
tely ovat olleet tunnettuja 
eri kulttuureissa ympäri maa-
ilman vuosituhansien ajan. 

Alkuperäiskansojen kertomuk-
sissa tämä taidemuoto on tul-
lut jumalilta, mikä sitten on 
totuus, jää arvoitukseksi. Kun 
katsoo esimerkiksi valokuvia 
joita on otettu tatuoiduis-
ta henkilöistä Polynesiassa, 
uskoo kyllä taidemuodon ju-
malalliseen alkuperään. Es-
panjalainen merimies Alvaro 
de Mendana, joka ensimmäisenä 
eurooppalaisena näki Marques-
in saarilla näitä kokovar-
talo tatuointeja luuli, että 
henkilöt oli puettu pitsin 
kaltaisiin vaatteisiin. Niin 
taidokkaasti ja yksityis-
kohtaisesti kuvioinnit oli to-
teutettu (Groning 2019, 93). 

(Groning 2019, 93). 
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2.1 Tatuoinnit ja Eurooppa

Tatuoinnit tulivat Eurooppaan löytöretkilijöiden 
mukana 1600- ja 1700-luvuilla. Sana tattoo tulee Ta-
hitin sanasta `tatau`  joka tarkoittaa ´merkitä`. 
Tästä on löytynyt maininta löytöretkeilijä James 
Cookin päiväkirjasta. (Hemingson 2009, Tatuoinnit, Ke-
hotaiteen käsikirja). 
 
Euroopan kyljessä lepäävien saarien tatuointien ku-
vamaailma on saanut vahvasti vaikutteita irlanti-
laisten munkkien koristeellisesti kuvitetusta käsikir-
joituksesta jota kutsutaan nimellä Book on Kells.     
 
Tatuoinnin vaiheissa on ollut ylä- ja alamäkiä, esim. 
1920-luvulla tatuointien suosio laski länsimaissa ja 
niitä harrastivat lähinnä rikollisiksi leimautuneet, 
sotilaat ja merimiehet. (Hemingson 2019, 34).

Tatuoinnit alkoivat nousta suosioon ja yleiseen tietou-
teen 1960- ja 70-luvuilla. Suomeen esimmäiset viralli-
set tatuointiliikkeet avattiin 1987. Tatuoinnista tuli 
trendi 1990-luvulla, tällöin niin sanotut tribaalikuviot 
tulivat muotiin. 
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Varhaisimpien keraamisesti 
valmistettujen töiden kaut-
ta esiin tulleet hahmot Niilin 
alueelta esittävät ihmismuoto-
ja joiden ihoon on kaiverrettu 
tai maalattu kuvioita. Saman-
kaltaisia hahmoja on löydetty 
myös Balkanilta, Kyprokselta, 
etelä Venäjältä ja etelä– ja 
itäalueiden Euroopasta. Ai-
kakausi arviot siitä milloin 
työt on tehty ovat n. 2000 
ekr. 

Tältä samalta ajalta ovat  Egyp-
tistä faaraoiden aikaan tehdyt 
löydökset. Aikakauden kult-
tuuriin liittyi myös meikkaus ja 
erityisesti silmien ympärille 
tehdyt vahvat linjaukset, niin 
miehet kuin naiset käyttivät 
kosmetiikkaa itsensä ehostuk-
sessa. Kreikan Minoalainen kult-
tuuri sai vaikutteita Egyptistä 
ja myös siellä meikkaus oli 
muodikasta kauneuspilkuin, ko-
rostetuin silmin ja kulmakar-
voin.

2.2. Afrikka ja Välimeren alue

Afrikan maanosan eri kulttuurit ovat tatuointikuvien, 
kehonmaalausten ja käsittelyn osalta hyvin omanlaisi-
aan. Kehoa on maalattu, tatuoitu, venytetty, arpeutet-
tu, silvottu ja lävistetty kaikella mahdollisilla ja 
mahdottomilla tavoilla. Kehoa on käytetty taiteellisen 
luovuuden pintana ja koristeltu iho on ollut sekä tai-
deteos, että myös tietokanta yhteisön maailmankuvasta, 
omasta paikasta ja asemasta sekä  kartta seuraaville 
sukupolville.
 
Kehon käsittelyyn vaikuttavat tekijät ovat olleet 
kunkin yhteisön sisäisiä symboleja ja merkkejä asemas-
ta, luonteenpiirteistä, uskosta, hedelmällisyydestä, 
elämänkaaresta ja saavutuksista. Kehon koristelu on 
liittynyt tiukasti säädeltyihin seremonioihin ja niillä 
on aina ollut tietty tarkoitus ja päämäärä, esimerkiksi 
juuri tiedon jatkumo, muistin ja muiston säilyttäminen. 
Tatuointeja on tehty myös syistä jotka ovat tähdänneet 
vaivan tai ongelman paranemiseen tai helpottamiseen. 
Kehoon tehdyt eri merkinnät, pysyvät tai maalatut, ovat 
kuvanneet tiettyjä rajapyykkejä, elämän etappeja, joita 
on juhlistettu ja siten ikuistettu nähtäväksi kaikkien 
katseille. 

Saharasta löydetyistä luolamaa-
lauksista, jotka on toteutettu jo 
n.7000 ekr on havaittavissa hen-
kilöiden ihoon tehtyjä kuvioita.

(Groning 2019, 17).
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Pohjois-Amerikan intiaaniheimojen keskuudes-
sa kehomaalaus ja höyhenkoristeet ovat kuu-
luneet sekä sodan että rauhanajan elämän muo-
toon. Punanahka termi liittyykin juuri vahvasti 
maalattuun kehoon ja kasvomaalaukset olivat 
urhollisuuden ja rohkeuden viestejä soturis-
ta, joka oli uskaltanut kohdata vihollisen lähi-
etäisyydeltä.

2.3. Amerikka

Sekä arkeologiset kaivaukset että 
alkuperäiskansojen tutkimus on tuo-
nut esiin sen, että sekä Etelä- että 
Pohjois-Amerikan mantereiden asuk-
kaat maalasivat tai tatuoivat keho-
jaan, tosin eri syistä. Kehotaide 
oli enimmäkseen mystistä ja eli 
muiden taidemuotojen rinnalla jotka 
tosin olivat harvinaisempia, sillä 
kehotaiteella oli selkeitä merki-
tyksiä ja yhteyksiä uskomuksiin ja 
sosiaalisiin ja poliittisiin yhteyk-
siin. Azteekeille kehotaide oli ju-
malallista, se ilmensi tapaa millä 
jumalat toivat itsensä esiin. Inko-
jen kulttuurissa jumalkuninkaat sal-
livat vain geometriset kuvat.

(Groning 2019, 31).
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(Groning 2019, 38). 

George Catlin oli ensimmäisiä taiteilijoita joka teok-
sillaan kuvasi elämää lännessä, perinteitä ja tapo-
ja jotka olivat nopeasti häviämässä. Hänen ansiostaan 
intiaanien kulttuuriperinne välittyi jälkipolville. 
Väreillä oli symboliset merkitykset, punainen oli pyhä 
väri joka yhdistettiin sotaan ja voittoon ja menestyk-
seen. Väri ja kuva yhdessä olivat yksilölle merkityk-
sellisiä, niiden kautta henkilön kokonaiskuva itsestä 
täydentyi ja eheytyi. Terapeuttinen tatuointi, poskiin 
ja otsaan, esimerkiksi pää- ja hammassärkyyn oli Ojib-
wa-heimon käytössä. Samoin urhollisuutta osoittavat 
tatuoidut merkit todistivat saavutuksista ja voitoista. 
Tatuointeja tehtiin myös Arktisilla alueilla, Inuitien 
keskuudessa. Varsinkin naiset merkitsivät poskien ja 
silmien alueita maalaten, tatuoiden ja lävistäen.
Haida-kultuurin tatuointikuviot ovat yhä vieläkin 
suuressa arvossa. Pohjois-Amerikan länsirannikolla 
olevalla pienellä saarella oli aikoinaan kehittynyt 
merkittävä tatuointikulttuuri. Tattoo Marks of Haida, 
vuonna 1878 ilmestynyt teos on James G. Swanin kir-
joittama omakohtainen kuvaus tämän alkuperäiskansan 
tatuoinneista. Jokaisella merkillä oli tarkoitus ja ne 
viittasivat perheen tai klaanin historiaan ja tarinoi-
hin, jotka kulkivat mukana kuvina kehoon tatuoiduissa 
merkeissä. 

(Hemingson 2019, 57; Haida tattoos 2013).
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2.4. Polyneesia  ja Austraalia

Haida-kultuurin lisäksi Polyneesian alueen tatuoinnit ovat 
olleet arvostettuja ja hätkähdyttäneet niin taidollises-
ti kuin taiteellisesti. Mainitsemani kokovartalon peittävät 
pitsikuviointi tatuoinnit olivat länsimaista purjehtineille 
merimiehille varmasti hämmentäviä kun he ne ensimmäistä ker-
taa näkivät. Tämänkaltainen tapa tatuoida oli erittäin yk-
sityiskohtaista ja tatuointeja otettiin läpi elämän. Niitä 
uudistettiin, väritettiin ja lisättiin kunnes koko keho oli 
kuvioitu.
Alueen eri saarilla kehittyi omat tatuointityylit, niitä yh-
disti geometrisuus ja yksityiskohtaisuus.
Esimerkiksi Tongalaissotureiden tatuoinnit keskittyivät mie-
hillä vyötäröstä polviin asti ulottuviin kuvioihin, naisilla 
tatuoinnit olivat kevyempiä ja rajoittuivat käsiin ja alaraa-
joihin.

Australian mantereella vaikuttavilla aborginaaleilla on ehkä 
ollut kehon koristelun, maalauksen ja tatuoinnin suhteen vah-
vimmat siteet mystisyyteen ja niin kutsuttuun Uni Aikaan 
(Dream Time) jolloin Australian manner luotiin. Tehdyt ke-
homaalaukset, tatuoinnit ja koristelut liitettiin rituaalei-
hin, tansseihin ja kuvioihin, joiden koko merkityksen vain 
vihkiytyneet täydellisesti tiesivät. Tatuointityyliä kuvailee 
parhaiten selkeät viivat ja pienet pisteytykset ja hyvin oman-
laisenaan erottuva tyyli. 



18 19

   (Groning 2019, 174). 

2.5. Intia ja Indoneesia

Intian, Nepalin ja Indonesian alueen ke-
honkoristelut ovat täynnä symboliikkaa ja 
merkityksiä.
Teatteritaiteen meikkaukset näytteli-
jöille, maskit ja naamiot joita juhlissa 
ja uskonnollisissa ja muissa rituaaleissa 
käytetään ovat moninaisia ja värikkäitä. 
Otsaan piirretty kolmannen silmän merk-
ki, hennatatuoinnit käsissä ja jaloissa 
sekä kaikenlaiset suojaavat ja suojelevat 
merkit ihossa ja koristautumisessa kuulu-
vat edelleen arkeen ja juhlaan.
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Nykyaikanakin Japanissa tatuoinnit usein yhdistetään 
rikollisjärjestöihin, jonka jäsenillä voi olla koko 
vartalon peittävät
tatuoinnit, jotka saa piilotettua vaatteiden alla.

Esimerkiksi japanilainen yakuza-rikollisjärjestöön 
kuuluvan jengin johtaja Shigeharu Shirai pidätettiin 
Thaimaassa 14 vuoden pakoilun jälkeen. Japanin poliisi 
löysi hänet, kun kuvat hänen jengitatuoinneistaan levi-
sivät sosiaalisessa mediassa. 

2.6 Japani

Japanissa tatuoinnilla on ollut pitkät perinteet. Varhaisin 
löytö tatuoinnista on ajoitettu aikaan 5000 eKr. Hautalöy-
dössä on savihahmojen kasvoissa uurrettuja viivoja ja maalat-
tuja merkkejä, joiden uskotaan ilmaisevan sosiaalista asemaa ja 
erilaisia maagisia voimia. Tatuoinnin hyväksyntään ja siihen 
liitettävät tavat, uskomukset, säännöt ja lait ovat Japanissa 
olleet vaihtelevat. Välillä tatuointi on ollut hyväksyttävää ja 
välillä taas kiellettyä ja se on ollut jopa rangaistuskeino. 
Perinteinen Japanilainen tatuointi eroaa länsimaisesta siinä, 
että se sisältää yhden suuren mallin, joka peittää selän ja 
ulottuu käsivarsiin, jalkoihin ja rintaan. 
Klassinen japanilainen tatuointi esittää sankareita ja uskon-
nollisia aiheita, jotka yhdistyvät tiettyihin  eläimiin ja kuk-
kiin taustoinaan aaltoja, pilviä ja salamanvälähdyksiä.
Syklit ja tasapaino ovat olleet ja ovat edelleen kuvakielessä 
tärkeintä, ymmärrys elementtien yhdistettävyydestä ja vuodena-
joista liittyvät japanilaiseen tatuointitaiteeseen saumattomas-
ti. Kirsikkapuun kukinnat ja käärmeet kuuluvat eri vuodenaikoi-
hin, joten niiden esiintymien samassa kuvassa on mahdottomuus 
ja paljastaisi tekijän tietämättömyyden. Irezumi oli Japanissa 
tuomitulle rikolliselle suoritettu rangaistustatuointi. Asian-
tunteva henkilö saattoi käsivarren tatuoinnista lukea henkilön 
rikoshistorian ja asiaan vihkiymätönkin näki heti, että kyse 
oli tuomitusta ja rangaistusta rikollisesta. Irezumi antoi kan-
tajalleen pysyvän rikollisen leiman ja johti usein tatuoidun 
ajautumiseen yhteiskunnan ulkopuolelle, kokopäiväiseksi rikol-
liseksi. 

(Helsingin Sanomat 2018).
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Läänintaiteilija Heli Kauhanen toteaa, että korujen 
käyttöä voidaan pitää turhamaisena ja prameiluna. Kau-
hanen on kuitenkin toista mieltä. Pukeutumisella ja 
koruilla viestitään. Ne ovat sekä statussymboleja, 
että viestimisen välineitä. Sitä on turha kenenkään 
kiistää, että korut ja koristautuminen ovat monille 
hyvin tärkeitä. Kauhanen nimitettiin 2017 kolmi-
vuotiseksi korutaiteen läänintaiteilijaksi Taiteen 
edistämiskeskukseen (Taike). Läänintaiteilijana hän 
tekee työllään näkyväksi korutaiteen merkitystä sekä 
tukee alan alueellista ja kansainvälistä toimintaa.  

(Heli Kauhanen 2017, Läänitaiteilija, Haastattelu 18.1.2017).

3. Koristautumisen tarve

3.1 Soidinmenot ja viestit

Luontotoimittaja Kimmo Ohtonen on seurannut eläimiä mo-
nissa eri maailman kolkissa.
Soidinmenojen aikaan koiraiden erottumispyrkimys näyt-
täytyy värikkäillä sulilla ja teoilla. 
Hän toteaakin että soidinmenot ovat erilaisuuden juh-
laa! Keväisin linnut alkavat soidinmenoilleen ja koiraat 
pyrkivät erottautumaan “harmaista” uroksista. Eläinmaa-
ilmassa erilaisuus korostuu, kun kilpaillaan pariutumis-
kumppaneista ja ihan ravinnostakin.
Soidinmenot muistuttavat yökerhoissa parinetsinnässä 
liikkuvia ihmisiä. Ohtosen mielestä emme ole niin kauka-
na vaistojen varassa toimivista eläimistä.
Linnut koristautuvat höyhenin, hirvillä on havaittu ole-
van jopa kantoja sarvissa. Sama tapahtuu ihmisillä, kun 
yritämme koristautumisella hurmata kanssaihmisiä.

(Kimmo Ohtonen 2015. Luontotoimittaja, Haastattelu 11.2.2015).
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Myös tatuoinnit ovat ilmiönä tuhansia vuosia vanha. Kun on tut-
kittu tatuoinnin historiaa, on havaittu muun muassa että kuu-
luisalla jäämies Ötzillä, joka löydettiin Itävallan ja Italian 
rajamailta Alpeilta, oli tatuointeja. On arveltu, että Ötzi eli 
joskus 5300 vuotta sitten. Ilmeisesti ilmiö on paljon vanhempi, 
sanoo professori Reijo Heikkinen.
Tatuointeja on kaikissa kulttuureissa. Sana on alun perin poly-
nesian kieltä, ja se tarkoittaa merkkiä. Tatu on lähtösana. 
Kun englantilainen löytöretkeilijä James Cook kävi Tahitilla 
1770-luvulla, ilmiö levisi sieltä merimiesten mukana ennen kaik-
kea merimiesten keskuuteen ja erilaisten jengien pariin.

Pop-kulttuuri, elokuva- ja rock-tähdet ovat tuoneet tatuoinnit 
kaikkien tietoon. Se on ollut alun perin hyvin machomainen tapa, 
mutta se on levinnyt myös naisten keskuuteen, professori Reijo 
Heikkinen kertoo. 

(Reijo Heikkinen 2015. Professori, Haastattelu 5.1.2015).

Vielä äskettäin uskottiin, että ihmisen tajunta ei ollut kyllin 
kehittynyt korujen symboliarvon käsittämiseen ennen kuin Euroo-
pan asuttamisen aikoihin eli noin 40 000 vuotta sitten. Kolme 
vuotta sitten Lähi-idässä ja Afrikassa tehdyt kotilonkuorilöydöt 
romuttivat tämän luulon, ja Marokon tuoreet löydöt antavat pont-
ta uudelle käsitykselle.
Kuorihelmet ja muut kulttuuriset keksinnöt, muun muassa hie-
noiksi kaiverretut luutyökalut, katosivat oudosti Afrikasta ja 
Lähi-idästä 70 000 vuotta sitten. Seuraavan kerran niitä jäi 
arkeologien löydettäviksi vasta 30 000 vuotta myöhemmin. Ilmiön 
selitykseksi on soviteltu ilmastonmuutosta, joka teki elämästä 
pitkäksi aikaa hankalaa ja saattoi katkoa ihmisryhmien yhteyden-
pidon.

Ihminen on koristautunut muun muassa puuesineillä, helmillä 
ja kullalla. Se liittyy lajimme syntyhistoriaan. Homo sapien-
sille on ominaista se, että se rakastaa esteettisiä arvoja. 
Taiteet juontuvat juuri tästä arvostuksesta, kertoo professo-
ri Reijo Heikkinen. 
Jo vuosituhansien ajan ihminen on pyrkinyt näyttämään arvon-
sa visuaalisesti. Mitä arvokkaammasta materiaalista korut tai 
vaatteet oli tehty, sitä selvemmin se osoitti mihin luokkaan 
ihminen on kuulunut. Alun perin esimerkiksi Ranskassa silk-
ki oli pyhitetty aatelisille. Jos talonpojat tai porvaristo 
käytti silkkiä, tuli siitä heille rangaistus. Silkki oli sta-
tusväline. Tänäkin päivänä ihmiset osoittavat automerkeillä, 
veneillä ja harrastuksilla sitä, että he kuuluvat johonkin 
tiettyyn säätyyn, että heillä on varaa hankkia sellaisia, sa-
noo Heikkinen.
Ihoa on koristeltu kaikissa kulttuureissa.
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Tavat

Nykykulttuurissa juhlistamme ja annamme lahjoja syntymäpäivän, 
valmistumisen ja saavutusten kunniaksi. Lahja voi olla koru, 
joka jää muistoksi tästä hetkestä. Se on saajan omien toivei-
den mukaan hankittu ja valmistettu tai lahjan antaja on valin-
nut. Korun kanssa voi kuitenkin päättää, käyttääkö sitä vai ei, 
ja milloin ja minkälaisissa tilanteissa. Suhde korun antajaan, 
elämäntilanteeseen ja siihen sisältyvään muistoarvoon vaikuttaa 
suuresti sen käyttöön.
Itselle ostettu ja käsityönä valmistettu koru tuo esineen hen-
kilökohtaisemmaksi. Kummassakin tapauksessa, valinta korun 
käytöstä on itsellä. 
Koru voi myös kadota, se voidaan varastaa, sen voi antaa pois, 
myydä, pantata ja näin saada siitä rahallista hyötyä, se on 
hyödyke joka voidaan ostaa myös sijoitusmielessä. Korun arvoa 
mitataan sen materiaalien, sekä myös sen suunnittelijan ja teki-
jän mukaan. Korun arvoa lisää usein myös sen edelliset omista-
jat, kuuluisuudet ja muut arvostetut henkilöt. Korua voidaan 
myös säilyttää katseilta piilossa, vain itselle tarkoitetun mie-
lihyvän kokemuksena tai koru voi olla niin arvokas, ettei sitä 
uskalla käyttää, pelossa että sen kadottaa.

Tatuointi, taideteos kuin koru iholla, poikkeaa korusta siinä, 
että tatuointi on lähtökohtaisesti kiinnittynyt ihmiseen elämän 
ajaksi. Se on nykyään yleensä oma valinta ja omien mieltymysten 
ja elämän kokemukseen liittyvä kuva tai kuvakokonaisuus. 
Tatuointi iholla on yhtä kuin omistajansa, se on teos joka on 
erottamaton osa henkilöä ja hänen identiteettiään. Tatuoinnin 
ottaminen maksaa, sen edelleen muuttaminen rahaksi on vaikeam-
paa.  

3.2 Materiaalit, tavat ja arvo

Yksilöllisyyden ilmentäminen on sekä ihmis- että 
eläinkunnassa esiintyvä tarve. Sitä tehdään koruilla, 
vaatteilla, tatuoinneilla ja muilla koristautumisen rek-
visiitalla. Kauneus vetää puoleensa kaikessa. 

Koristautuminen on aina kuulunut ihmisen ominaisuuksiin. 
Kaunis kivi, jonka muoto ja väri vetää puoleensa, koti-
lo, luun pala tai oksa, jonka haluaa mukaansa. 
Onko kauneus ollut se tekijä, miksi esine on poimittu, 
vai onko se huomattu jälkeenpäin?

Tatuointi koristautumismuotona on peruuttamaton. Se säi-
lyy hieman haalistuen ja ihon muutoksiin reagoiden. 
Se on valinta, jota ottajan on tarkoitus kantaa läpi 
elämän. Ja vaihtoehto, jossa on jotain omiin sisäisiin 
rakenteisiin vetoavaa, osa tätä henkilöä joka halutaan 
tuoda esiin. 
Fakir Musafarin mielestä tatuoinnin tarkoitus on aina 
muuttaa ihmistä, eikä vain ulkoisesti vaan myös sisäis-
esti. (Vanishingtattoo 2013).   

Tatuointiin päätyminen on prosessi; kuvan hahmotus, 
piirtäminen ja siirtäminen iholle. Usein kivulias teko-
prosessi saattaa kestää tunteja, päiviä, jopa kuukausia 
ennen kuvan lopullista valmistumista. 
Samoin koruun liittyy prosessi, jota käydään läpi - 
idea, suunnittelu, materiaalivalinnat, laadut, muodot ja 
välineet. 
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3.3 Tarjonta  

Elämme ihmiskunnan runsainta aikakautta. Koneellisuus, 
muotit ja 3d - printtaus mahdollistavat korun tekemisen 
nopeasti ja tehokkaasti. Prosessi on teollistettu. En-
nen vanhaan korun tekeminen oli yksilöllinen prosessi. 
Nykypäivänä yksilöllinen korunteko on monelle enemmän 
nostalgista romantiikan kaipuuta.  Tatuointi vaatii yk-
silöllisen tekemisen, jossa näkyy tekijän kädenjälki. 
Välineet ovat kehittyneet, mutta vielä ihmiskäsi ohjaa 
tekemistä. 

Arvo

Korun arvo voi muodostua itselle muistoarvona tai mah-
dollisesti myyntiarvona. Tatuoinnin arvon mitta on hen-
kilökohtainen. 
Koristautumisen arvo on jokaiselle yksilöllinen, joka 
määräytyy elämäntilanteen, vaiheen, tyylin, muodin, 
kulttuurin, itsetunnon, taloudellisten resurssien mu-
kaan. Koruja voi saada perintönä, tai lahjana. Tatuoin-
ti on yksityisempi, sitä ei voi periä. Se on otettava.
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4.2 Nykykohderyhmät

Edelleen tänä päivänä yhteisömme alakulttuurit ottavat vaikut-
teita alkuperäiskansojen tyyleistä, ja eri koulukunnilla on omat 
kiltamerkkinsä ja symbolinsa. Nämä tavat ja keinot yhdistävät ja 
erottavat, sekä tuovat jatkuvuutta ja turvallisuutta. Nykypäivän 
koristautumiskeinona tatuoinnit ovat valtavirtaa, ja osa nyky-
muotia. Niiden salainen kulttuuri ja mystisyys onkin kadonnut. 
Tatuoinneilla on haettu yksilöllisyyttä, sekä eroa massasta. 
Nykyään tämä voi olla motiivi tatuointiin, mutta paljon pienem-
mässä mittakaavassa sillä kaikilla on jo tatuointeja. Syy ottaa 
tatuointi voikin nyt olla halu kuulua joukkoon. Varsinkin nuoret 
haluavat tatuoinnin koska silä saa kunnioitusta. Kaikkien ot-
taessa tatuointeja ne kuitenkin menettävät hohtoaan, ja alkavat-
kin nykyään olla tavallisten ihmisten juttu.  
 
Korujen käyttö tietyillä ammattiryhmillä on kiellettyä. Tatuoin-
ti tuo tällöin mahdollisuuden koristautumiseen. Naiset tatuoit-
tavat kulmakarvansa mikroblaiding - tekniikalla, ja miehille 
on olemassa päänalueensänki tatuointeja. Kyse on estetiikasta 
ja psykologisesta lähestymisestä. Erilaisia tatuointitrendejä 
nousee ja katoaa jatkuvasti niinkuin muodissa aina. Esimerkik-
si nykytrendinä isovanhemmat ottavat lapsenlapsen tekemät piir-
rokset tatuoituna kehoonsa, tai merkitykselliset kuvat ja aiheet 
on tatuoitu iholle. Sairausdiagnoosi voi myös olla tatuointina, 
esim diabetes sana kirjoitettuna käsivarteen. 
 Myös vanhemmat voivat tatuoida lapsensa sairausdiagnoosin ihol-
leen. Se yhdistää samassa tilanteessa elävät ihmiset uudenlaise-
na heimotatuointina. 

(Anna Huurinainen 2018. Toimittaja, Haastattelu 31.10.2018). 

4. Koristautumisen kohderyhmät.

4.1 Perinteistä kumpuavat kohderyhmät

Koristautuminen on ajanlaskun alusta saakka ollut osa 
alkuperäiskansojen kulttuuria, ihmisten kulttuuria. 
Niinkuin historiaosuudessa selvitin heimotatuoinnit, ja 
kehonmuokkaus ovat olleet tärkeä osa heimorituaaleja ja 
yhteenkuuluvuutta. Ne käsittävät koko ihmiskunnan.
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4.3 Uudet kohderyhmät

Uudet mahdollisuudet koristautumisessa liittyvät 
eheyttäviin ja palauttaviin kehonmuokkauksiin. Rinta-
syöpäleikkauksissa uuteen rintaan voidaan tatuoida nän-
nipiha.(Alexia Cassar 2018. Tatuoija, Haastattelu 7.4.2018). 
 Tietynlaisen tatuointivärin, dermalabyssväriaineen, 
muutosta seuraamalla voidaan tarkkailla potilaan ter-
veydentilaa. Apua voidaan saada esimmerkiksi diabee-
tikoille. Väri indikoi mm. glukoosia, ph-arvoja ja 
natriumtasoja.  Tutkijat ovat kehittäneet musteen mikä 
muuttaa biosensorien avulla väriään sen mukaan mitä 
verenkierrossa tapahtuu.  Tutkimusprojekti, ei ole 
vielä kaupalliseen käyttöön.
(ChromoSkin 2017).  Parantavat tatuoinnit akupunktion 
kaltaisena menetelmänä, voisiko tästä kehittyä vaihtoe-
htoinen hoitomuoto? Lääketieteelliset tatuoinnit ovat 
mahdollisesti tulevaisuutta. 
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5.1 Työnkuva  

Minun tuli huomioida suunnittelemieni viivojen paksuus 
neulan koossa. Ohuimpien viivojen halkaisia oli 0,5mm 
ja paksuimpien 1,5mm. Välineitä ostettaessa neulat ja 
niiden kotelot ostetaan erikseen. Päädyin ostamaan 
kaikki neulat kertakäyttöisinä minimoidakseni tuleh-
duksen riskin. Ostin montaa eri neulakokoa pystyäkseni 
arvioimaan mitä paksuutta haluan käyttää nähtyäni neu-
lan paksuuden. 
Neuloja on montaa eri vaihtoehtoa, ja itse neula muo-
dostuu useasta yhteen liitetystä terästä. Vaihtoehtona 
on viivan tekemiseen omanlaisensa neula. Tässä neu-
latyypissä terät ovat tiiviisti lähellä toisiaan, sekä 
käännetty osoittamaan lievässä kulmassa sisäänpäin. 
Toinen vaihtoehto viivan tekemiseen on monikäyttöinen 
neulatyyppi, jolla voi viivan lisäksi värittää. Tässä 
neulassa terät ovat hiukan etäämmällä toisistaan, ja 
osoittavat suoraan. Neulojen jälki on hiukan erilais-
ta. Vain viivan tekoon tarkoitetun neulan jälki on 
tiivistä, pakattua ja yhtenäistä. Monikäyttöisen neu-
lan jäljessä voi tarkkaan katsoessa huomata herkän 
raitakuvion, etäämmällä olevien neulanterien johdosta. 
Värittämiseen, ja häivytyskuvion tekemiseen käytetään 
omanlaistaan neulatyyppiä. Tässä mallissa neulan terät 
on aseteltu varren päähän “lapion” muotoon.  Ne ovat 
suorissa riveissä toistensa vieressä muodostaen leveän 
neulatyypin.
Neulan kiinnitys tapahtuu pujottamalla se putken 
läpi, ja kiinnittämällä tämä kokonaisuus itse tatuoin-
tikoneeseen. Koneessa on neulan päässä olevalle len-
kille oma tappi, mihin neula asettuu ja mikä liikuttaa 
neulaa edestakaisin.

5. Tavoitteeni

Lähtiessäni suunnittelemaan ja miettimään tatuoin-
nin tekemistä itselleni piti minun punnita tulee-
ko se onnistumaan. Riski siihen että kuva menee 
pieleen, ja pilaan ihoni oli olemassa. Tämä oli 
myös yksi syy miksi halusin tehdä lopputyönä it-
selleni tatuoinnin. Aihe oli kiinnostava, jännit-
tävä, siihen liittyi painetta ja riski. Pidin ideaa 
täysin mahdollisena, ja olin itsevarma lopputulok-
sen suhteen. Olin ennen suunnittelun aloittamista 
tehnyt, sekä itselleni, että muille tatuointeja. 
Suunnittelu ja toteutus olivat tuttuja. 
Halusin myös tutustua tatuointien kulttuuriin ja 
tekotapaan. Työ tulisi pysymään paikallaan elämäni. 
Kerron ensin työn teknisestä toteutuksesta.
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Tatuointikoneita on kahta eri päätyyppiä.  
Toinen tyyppi synnyttää edestakaisen liikkeensä kahden 
magneetin avulla. Tällä tekniikalla toimivan koneen 
hyviin puoliin kuuluu sen mahdollinen pistosyvyyden 
säätö. Magneettien tehoa säätämällä neulan liikkeen 
voimakkuus saadaan säädettyä tietynlaiseksi, ja näin 
sen pistosyvyys voidaan rajoittaa oikeaan syvyyteen.  
Huonoina puolina kone pitää kovaa ääntä. 
 
Toinen mahdollinen tatuointikoneen käynti muistut-
taa ompelukoneen toimintaa. Tässä mallissa neula hak-
kaa juuri niin syvään, kuin se on asetettu meneväksi. 
Kummassakin koneessa on hyvät ja huonot puolensa, ja 
niiden käyttö riippuu tatuoijan mieltymyksistä.   
Tatuointikone saa virtansa muuntajasta. Muuntajas-
ta säädetään neulan pistonopeus.  Tatuointisuunnitel-
man ollessa valmis, se joko piirretään läpi, tai tu-
lostetaan paperille jolla kuvion voi siirtää iholle. 
Siirtopaperi on kolmikerroksinen. Päälimmäisenä on 
muita papereita suojaava arkki. Toisena on itse siir-
topaperi, ja kolmantena mustearkki josta muste tarttuu 
siirtopaperiin läpi piirrettäessä. Ihoon levitetään 
puhdistavaa nestettä ja siirtokuva asetetaan paikoil-
leen hetkeksi. Tämän jälkeen kuva on valmis tatuoita-
vaksi.  Tatuoitaessa kone suojataan muovikalvolla, 
koneen johdot on myös mahdollista suojata. 

5.2 Tekninen toteutus   
 
Mitä tulee ottaa huomioon:

Puhtaat, uudet, steriloidut neulat.
Tuore muste.
Uudet kertakäyttöhansikkaat ennen välineitten käyt-
tökuntoon laittoa
Puhdas työskentelytila, sairaanhoitotilojen tapaan.
Työssä vaadittavien standardien noudattaminen vas-
tuullisesti, sekä oman taitotason rehellinen arviointi.
Luotettavuus sekä tekemisen tasosta että hygeniasta.
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Tatuoinnin jälkihoito

Tatuoinnin jälkihoito on tärkeää oman terveyden kannalta, sekä 
tatuoidun kuvan takia.
Tatuoituun kohtaan syntyy rupi. Uusi tatuointi pidetään puhtaana 
ja sitä rasvataan säännöllisesti. Neulajäljet parantuvat yleensä 
muutamassa viikossa. Alueelle mahdollisesti tullutta infektiota 
hoidetaan antiseptisellä voiteella, pahasti tulehtunutta aluetta 
hoidetaan antibioottikuuria.
Tatuointien terveysriskeistä puhutaan Sosiaali- ja terveysminis-
teriön sivuilla ennalta-arvaamattomina ja niiden kerrotaan voivan 
puhjeta ja esiintyä milloin tahansa henkilön elinaikana.
 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2019).

Iho

Orvaskesi
Ihon tehtävä on suojata elimistöämme ympäristön haittavaikutuksilta. Iho 
rakentuu kahdesta kerroksesta, orvaskedestä ja verinahkasta. Orvaskeden 
keratiinikerros suojaa elimistöä eri ärsykkeiltä ja toimii suojamekanismi-
na uusiutumalla jatkuvasti. Tästä johtuva hilseily puolelestaan haalistaa 
tatuointia. Tautuointi tehdään viemällä väri ihon alle noin millimetrin 
tai kahden millimetrin syvyyteen eli värin lopullinen sijoituspaikka on 
verinahka. 

Tyvikalvovyöhyke
Tyvikalvovyöhyke erotta tyvisolut alla olevasta sidekudoksesta. Sen 
tehtävänä on kiinnittää orvaskesi ja verinahka toisiinsa.

Verinahka
Verinahka on ihossa tatuointien kannalta tärkein osa, sillä tatuointiväri 
viedään pistosten avulla tähän ihokerrokseen. Verinahka koostuu mm. kolla-
geenista ja elastiinista. Kollageeni on keskeinen verinahan rakenneosa ja 
se muodostaa noin 70% ihon kuivapainosta.
Tatuointiväri sijoittuu verinahassa kollageenisäikeiden väliin ja jää ku-
dokseen pysyvästi muodostaen suurimpina määrinä ja piirrettyinä koko-
naisuuksina ihoon tatuointikuvan. Kollageeni uusiutuu aikuisella parin vuo-
den aikana. 
Verinahan rakenneosana elastiini on tärkeä tekijä tatuoinnissa. Ihon palau-
tuminen venytyksen jälkeen johtuu elastiinisäieverkoston palautumiskyvystä. 
Kuvaa työstäessään tatuoja joutuu venyttämään ihoa sormiensa välissä ja 
elastiini määrittelee ihon palautumisen alkutilaan.

Rasvakudos
Rasvakudos on verinahan alla, sen tehtävänä on toimia siteenä ihon ja 
muiden kudosten kuten jänteiden ja lihaskalvojen välillä sekä suojata 
elimistöä ulkopuolisilta iskuilta.
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Koristautumisen muotoilijat
 
Korumuotoilijan ja tatuoijan työn voi ajatella olevan koristau-
tumisvietin, eli myös lisääntymisvietin eri ilmenemismuotoja. Kum-
matkin työn muodot ovat olemassa ja syntyneet ihmisen koristau-
tumisen halusta, käytännössä kumppanin etsinnän helpottamiseksi. 
Motivaatiot hankkia tietynlaisia tatuointeja, tai tietynlaisia ko-
ruja eroavat ihmisillä mutta sama itsensä toteuttamisen tarve tulla 
nähdyksi ajaa niiden hankintaan. Kaikki ihmiset koristautuvat, tai 
muokkaavat ulkonäköään tietoisesti, tai tiedostamattaan jollakin 
tavalla. 
Ero ammattien välillä on tekninen toteutus, sekä työn vaikutus 
käyttäjäänsä. Tatuointia ei saa pois iholta, korun saa. 

Korumuotoilija voi mielestäni teoriassa olla tatuoija, tai tatuoi-
ja korumuotoilija. Koruista ja tatuoinneista on tullut yhtälaisia 
itseilmaisumme välineitä kulttuurissamme. Ne ovat tämän tarpeen 
toteuttamisen muotoja. Ovatko korut ja tatuoinnit muutakin kuin 
muotia? Korujen arvon ja vallan suhde on kuitenkin hyvin paljon 
monimutkaisempi eurooppalaisessa historiassa ja kulttuurissa, kuin 
tatuoinneilla. Tatuointeihin ei ainakaan vielä ole pystytty si-
tomaan samanlaista myyntiarvoa, eikä statuksen osoitusta kuin ko-
ruihin. 

Käytännössä kuitenkaan tatuointi ei ole korumuotoilua, eikä ko-
rumuotoilu tatuointia. Korumuotoilija tekee koruja, ja tatuoi-
ja tatuointeja. Eivätkä nämä asiat ole samoja asioita, vaikka ne 
ajavatkin samaa asiaa. Ja siksi en lähtisi sanomaan että kaikki 
muodin tekijät ovat koristajia, vaan että jotkin asiat ovat to-
sia, ja että on olemassa reaalinen todellisuus missä tehdään eri-
laisia asioita. 

5.3 Korumuotoilija tatuoijana

Korumuotoilijan työnkuva:

Korumuotoilija suunnittelee, ja valmistaa koruja eri 
materiaaleista. Itse tai jonkun muun tehtäviksi. Joko 
oman näkemyksensä mukaan, tai asiakkaan haluamalla 
tavalla. Korun teko on tekijältä itsenäinen proses-
si, joka jää asiakkaalta usein näkemättä. Lopputulos 
on mahdollista tehdä kokonaan uudestaan. Korujen määrä 
ihmisellä voi olla rajaton. Asiakassuhteella ei ole 
loppua.

Tatuoijan työnkuva:

  Tatuoija suunnittelee ja tekee kuvia iholle. 
Usein toteuttaen asiakkaan näkemystä omalla tyy-
lillään. Tatuointi tehdään yhdessä asiakkaan 
kanssa, kiinni iholla. Tatuoinnin valmistuttua se 
on valmis. Tatuointien määrä ihmisellä on rajat-
tu. Asiakassuhde on päättyvä.



42 43

2.1 Tatuoinnit ja Eurooppa

Tatuoinnit tulivat Eurooppaan löytöretkilijöiden muka-
na 1600- ja 1700-luvuilla. Sana tattoo tulee Tahi-
tin sanasta `tatau`  joka tarkoittaa ´merkitä`. Tästä 
on löytynyt maininta löytöretkeilijä James Cookin 
päiväkirjasta. (Tatuoinnit, Kehotaiteen käsikirja, Vince Hem-
ingson, 2009). 
 

Euroopan kyljessä lepäävien saarien tatuointien ku-
vamaailma on saanut vahvasti vaikutteita irlantilaisten 
munkkien koristeellisesti kuvitetusta käsikirjoitukses-
ta jota kutsutaan nimellä Book on Kells. 

Tatuoinnin vaiheissa on ollut ylä- ja alamäkiä, esim 
1920-luvulla tatuointien suosio laski länsimaissa ja 
niitä harrastivat lähinnä rikollisiksi leimautuneet 
sekä, sotilaat ja merimiehet. 

(Hemingson 2009, 34).

Tatuoinnit alkoivat nousta suosioon ja yleiseen tietou-
teen 1960- ja 70-luvuilla. Suomeen esimmäiset viralli-
set tatuointiliikkeet avattiin 1987. Tatuoinnista tuli 
trendi 1990-luvulla, tällöin niin sanotut tribaalikuvi-
ot tulivat muotiin. 

Laadukas koru?

Jotta koru olisi laadukas tulee sen täyttää tietyt kriteerit. 
Kriteereinä voimme pitää käytettyjen materiaalien kestävyyttä, 
käytännöllisyyttä, puhtautta ja käyttömukavuutta. Myös suunnit-
telijan ja valmistajan teknistä ja suunnittelullista taitoa voimme 
pitää laadukkuuden kriteereinä. 

Laadukas tatuointi?

Samoin kuin korujen, myös tatuoinnin laatuun vaikuttavat 
käytetyt välineet ja aineet. Muste säilyy ja näyttää paremmal-
ta ihossa sen ollessa sopivimmista kemikaaleista valmistettu. 
Tatuoijan tekninen kyky on suoraan verrannollinen kuvan loppu-
tuloksen laatuun.   

  Voiko kuka tahansa olla korumuotoilija, tai tatuoija?   Periaat-
teessa kyllä. Käytännössä muut ihmiset päättävät asian. 
Kuitenkaan kuka tahansa tuskin pystyy tekemään laadukasta ko-
rua tai tatuointia. 
Korumuotoilua voi harjoittaa kuka tahansa. Tatuointien tekoon 
tarvitaan oman kehon jälkeen asiakaskunta, jolle työn to-
teuttaa. 

Kalevalakoru juhli 80-vuotista taivaltaan tarjoamalla tatuointiar-
tistin tekemiä koruihin pohjautuvia tatuointeja myymälässään. Alex-
andra Jasmin tatuointiartisti on suunnitellut kymmenen kalevalako-
ruihin pohjautuvaa tatuointimallia. 

(Kalevalakoru 2019).
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Soihdun muoto tulee perinteisen eurooppalaisen soihtu-
mallin kuvasta. Olympiatulen kanto toimi inspiraatio-
na. Lisäsin soihdun yläosaan kelttiläistä solmukuviota, 
ja maljaan viikinkiaiheisissa designeissa käytet-
tyä käärmekuviota antamaan pohjoismaista tyylikuvaa. 
Päädyin mm. soihtuun kuvana siksi, että sillä kannetaan 
tulta. Tulen symboliikka liittyy elämään, uudestisyn-
tymään, luomiseen, selviytymiseen, uudistamiseen, tu-
hoamiseen, kaaokseen. Sillä on äärimmäisen tärkeä rooli 
ihmisen alkuhistoriasta asti. Sitä on käytetty lukui-
sissa seremonioissa ja tapahtumissa. Olympiatulen ja 
soihdun kanto juhlistavat elämää, ja palava liekki tuo 
valon pimeyteen. Halusin tämän voiton symbolin keskelle 
kuvaa kuvastamaan mm. innovointia, johtamista, valloit-
tamista ja avoimuutta. Tulen kannosta ja liekin säilyt-
tämisestä löytyy lukuisia esimerkkejä, ja symbolisia 
merkityksiä. Sen moniulotteisuus, mutta samalla hyvin 
yksinkertainen viestitys vetosivat minuun tehdessäni 
päätöstä kuvasta.  Kaikki pystyvät ymmärtämään ja sa-
maistumaan ainakin johonkin tulen symboliseen viestiin. 

6. Prosessi

6.1 Tatuointisuunnittelu

Tatuointi on elinikäinen sitoutuminen ja päätös. 
Tässä kappaleessa avaan syitä ja merkityksiä tatuoin-
nin suunnittelun syntyyn. Kerron  miten suunnittelu-
prosessini eteni luonnosten ja lopullisten päätösten 
suhteen.

Kuvan keskellä olevan soihdun päätarkoitus on jat-
kaa jalan luonnollista linjaa. Halusin säären ke-
skelle vertikaalisesti kulkevan kuvan. Oli mukava 
näin päästä toteuttamaan oman visionsa ihanteellis-
esta tatuointikuviosta. Niin että kuvan aihe, teema, 
sijoittelu ja vastuullisuus kaikki toteutuvat. Näin 
silmä seuraa lunnollisesti soihdun ja jalan linjaa. 
Tyylillisesti hain ja kokeilin soihtuun erilaisia 
yksityiskohtia ja vivahteita. Erinäisten suunnitelm-
ien jälkeen päädyin kuitenkin hyvin yksinkertaiseen 
koristeluun. Vaikutuksia hain perinteisestä/klas-
sisesta tatuointityylistä. Jo ennen kuvakokonaisuuden 
selkeytymistä tiesin haluavani tatuoinnin seuraavan 
pohjoismaista designia. Itselleni sopii länsimainen, 
sekä pohjoismainen tatuointityyli ja sitä kautta tein 
tyylilliset ratkaisuni myös soihdun kanssa. Halusin 
myös tyylillä muistaa omaa pohjoismaista kulttuurip-
erintöäni, ja pysyä sille uskollisena. 
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Käärme soihdun ympärillä syntyi viimeisenä kuvaan. 
Se ei ollut alun perin suunnittelemassa kuvassa, ja 
harkitsin pitkään sen lisäämistä. Kuitenkin piirret-
tyäni sen soihdun ympärille tiesin sen kuuluvan siihen. 
Käärme tuo sopivalla tavalla liikettä kuvaan liekkien 
ja piikkipallojen ketjujen kanssa. Koska aseet olivat 
jo kuvassa halusin liittää siihen myös panssarin, minkä 
sain käärmeen suomujen avulla. Näin kuvan viestin koko-
naisvaltaisuus kasvoi, se on ”kokonaisempi” puolustuk-
sen, sekä hyökkäyksen ollessa edustettuina. Käärme tuo 
tulen kanssa kuvaan olemassaolollaan “elämän”. Kuva ei 
ole esitys passiivisesta toiminnasta, vaan siinä on 
mukana oma tahto ja arvaamaton elementti. 

Valitsin kuviksi soihdun, käärmeen ja kaksi piikkinui-
jaa. Lähtiessäni suunnittelemaan kuvaa tiesin sen koos-
tuvan aseista. Halusin nimen omaan kuviksi kaksi peili-
kuvaa identtisinä kopioina toisistaan. Ajatuksena tuoda 
kuvaan symbolista, vaakunamaista heraldiikkaa. Halusin 
kuvan muistuttavan entisajan armeijan symbolia. Se olisi 
voitu painaa joukkueiden lippuihin, tai muihin merkkei-
hin. Erilaisia vaihtoehtoja mietittyäni päädyin piikki-
palloihin ketjujen päissä. Tämä koska ne sopivat kokonsa 
ja asettelunsa puolesta muuhun kuvaan, ja paikkaan mi-
hin tatuointi tulee. Ne tuovat liikettä kuvaan, ja ketjut 
jatkavat luonnollisesti kuvassa olevaa käärmeen muotoa. 
Piikkipallot aseina ovat tarpeeksi brutaaleja, ja vies-
tivät sopivan tehokkaalla tavalla kuinka sekasortoisek-
si maailma hetkessä voi tulla. Soihdun kuvastavan avo-
imuuden, innostavuuden ja tutkivuuden lisäksi tarvitsin 
kokonaisuuteen nämä tutkimusretken naiviuden poistavat 
elementit. En vain lähde pelkän innokkuuden kanssa maa-
ilmalle, vaan minulla on myös mukana keinot voittaa vai-
keudet. Olen innokas yrittämään ja kokeilemaan asioita, 
ja uudet tilanteet ja paikat vaativat turvaksi aseet. 
Aseilla myös hyökätään ja uuden yrittäminen, asioiden 
saavuttaminen ja menestyminen vaativat taistelua. Halusin 
piikkinuijien tyylin myös heijastavan yksinkertaista ku-
vataidetta. Vaikutteita hain perinteisestä/klassisesta 
tatuointityylistä, johon sovelsin tiettyä naivia realis-
mia. Tarkoituksena pitää kuva niukkana ja ”militaristise-
na”.
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Luonnoksia ja hahmottelua. Käärmeen suomukuvion selvittämistä.
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6.2 Kehitysvaiheet

Halusin valmistautua kuvan tatuoimiseen mahdollisimman huolel-
la ja hyvin. Tiesin että kuva tulisi olemaan haastava, ja haas-
tavassa paikassa.  Siksi tein tätä tatuointiprojektia varten har-
joittelutatuoinnin reiteeni. Tätä kuvaa tehdessäni otin selvää 
mahdollisuudesta tatuoida itseäni. Tatuoin suoraa viivaa muo-
dostaen geometristä kuviota reiteeni. Viivan teko onnistui mie-
lestäni tarpeeksi hyvin ja sen teko sujui ongelmitta. Viivan laa-
tu oli hyvästä kohtalaiseen ja tunsin olevani tarpeeksi itsevarma 
tekemään samanlaista jälkeä sääreeni. Harjoittelin itseni tat-
uoimista vielä värittämällä tehdyt kolmiot sinisellä, mustalla 
ja mustaksi rikotulla sinisellä. Näin varmistin teknistä osaa-
mistani, ja itselleni tatuoimisen mahdollisuutta.

Tämän jälkeen tein itselleni “harjoitustatuointikoneen” tus-
sista ja tatuointineulansuojaputkenkumigripistä. Tällä tavalla 
piirtäessä pidetään kiinni kynää paljon paksummasta kumigripistä, 
mikä muistuttaa lähemmin tatuoimista. Porasin yhteen tälläiseen 
grippiin tussille sopivan reiän. Näin pystyin imitoimaan tat-
uoitaessa käytettävää otetta. Kun olin päässyt varmuuteen, ja 
selvittänyt ongelmakohtia, piirsin kuvan siirtokuvaksi ja siir-
sin sen sääreeni. Tämän jälkeen harjoittelin tekemälläni “tat-
uointikoneella” jäljentämällä viivat sääreeni. Piirtäminen tuntui 
mahdolliselta, vaikkakin jotkut kohdat vaativat epämukavaa asen-
toa.
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6.3 Tekeminen

Lähdin tekemään kuvaa sääreeni siirtokuvan avulla. Olin 
ensin määrittänyt kuvan oikean kokoiseksi skaalaamal-
la sitä tietokoneella, ja tulostamalla nämä skaalauk-
set.  Jäljensin kuvat siirtopapereille, piirtämällä ne 
lyijykynällä. Kuva oli kokonaisuudessaan liian iso 
laitettavaksi yhdelle siirtopaperille. Aloitin siir-
ron hieromalla sääreni Dettox -voiteella, mikä desin-
fioi ja mihin siirtokuva tarttuu, ja asetin siirto-
paperit oikeille kohdille. Tämän jälkeen kuvat olivat 
paikallaan muodostaen kokonaisuuden.  Päätin aloittaa 
tatuoinnin polvesta. Syitä tähän päätökseen oli mm. 
etäisyys, halusin aloittaa hyvässä asennossa saadak-
seni hyvän rytmin päälle. Toinen syy oli tatuoitaessa 
ylimääräisen musteen pyyhkiminen. Ylimääräistä mustet-
ta jää iholle, ja se pitää pyyhkiä pois häiritsemästä 
työtä. Siirtokuva kuluu jokaisella puhdistuskerralla, 
ja pyyhkiminen oli helpompi tehdä itseeni päin  al-
haalta ylös. Näin jäljellä oleva kokonaiskuva vahin-
goittui mahdollisimman vähän.  Kolmas syy oli polven 
viivojen paksuus, ne olivat kuvan paksuimpia ja halusin 
edetä viivakoossa paksummasta ohuempaan. Syy tähän oli 
neulojen vaihdon tarve viivojen vaihtuessa. 
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Noin puolessa välissä polven viivojen tatuointia päätin 
lopettaa.  

Syyt lopettamispäätökseen:   
 
Reiden ja polven tatuointi osottautui täysin erilaisek-
si. Reiden tatuointi oli tuntunut helpolta, yksinker-
taiselta ja ajoittain jopa mukavalta. Polven kohdalla 
asia oli täysin toisin. Tatuoimisesta aiheutuva kipu 
oli hyvin voimakas, siinä määrin että tatuoimiseen kes-
kittyminen tuli mahdottomaksi. En kokenut että tekemäni 
jälki oli hyvää, ja että olisi järkevää jatkaa pi-
demmälle.  Minulla oli alusta asti hankaluuksia saada 
koneen säädöt kohdalleen tehdessäni tätä kohtaa. Samat 
neulat ja neulanpistonopeudet käyttäytyivät nyt eri 
tavalla, ja epäluotettavasti verrattuna reiteen. 
 
Päätin antaa ammattilaisen viimeistellä työn.

Valmis työ
TOTEUTTAJA:  Kalle K
SUUNNITTELIJA: Anton Leivo
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Opin työni aikana kokonaiskuvan arvioimisen tärkey-
destä. Opin myös itsestäni ja prosessini kulusta. 
Ymmärsin paremmin omia motiivejani ja tarvettani 
kurottaa mahdollisimman korkealle. Olisin tosin 
voinut olla armollisempi itselleni. Nämä ovat op-
pimiskokemuksia. Nyt tiedän enemmän. Olen todella 
tyytyväinen järkevään päätökseeni lopettaa ajois-
sa ja koen kasvaneeni prosessissa. Joskus olisin 
purrut hammasta ja pakottanut työn loppuun. Loppu-
tuloksen kustannuksella. 

Prosessissa itsenäinen työskentely on vahvoja 
puoliani ja pystyn toteuttamaan, suunnittelemaan 
ja etsimään tietoa. Aikataulun kanssa jouduin 
venymään ja tekemään tiukkoja päätöksiä pitäen 
työn laadukkuuden päällimmäisenä kriteerinä. Sil-
ti pystyin hyvin seuraamaan tavoitteitani. Minul-
la oli vaikeuksia keksittyä työn konkreettisen 
suunnittelun, ja tekemisen jälkeen projektin kir-
jalliseen loppuun saattamiseen. Olen tekijä ja 
suunnittelija ennemmin kuin teoreetikko. 
Olen tyytyväinen lopputulokseen verratessani sitä 
ensimmäiseen suunnitelmaan ja luonnoksiin. 

Olen saanut rakentavaa palautetta opponentilta ja 
opettajilta ja saanut heiltä apua opinnäytetyön 
tekemisessä. Olen ollut hyvin innostunut tekemis-
estä ja kokenut palautteen hyvin tärkeänä prosessin 
kannalta. 

8. Arviointi

Opinnäytetyöni tärkeänä päämääränä oli laajentaa ko-
run käsitystä ja merkitystä, ja mietin voisiko se olla 
iholle tehtävä pysyvä tatuointi. Keskusteltuani opetta-
jani kanssa, ja pohdittuani erilaisia vaihtoehtoja sain 
kannustavaa palautetta tämän idean toteuttamisessa. Ko-
rukenttä on hyvin perinteikäs ja tutkittu ala missä ha-
lusin kokeilla jotain uutta ja innostavaa vaihtoehtoa. 
Mietin samalla voinko muotoilijana laajentaa työnkuvaani 
tatuointityöhön yhdistämällä tatuoinnit ja korut. Läh-
din miettimään opinnäytetyössäni mihin kehon kohtaan 
toteuttaisin työni. Päädyin sääreen koska siihen pysty-
isin itse tatuoimaan itseäni. työn muotokieli myös sopi 
erinomaisesti juuri sääreen. Mahdollisella nilkkakorulla 
saisin tulevaisuudessa yhdistettyä tämän tatuoinnin ja 
korun. 
Työssäni halusin myös tutkia vuorovaikutusta kehon ja 
koristautumisen kesken perinteisestä korumuotoilusta 
poiketen. Mielestäni aiheen valinta onnistui täydellis-
esti. Sain laajennettua omaa näkemystäni, ja tuotua uut-
ta ja nykypäivän mukaista tyyliä korumuotoiluun. Koen 
että tulevaisuudessa koruun yhdistetty tatuointi, tai 
tatuointiin yhdistetty koru on seuraava askel suunnitel-
massani. Tavoittelin näyttävyyttä ja uutta näkökulmaa ja 
mielestäni onnistun hienosti. lopputuloksesta tuli ele-
gantti ja toimiva. Opinnäytetyössäni saavutin tavoiteeni 
ja työ on visuaalisesti yhtenäinen.  
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10. Tatuointihaastattelu
    Opinnäytetyö, Mustetta
    Muotoiluinstituutti
    Anton Leivo

KALLE K ja Paradise Tattoo

Miten tulla hyväksi tatuoijaksi? 
“Pitää olla elämäntapa. Ei ole muuta vaihtoehtoa.”

ENSIMMÄINEN OSA – Studio

Missä aloitit, ja miten nykyinen liike sai alkunsa?

Kalle alkoi tatuoimaan itseään ja kavereita mummonsa keit-
tiössä. 
Paradise Tattoo perustettiin -99 luonnollisena jatkumona 
Kallen uralla. 

Tarina ja visio sen takan?

Tuntui luontaiselta perustaa oma liike, missä pystyi kehit-
tymään ja toteuttamaan itseään.

Millainen oli alku, ja miten asiat vakiintuivat?

Pään hakkausta seinään. Asiat eivät olleet vakiintuneet. 
Tavaroiden ja välineiden saaminen Suomeen oli kiven alla.  

Mihin ollaan menossa ja aiotteko laajentaa?

Kallen ajatus liikkeen suunnasta on orgaanisesti, ja jalat 
maassa tapahtuvaa kasvua. Luonnollista kasvua, missä ei läh-
detä sarjatuotantoon.
Visiona tehdä laadukasta ja hyvää tatuointia. 

tavallinen työpäivä

Varataan aika. Joskus walk in. 

Minkälaista tatuointikulttuuri on Suomessa?

90-luvulla ei ollut hyvä jos joku tunnisti kuvan tekijän, nyt 
yksilöllisyyttä etsitään. Haetaan tietyn tatuoijan uniikkia 
tyyliä. 
Ala on 2000-luvulla avautunut ja monipuolistunut hyvin radi-
kaalisti. Nykyään erilaiset tyylit ja kuvien ideat ovat 
suosittuja ja haluttuja asiakkailla. Murroksen on tehnyt 
mahdolliseksi internet ja etenkin tosi-tv - ohjelmat. Kalle 
puhuukin ajasta ennen ja jälkeen tosi-tv:n. ”Tatuoinneista 
ja tatuoimisesta on tullut muotia ja cool-juttu.” 

Kalle nauttii nykyisestä suunnasta, sillä se on tuonut il-
maisuun taiteellista vapautta. 

Minkälainen kulttuuri oli ennen? 

Tatuointikulttuuri 20 vuotta sitten oli suurimmaksi osaksi 
rikollisten sekä merimiesten suosiossa, ja kulttuuri-ilmiönä 
täysin underground. Kallen omin sanoin ”Ai HÄ, sillon se oli 
todella epätrendikästä”. Kulttuuri oli kiven alla, ja hyvin 
erilaista mitä se nyt on. Liikkeet olivat pelottavia, ja 
niihin sekä tatuointeihin liittyi selvä vaaran tunne. 
Tatuoinnit pyrittiin tekemään hyvin samannäköisiksi, ja 
pyrittiin välttämään tekijän tunnistamista kuvista. Uuden 
kokeilua pelättiin. Mallikansiosta valittiin kuva. Suomi 
kävi myös läpi ns. tribaaliaikakauden. 
Kalle kuvailee tatuointikulttuuria ja alkuvuosiaan niin 
hyvässä, kuin pahassa villeiksi. ”Koen olevani etuoikeutettu 
ollessani mukana alusta asti”.
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Miltä tuntuu tehdä jotain pysyvää toiselle?

“Ei enää jännitä. Tuntuu hyvältä. Ihmisten iloisuus ja tyy-
tyväisyys motivoivat. Se kun asiakas tulee uudestaan on tosi 
jees”. 

Asiakkaiden tavoittaminen

Tapahtuu puskaradion ja hyvän sijainnin avulla.

TOINEN OSA – Tatuoija

Kuka olet?

Kalle K on syntynyt ja kasvanut Kampissa. ”Kampin poikia”. 
Tatuointien lisäksi musiikki on lähellä sydäntä. 

Kiinnostus tatuointiin

Kalle on aina piirtänyt, ja kokenut kuvataiteen intohimona. 
Aloitti harjoittelun mummon keittiössä 18 vuotiaana, kun oli 
saanut säästettyä tatuointikoneeseen. Tietty jännitys ja pe-
lottavuus vetivät puoleensa tatuoimisessa. Niitä jäänyt kai-
paamaan. Alussa ajatteli että ”ei opi ikinä”, mutta pikku-
hiljaa kehittyy kun ”Tekee ja tekee, ja piirtää ja piirtää”. 

Mikä/Kuka sai sinut kiinnostumaan?

Kalleen teki suuren vaikutuksen tatuointitaiteilija Philip 
Blue. ”Siksi halusin tatuoijaksi”.

Alkukiinnostuksen jälkeen

Itseopiskelun jälkeen Kalle sai kuulla tutun tutun kautta, 
että Juki Ropponen etsii oppipoikaa. ”Marssin sisälle”. 
Harjoitteluaika kesti n. 2 vuotta, mikä sisälsi siivousta, 
satunnaisia tatuointeja, päivittäistä piirtoa.
”Suurin oppi minkä sain tuli festivaaleilta”.

Ammattilaisena

Kalle kokee että polku on johtanut ammattilaiseksi sattuman 
kautta. ”Sen tuntee kun on valmis tekemään, ja mihin tai-
dot riittää. Kun pitää järjen päässä ja suhtautuu tekemiseen 
moraalilla”. 

TOINEN OSA – Inspiraatio

Miten prosessisi etenee/kuinka inspiroidut?

Tatuointi lähtee aina asiakkaan toiveesta. Aamu on paras 
aika viimeistellä ja tehdä päätökset.
Kalle inspiroituu musiikkista, elokuvista, kuvataiteesta ja 
kavereiden töistä.
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Miten tyylisi on kehittynyt?

uusien tatuointien näkemisellä, katselemalla ympärille. 
Lyijykynäpiirtämisestä mustan sävyillä. Uusien tyylien va-
pautumisesta. Kreisien töiden parissa. 

Minkälaisia tatuointeja haluat tehdä?

Piirroksia. Pääkalloja. Ei niin väliä. Omaa tyyliä omalla 
tavalla.

Minkälaisia et?

kasvo- ja naamatatskat, rasistiset kuvat, nuorille ei kaulaa 
tai kämmenselkää.
KOLMAS OSA – Neuvo

Miten neuvoisit alalle haluavia, tai muille taiteen ja 
muotoilun aloille haluavia?

”Sinnikkyys. Pitkäjänteisyys, nöyryys, ei mennä mistä aita 
on matalin. Nämä alkavat kantaa hedelmää. 
Omaan juttuun keskittyminen. Yhteen asiaan keskittyminen. 
Haet oman tyylin”.  


