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ABSTRACT 

 

The subject of the thesis was to design a presentation suit for Teek-

karimetsästäjät. Teekkarimetsästäjät, also known as TeMe, is a hunting club 

of the student union at Aalto University in Espoo. The subject was chosen, 

because the author wanted to have an opportunity to do some designing dur-

ing the final project, and to obtain more experience about designing mens-

wear. The objective of the thesis was to make a prototype of the designed 

presentation suit, and also to make patterns for it in a few different sizes. In 

this way, the members of TeMe could have their own presentation suits made 

for them e.g. by taking the ready-made patterns to a tailor.  

 

The thesis was divided in three different sections: research, designing and 

making the prototype. In the research section, information was gathered about 

shooting and hunting clothes and the needs and wishes of the members of 

TeMe concerning their presentation suit. The most important method of re-

search used in this thesis were the two Webropol – surveys. The final design 

of the presentation suit was made based on the results of the research.  

 

As a result of the thesis, a stylish presentation suit was designed for TeMe and 

the patterns for the suit were made. The suit was inspired by the traditional 

English shooting attire, Norfolk suit.   
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1 JOHDANTO 

1.1 Asiakas ja opinnäytetyön aihe 

Opinnäytetyön aihetta etsiessäni Teekkarimetsästäjät r.y. otti minuun yhteyttä 

kysyen, voisinko suunnitella heille oman edustusasun. He toivoivat asun ole-

van tyylikäs ja sellainen, jossa kehtaisi edustaa omaa metsästysseuraa hieman 

hienommissakin jahdeissa. Toisaalta asun tulisi olla myös persoonallinen, jot-

ta se erottaisi Teekkarimetsästäjät muista metsästysseuroista ja – erästä seuran 

jäsentä lainatakseni - ”herättäisi pahennusta ja kateutta perinteisessä suoma-

laisessa kanssametsästäjässä”. 

 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on suunnitella Teekkarimetsästäjille edus-

tusasu, joka koostuu takista, liivistä, housuista ja viitasta. Jotta opinnäytetyös-

täni olisi konkreettista hyötyä myös asiakkaalle, sovimme että teen asusta sar-

jotut kaavat, joiden avulla seuran jäsenet voivat teetättää itselleen asuja esi-

merkiksi ompelimoissa. Suunnitelmien ja kaavojen lisäksi tavoitteena on 

myös valmistaa asusta proto, mikäli aikaa riittää. 

 

Valitsin tämän aiheen koska halusin opinnäytetyön, jossa pääsen tekemään 

suunnittelutyötä. Metsästysseura on mielestäni kohderyhmänä kiinnostava ja 

tässä opinnäytetyössä pääsen myös hyödyntämään Saksassa oppimiani mies-

tenvaatteiden suunnittelutaitoja. Miestenvaatteiden parissa työskentely kiin-

nostaa minua muutenkin, joten tästä opinnäytetyöstä voi olla hyötyä myös tu-

levaisuudessa työnhaussa. 
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1.2 Opinnäytetyöprosessi 

1.2.1 Opinnäytetyöprosessin viitekehys 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyöprosessin viitekehys 

Opinnäytetyöprosessi lähtee liikkeelle asiakkaasta, Teekkarimetsästäjistä (ku-

vio 1, iso laatikko vasemmalla). Teekkarimetsästäjien tarve – oman edus-

tusasun saaminen seuralle – toimii koko opinnäytetyön pohjana ja asiakkaiden 

toiveet määrittävät edustusasun tarkempia ominaisuuksia, kuten materiaali- ja 

mallivalintoja. 

 

Opinnäytetyöprosessi alkaa tutkimuksella, jossa pyritään löytämään vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin, sekä luodaan lähtökohdat itse asun suunnittelulle. 

Kun tutkimus on valmis, seuraa suunnittelu-osio, jossa tehdään luonnoksia ja 

suunnitelmia kerättyjen tutkimustulosten pohjalta. Seuraava vaihe on lopulli-

sen mallin valinta. Tämä vaihe on hyvin tärkeä, sillä asiakas valitsee suunnit-

telijan tekemistä luonnosvaihtoehdoista mielestään parhaan asun. Tässä vai-

heessa asiakas valitsee myös materiaalin ja antaa mahdolliset muutostoivo-

mukset mallin suhteen. Kun asun lopullinen malli on valittu, suunnittelija 

valmistaa kaavat ja – ajan salliessa – myös proton. Opinnäytetyöprosessi päät-

tyy arviointiin (kuvio 1, pieni punainen laatikko), johon ottavat osaa sekä 

asiakas että suunnittelija.    
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1.2.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyössä pääkysymyksenä on: ”Millainen on edustusasu Teekkarimet-

sästäjille?” 

 

Tarkentavia alakysymyksiä ovat: ”Millainen on metsästysasu yleensä?”,  

”Mitä ominaisuuksia juuri tämä kohderyhmä toivoo edustusasulta?” sekä 

”Miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon suunnittelutyössä?” 

 

1.2.3 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on erilaisten tutkimusmenetelmien avulla 

löytää vastauksia edellä listattuihin tutkimuskysymyksiin. Tämän lisäksi ta-

voitteena on tutkimustuloksia apuna käyttäen suunnitella ja kaavoittaa edus-

tusasu Teekkarimetsästäjille. Mikäli aikaa riittää, pyrkimyksenä on myös 

valmistaa asusta proto sekä useampaan kokoon sarjotut kaavat. Sekä proto et-

tä kaavat jäävät Teekkarimetsästäjien omaan käyttöön. 

1.3 Käsitteiden määrittely 

1.3.1 Metsästysasu ja viitekehys 

Metsästysasulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä varsinaisiin metsästys-

olosuhteisiin soveltuvaa asukokonaisuutta, jolta vaaditaan kestävyyttä ja jo-

hon on siksi usein käytetty teknisiä kankaita. Metsästysasu on se asu, jonka 

metsästäjä pukee päälleen metsälle lähtiessään suojautuakseen sateelta, tuu-

lelta ja kylmyydeltä. Tässä asussa tärkeimpiä elementtejä ovat säänkestä-

vyys, käyttömukavuus sekä joissakin vaatekappaleissa myös laissa metsäs-

tysvarusteille asetetut vaatimukset. 

 

Metsästysasun valintaan vaikuttaa myös se, minkä tyylisessä metsästyksessä 

sitä käytetään. Metsästäjän väijyessä passissa tuntikausia hirven saapumista 

odottaen, pitää asun olla lämmin ja kahisematon. Jos taas metsästää koiran 

kanssa tai on muuten paljon liikkeellä, tarvitsee asun joka on kevyt, hyvin 

hengittävä ja jossa on helppo liikkua. Myös vuodenajat vaikuttavat metsäs-

tysasun valintaan: jos metsästys tapahtuu alkukesästä, lämpötila voi nousta yli 

kahteenkymmeneen asteeseen. Jos taas metsästetään hirvi- ja peurakauden lo-

pulla, pakkasta voi olla kolmekymmentä astetta. (Aatolainen, Kairik-ko, Lou-

hisola, Nygrén & Takamaa, 1997.)  

 

Mitä tulee lain asettamiin vaatimuksiin, hirvimetsästyksessä selvästi näkyvät 

punainen tai oranssi yläosa ja päähine ovat pakolliset, jotta metsästäjät havait-

sevat toisensa helposti eivätkä erehdyksessä ammu toisiaan kohti. Laki sai al-

kunsa Yhdysvalloissa ja tuli voimaan vuonna 1978. Suomessa lakia sovelle-

taan hieman vapaammin: ”Monesti jahtipäällikkö uskoo, että lain vaatimus tu-
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lee täytettyä, kunhan lakki ja ylävartalon osaverhous ovat punaiseen päin tai 

oranssin suuntaan vivahtavia. … mutta luvattoman paljon hirvieläinjahdeissa 

käytetään tummasävyisiä puna-asuja, jotka näkyvät vähänkään kauemmaksi 

todella huonosti. Osa niistä muuttuu kostuessaan tai kastuessaan vielä hanka-

lammin havaittaviksi, jotkut melkeinpä mustiksi.” (Aatolainen ym. 1997.) 

 

Amerikassa tässä asiassa ollaan paljon tarkempia, ja joissakin osavaltioissa on 

jopa laissa määrätty, mitkä punaisen ja oranssin värisävyt ovat sallittuja met-

sästysvaatteisiin. ”Turvavaatimukset täyttää Amerikoissa esim. kangas, josta 

heijastuvan valon aallonpituus on 595 - 605 nanometriä, excitaatio puhtaus 

vähintään 85% ja luminenssiarvo yli 40%. Jos jollekin kaikki termit eivät ole 

selviä, voin lohduttaa, että minä en ymmärrä yhdestäkään niistä yhtään mi-

tään.” (Aatolainen ym. 1997.) 

 

Metsästysvaatteiden punasävyihin liittyvään lainsäädäntöön on lähiaikoina tu-

lossa muutoksia, mistä Teekkarimetsästäjien Jaakko Siivonen kertoi säh-

köpostissaan: ”--kuulemma laki on muuttumassa sen verran, että oranssi tai 

oranssinpunainen vaate pitäisi olla ja peittää kaksi kolmasosaa vaatteesta, 

mutta tämä vahvistunee vasta jonkun verran myöhemmin. Nykyinen asetus-

han on ”--on käytettävä selvästi näkyvää punaista tai oranssinpunaista pää-

hinettä tai päähineen suojusta sekä väriltään samantapaista liiviä, takkia tai 

muuta vastaavaa vaatetta.” (Siivonen, sähköpostiviesti 14.2.2013) 

 

 

Kuva 1. Hirvenmetsästykseen tarkoitettu metsästysasu. 
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Kuvio 2. Metsästysasun viitekehys. 

Metsästysasu ja edustusasu eroavat toisistaan hyvin paljon ja suunnitteluun 

sekä materiaalien valintaan vaikuttavat näissä kahdessa asussa hyvin erilaiset 

tekijät. Tätä on pyritty kuvaamaan kuvioissa 2 ja 3. Kuten kuviosta 2 voidaan 

nähdä, metsästysasun suunnittelussa käyttötarkoitus ja lainsäädäntö vaikutta-

vat paitsi itse asun suunnitteluun, myös materiaaleihin.  

 

On tärkeää tietää, mihin käyttötarkoitukseen metsästysasu tulee. Jos kyseessä 

on esimerkiksi talvikäyttöön tuleva metsästysasu, siltä vaaditaan aivan eri 

ominaisuuksia kuin kesä- tai syyskäyttöön tulevalta asulta. Käyttöympäristön 

sääolosuhteet vaikuttavatkin merkittävästi materiaalivalintoihin ja materiaa-

leille asetettuihin vaatimuksiin. Joissakin käyttöympäristöissä on tärkeää py-

syä kuivana ja suojassa tuulelta, jolloin materiaalin veden- ja tuulenpitävyy-

den on oltava riittäviä. Jossakin toisessa ympäristössä taas on tärkeää, että 

materiaali hengittää hyvin ja on joustavaa. 

 

Paitsi materiaalivalintoihin, asun käyttötarkoitus ja käyttöympäristö vaikutta-

vat myös suunnitteluun. Joissakin metsästystyyleissä metsästäjän liikeradat 

voivat olla hyvin suuria, mikä pitää ottaa huomioon kaavoituksessa. Varsinkin 

hartioiden seudulle tarvitaan metsästysvaatteissa väljyyttä, jotta käsivarsien 

liikuttelu ja aseen käyttö sujuvat esteettömästi. Metsästysasun suunnitteluun 

vaikuttavat myös metsästäjän kantama ase ja muut lisävarusteet, joita varten 

metsästysasuissa on usein erilaisia taskuja, ripustimia, olkasuojia ja muita 

käyttöä helpottavia yksityiskohtia. 
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Lainsäädäntö vaikuttaa metsästysvaatteissa yläosien ja päähineiden värityk-

seen, sillä metsällä on lain mukaan käytettävä ”-- selvästi näkyvää punaista tai 

oranssinpunaista päähinettä tai päähineen suojusta sekä väriltään samantapais-

ta liiviä, takkia tai muuta vastaavaa vaatetta.” (Siivonen, sähköposti 

14.2.2013) 

 

1.3.2 Edustusasu ja viitekehys 

Edustusasulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä pukua, jota metsästäjä voi 

käyttää esimerkiksi juhlissa tai muissa vastaavissa tapahtumissa. Edustusasun 

tarkoitus on saada käyttäjänsä näyttämään tyylikkäältä ja luoda tietynlaista 

imagoa hänen edustamalleen metsästysseuralle. Edustusasua ei siis ole tarkoi-

tettu itse metsästystilanteisiin, jolloin myöskään materiaalien tai värien suh-

teen vaatimukset eivät ole samanlaiset kuin metsästysasussa. Edustusasun tär-

keimpiä elementtejä ovat ulkonäkö, istuvuus ja materiaali. 

 

Tätä opinnäytetyötä varten käytetystä lähdekirjallisuudesta kävi ilmi, että var-

ta vasten metsästystä varten suunnitelluilla miesten puvuilla on Euroopassa 

pitkät perinteet. Metsästys oli ennen lähinnä aatelisten ja yläluokan ajanvietet-

tä, sillä heillä oli aikaa ja rahaa omistautua tälle harrastukselle.  

 

Esimerkiksi 1800-luvun lopulla Walesin prinssi Edward VII päätti, ettei hä-

nen tai hänen vieraidensa enää tarvitse vaihtaa asukokonaisuutta neljästi päi-

vässä etiketin mukaan. Tweedistä tehty metsästyspuku sopisi päiväkäyttöön ja 

vasta illallista varten vaihdettaisiin juhlallisempiin vaatteisiin. Pystyäkseen 

liikkumaan koko päivän mukavasti metsästyspuvussaan, Edward VII pyysi 

räätäleitään tekemään itselleen tavallista väljemmän takin, jossa olisi helppo 

liikkua ja nostaa ase olalle esteettömästi. Tästä asusta syntyi Norfolk puku - 

mukava ja käytännöllinen tweed-asu, johon kuuluu väljä takki ja polvipituiset, 

laskostetut housut. Norfolk puku (kuva 2, keskellä) nousi nopeasti metsästäji-

en suosioon ja yläluokan jäsenet suosivat asua myös metsästysjuhlissa. 

 

Mitä tulee metsästysmuotiin, Euroopan aateliset ottivat vaikutteita myös toi-

siltaan. Kirjassa Täydellinen herrasmies – Klassisen miestenmuodin käsikirja 

(Roetzel , 2000) sanotaan metsästysvaatteista seuraavaa:  

 

”Nykyisen metsästyspukeutumisen innoitus kumpuaa kahdesta lähteestä, eng-

lantilaisesta yläluokan maalaiselämästä ja alppimaiden estetiikasta. --- 

Koska aateli harrasti metsästystä kaikkialla Euroopassa ja koska lähes kaikki 

tyylin muodostumisen kannalta ratkaisevan 1800-luvun kuningashuoneet ovat 

sukua toisilleen, he lainasivat tyylejä toisiltaan. Siksi niin Brittein saarten kuin 

Alppien tyyliä pidetään nykyisin yhtä eleganttina.” 

 

Samasta lähteestä löytyi myös eräs toinen hyvin tärkeä tieto: Englannissa sa-

nalla hunting ei tarkoiteta metsästystä siinä mielessä kuin sana manner - Eu-

roopassa ymmärretään, vaan sillä viitataan kettujahtiin tai muuhun ratsain 
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metsästämiseen. Sitä, mitä manner – Euroopassa sanotaan metsästykseksi, 

kutsutaan Englannissa termillä shooting.  

 

Vielä nykyäänkin Englannissa on monia arvostettuja mittatilausliikkeitä, jotka 

ovat keskittyneet metsästysasuihin. Esimerkkinä mainittakoon 1849 perustettu 

lontoolainen Huntsman, jossa mittatilauspukuun voi valita materiaalin 

Huntsmanille varta vasten kudotuista tweed-kankaista. 

 

 

Kuva 2. Ruudullinen Norfolkin puku. 
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Kuvio 3. Edustusasun viitekehys. 

Kuviosta 3 nähdään että edustusasuun, aivan kuten metsästysasuunkin, vai-

kuttaa asun käyttötarkoitus. Toinen suunnitteluun vaikuttava tekijä edus-

tusasussa on asiakas.  

 

Teekkarimetsästäjille suunniteltavan edustusasun käyttötarkoitus on tyylik-

kään ja erottuvan imagon luominen. Asu on tarkoitettu juhlakäyttöön tai puet-

tavaksi esimerkiksi jahti-tapahtumiin. Itse edustusasu on tarkoitettu sisäkäyt-

töön, kun taas asuun kuuluvaa viittaa voidaan käyttää myös metsällä. 

 

Edustusasun suunnitteluun eniten vaikuttava tekijä on asiakas. Asiakas esittää 

toiveensa asun tyylin, materiaalien, kuosien ja värien suhteen ja näiden toi-

veiden pohjalta suunnittelutyö aloitetaan. Lisäksi asiakas määrittelee budjetin, 

joka on käytettävissä, mikä sekin vaikuttaa omalta osaltaan materiaalivalin-

toihin. Teekkarimetsästäjien edustusasun suunnitteluun vaikuttaa lisäksi asi-

akkaiden ruumiinrakenne: mallista on tehtävä sellainen, että sama malli näyt-

tää hyvältä erikokoisten ihmisten päällä ja kaavoituksen sarjonnassa on otet-

tava huomioon eri jäsenten vaatekoot. 

 

Lisäksi Teekkarimetsästäjien edustusasun suunnitteluun vaikuttaa jokin ver-

ran myös lainsäädäntö, sillä tarkoituksena on suunnitella asuun myös viitta, 

joka on tarkoitettu metsäkäyttöön. Näin ollen viittaa koskee laki metsäs-

tysasujen yläosan sävystä. 
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2 TUTKIMUS JA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuksen ja tiedonkeruun menetelmät 

Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin käyttäen tut-

kimuksessa ja tiedonkeruussa seuraavia menetelmiä: Webropoliin tehdyt net-

tikyselyt, havainnointi sekä kirjallisten ja sähköisten lähteiden käyttö. Näiden 

menetelmien lisäksi suunnittelija on myös aktiivisesti yhteydessä Teekkari-

metsästäjiin sähköpostin välityksellä. Tarkoitus on lisäksi järjestää muutama 

tapaaminen kasvotusten, jolloin tavoitteena on saada lisä-tietoa tai vinkkejä 

henkilökohtaisten tiedonantojen kautta suoraa tuotteen lopulliselta käyttäjä-

ryhmältä. 

2.1.1 Kyselyt 

Opinnäytetyön aluksi tehtiin kaksi kyselyä Teekkarimetsästäjille. Tavoitteena 

oli kerätä lisätietoa asiakasryhmästä sekä heidän toiveistaan edustusasun suh-

teen. Ennen kyselyiden laatimista ainoat asiakkaan esittämät toiveet asun suh-

teen olivat: ”Jotain Keski-Euroopan yläluokan tyylistä, Hubertusjahti -tyyliä, 

villakangasta ja tyylikästä.” Suunnittelutyön aloittaminen näiden tietojen poh-

jalta olisi ollut hyvin hankalaa, eikä lopputulos luultavasti olisi miellyttänyt 

asiakasta, joten kyselyt olivat arvokas apu tiedonkeruussa. Molemmat kyselyt 

tehtiin Internetissä Webropolin kautta. 

 

Ensimmäinen kysely (liite 1) keskittyi enemmän tyylin ja haluttujen yksityis-

kohtien tarkentamiseen, sekä mahdollisti vastaajille Teekkarimetsästäjien ku-

vailemisen omin sanoin. Kyselyssä vastaajat saivat valita mieleisensä erilai-

sista väri-, materiaali-, ja tyylivaihtoehdoista, joista jokainen oli esitelty sel-

kein kuvin. Näin vältyttiin väärinymmärryksiltä, kun mukana oli kuva selven-

tämässä mitä esimerkiksi hartialaskos, epoletti tai kukonaskel tarkoittavat. 

Ensimmäisen kyselyn vastauksia pohjana käyttäen pystyin aloittamaan suun-

nittelutyön. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 13 henkilöä. 

 

Toisessa kyselyssä (liite 2) vastaajille esiteltiin neljä takkivaihtoehtoa ja kaksi 

viitta-vaihtoehtoa, jotka oli suunniteltu ensimmäisen kyselyn pohjalta. Tämän 

lisäksi kyselyssä esiteltiin neljä erilaista villakangasvaihtoehtoa, kysyttiin vas-

taajan vaatekokoa sarjontaa varten, sekä vastaajan omaa arviota sopivasta 

edustusasun hinnasta. Toisen kyselyn vastausten pohjalta valitsin lopullisen 

mallin, josta proto valmistettaisiin. Tämän lisäksi toisen kyselyn vastauksia 

käytettiin apuna kaavoituksessa ja kokojen sarjonnassa sekä sopivan myynti-

hinnan arvioimisessa. Toiseen kyselyyn vastasi 15 henkilöä. 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

 10 

2.1.2 Havainnointi 

Tämän opinnäytetyön tutkimustyössä visuaalinen materiaali ja havainnointi 

auttoivat ymmärtämään kohderyhmää paremmin ja karsimaan suunnitelmista 

”väärän henkisiä” elementtejä.     

 

Internetistä ja kirjoista löytyi paljon metsästysvaatteita ja metsästystä koske-

via kuvia ja videoita. Näitä visuaalisia lähteitä tutkimalla selvisi muun muas-

sa, miten tietyt värit ja kuosit toistuivat monissa metsästysasuissa ja miten 

tyylikkäimmät ja edustuskelpoisimmat metsästysasut muistuttavat enemmän 

klassista miesten pukua kuin teknistä urheiluvaatetta. Kirjastoista löytyi useita 

kirjoja klassisesta miesten pukeutumisesta, mikä osoittautuikin hyvin hyödyl-

liseksi, sillä osasta löytyi myös hiukan tietoa metsästysasujen historiasta. 

 

Metsästystä käsittelevät kirjat, kyselyihin saadut vastaukset sekä Teekkari-

metsästäjien tapaamiset (15.1.2013 ja 16.2.2013) antoivat mahdollisuuden 

havainnoida metsästäjiä asiakasryhmänä. Havainnoinnin kautta kävi ilmi, että 

metsästäjälle metsästys ei ole vain harrastus, vaan myös tapa viettää aikaa ys-

tävien kanssa ja tuoda esiin omaa persoonaansa. Yleisesti ottaen metsästäjät 

vaikuttavat olevan sellainen asiakasryhmä, jolle tuotteiden laatu ja toimivuus 

ovat tärkeitä asioita. Teekkarimetsästäjien tapaamisessa oli myös aistittavissa 

vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oman metsästysseuran imago on ryh-

mälle tärkeä. 

 

 

Kuva 3. Visuaalinen havainnointi tutkimusmenetelmänä. 
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2.1.3 Kirjalliset ja sähköiset lähteet 

Lähdekirjoja ja Internetiä selaamalla kävi ilmi, että klassiset villakangasasut 

voidaan metsästyksessä jakaa karkeasti kahteen alalajiin: hunting - ja shooting 

- asuihin.  

”Englannissa käsitteellä metsästys, siis hunting, tarkoitetaan itse asiassa ke-

tunajoa tai muuta ratsain metsästystä. Sen sijaan sana shooting viittaa saari-

valtakunnassa siihen, mitä metsästyksellä manner – Euroopassa ymmärre-

tään.” (Roetzel, 2000)  

 

Tämän seikan ymmärtäminen oli hyvin tärkeää, sillä tämän jälkeen tutkimus 

ja suunnittelutyö pystyttiin rajaamaan shooting -asuihin. Suunnittelun pohjana 

siis käytettiin shooting -asua, koska hunting -asuihin liittyvä, hevosten ja koi-

rien kanssa tehtävä kettu-jahti ei oikeastaan liity Teekkarimetsästäjien toimin-

taan millään lailla. Tosin – kuten toisesta kyselystä (Liite 2.) voidaan todeta – 

yksi takeista (Takki 1) suunniteltiin hunting -tyyliseksi jotta nähtäisi, kumman 

tyylisuunnan asiakasryhmä itse valitsisi. Yllättäen sekin sai kolme ääntä, joten 

koreilevaa hunting -tyyliäkään ei täysin vieroksuta.  

 

Tutkimusta tehdessä kävi myös ilmi, että metsästyksellä on pitkät perinteet 

seurapiireissä ja kautta Euroopan hovin jäsenet ja kuninkaalliset ovat vaikut-

taneet mieltymyksillään shooting - ja hunting -asujen ulkonäköön ja metsäs-

tysvaatemuotiin. Varsinkin hunting -tyylin Norfolk puku toimi tässä opinnäy-

tetyössä edustusasun inspiraationa. 

 

2.2 Kyselytutkimuksen tulokset 

Ensimmäiseen Webropol -kyselyyn (liite 1) vastasi 13 henkilöä.  

 

Tässä kyselyssä hunting - ja shooting -tyylivaihtoehdoista shooting -tyylinen 

esimerkkiasu sai huomattavan enemmistön kannatuksen. Siitä huolimatta 

shooting -tyyliin perinteisesti kuuluvia polvipituisia housuja vieroksuttiin ja 

Teekkarimetsästäjien enemmistö kannattikin pitkiä housuja.  

 

Asun materiaalivaihtoehdoista suosituimpia olivat villakangas ja sarka. Väri-

vaihtoehtoja oli tarjolla runsaasti, mutta suurin osa vastaajista suosi perintei-

sesti shooting -tyylissä käytettyjä värejä: tummanruskeaa ja tummanvihreää. 

Kuosien suhteen Teekkarimetsästäjät olivat myös melko yksimielisiä: asun tu-

lisi olla joko ruudullinen tai yksivärinen, ilman kuosia.  

 

Asun yksityiskohtien suhteen vastaukset alkoivat olla hieman hajanaisempia. 

Suosituimpia yksityiskohtia olivat yksirivinen napitus, kyynärpaikat ja asuun 

kuuluva liivi. Näiden lisäksi suunnittelutyöhön otettiin mukaan myös hartia-

paikat, jotka saivat myös melko paljon kannatusta. Kyselyn pohjalta asusta 

karsittiin pois vähiten ääniä saaneet yksityiskohdat: epoletit, kaksirivinen na-
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pitus sekä hartialaskokset. Viitan suhteen kannatus jakautui tasaisesti viittojen 

1, 2 ja 3 välille. Sen sijaan vyötettävä viitta 4 ei saanut paljoa kannatusta.  

 

Kyselyssä kysyttiin myös, olisiko edustusasun haluttu mieluummin olevan 

modernimpaa tai sporttisempaa tyyliä. Teekkarimetsästäjät kuitenkin vastasi-

vat melko yksimielisesti haluavansa mieluummin klassista tyyliä.  

 

Ensimmäisen kyselyn lopuksi vastaajat pystyivät halutessaan kuvailemaan 

omin sanoin omaa unelma-asuaan, sekä Teekkarimetsästäjiä ryhmänä. Näihin 

avoimiin kysymyksiin tuli paljon vastauksia, mikä yhdessä monivalintavasta-

usten kanssa loi erinomaiset lähtökohdat suunnittelutyön aloittamiselle. 

 

 

Toiseen Webropol -kyselyyn (liite 2) vastasi 15 henkilöä.  

 

Tässä kyselyssä Teekkarimetsästäjille esiteltiin neljä ensimmäisen kyselyn 

pohjalta suunniteltua takkivaihtoehtoa, sekä kaksi viittavaihtoehtoa. Takki-

vaihtoehdoista ylivoimaisesti suosituin oli shooting -tyylinen Takki 2. Viitta-

vaihtoehdoista suositumpi oli Viitta 1. Asuun kuuluvista housuista ja liivistä 

ei esitetty vaihtoehtoja, koska ensimmäisessä asiakastapaamisessa 15.1.2013 

Teekkarimetsästäjät esittivät mallitoiveita vain takin ja viitan suhteen. Housu-

jen ja liivin toivottiin olevan tyylikäs, toimiva kokonaisuus takin ja viitan alla, 

mutta takki ja viitta toimisivat asun katseenvangitsijoina. Tämän vuoksi liivi 

ja housut suunniteltiin hyvin klassisiksi, lähes täysin perinteisen peruskaavan 

mukaisiksi, eikä useampien vaihtoehtojen esitteleminen tuntunut tarpeellisel-

ta.  

 

Toisessa Webropol -kyselyssä Teekkarimetsästäjille kuitenkin esiteltiin myös 

asuun kuuluvat housut ja liivi neljällä eri materiaalivaihtoehdolla, joista vas-

taaja sai valita mieleisensä. Materiaalivaihtoehdoista suosituin oli Materiaali 

2.  

 

Lopullisen mallin ja materiaalin valinnan lisäksi toisessa Webropol -kyselyssä 

kerättiin myös vastaajien vaatekokoja kaavojen sarjontaa varten, sekä hinta-

arviota tällaiselle edustusasulle. Sekä vaatekokoja että hinta-arvioita tuli lai-

dasta laitaan, mutta yleisimmät vaatekoot olivat 50, 52, 54 ja 56. Keskimää-

räinen hinta-arvio oli noin 370 euroa ja vastauksissa annettiin ymmärtää, ettei 

opiskelijan tekemästä puvusta olla valmiita maksamaan kovin paljoa.    

 

Ensimmäiseen ja toiseen Webropol -kyselyyn (liitteet 1 ja 2) saadut vastauk-

set löytyvät kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön lopusta (liitteet 3 ja 4). 
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2.3 Suunnittelun ja kaavoituksen menetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytetään edustusasun suunnitteluun havainnointia ja 

havainnoinnin avulla kerättyä tietoa. Ideointivaiheessa syntyvät luonnokset 

tehdään käsin ja luonnosten jatkokehittely tehdään Kaledo Style -

tietokoneohjelmalla. Edustusasusta valmistetaan ja sarjotaan kaavat Grafis -

tietokoneohjelman avulla. Asusta valmistetaan ajan salliessa myös proto, jo-

hon kaavat tehdään niin ikään Grafis -ohjelmalla. Ainoastaan asuun kuuluvan 

viitan kaavat tehdään käsin, koska koulun kaavatulostin ei pysty tulostamaan 

niin suuria kaavoja. 

 

2.3.1 Havainnointi 

Tämän opinnäytetyön tekemisessä käytettiin havainnointia - paitsi tutkimus-

menetelmänä - myös suunnittelun apuvälineenä. Tutkimusta tehdessä havait-

tiin toistuvia teemoja klassisissa shooting -asuissa: tiettyjä värejä, kuoseja ja 

leikkauksia. Näitä havaintoja hyväksi käyttäen pystyttiin aloittamaan luonnos-

telutyö ja kokeilemaan erilaisten ideoiden yhdistelemistä. Näistä luonnoksista 

kehitettiin lopulta neljä erilaista takkivaihtoehtoa ja kaksi viittavaihtoehtoa, 

joista Teekkarimetsästäjät saivat valita mielestään parhaat toisessa Webropol -

kyselyssä (liite 2) 

 

2.3.2 Kaledo Style – ohjelma 

Edustusasun suunnittelussa käytettiin apuna Kaledo Style- ohjelmaa. Kaledo 

Stylen avulla pystyttiin käsin tehdyistä luonnoksista luomaan keskenään tasa-

vertaisia, tasalaatuisia luonnoskuvia, jotka liitettiin toiseen Webropol -

kyselyyn (liite 2). Luonnoskuvien tasalaatuisuus oli tärkeää, jotta kyselyyn 

vastaaja valitsee asuista sen jonka leikkaukset ja tyyli häntä eniten miellyttä-

vät eikä sitä, joka hänen mielestään on kauneimmin piirretty. Kaledo Style 

myös mahdollisti materiaalivaihtoehtojen tarkastelun lopullisessa käyttötar-

koituksessaan, kun ohjelman avulla piirretyt asuvaihtoehdot saattoi ”täyttää” 

halutulla materiaalilla. Tietokoneella tehdyt selkeät luonnoskuvat myös esti-

vät käsin piirretyistä luonnoksista mahdollisesti aiheutuvia väärinymmärryk-

siä asun yksityiskohtien suhteen. Kaledo Style -ohjelmalla tehdyt luonnokset 

löytyvät tämän opinnäytetyön kappaleesta 3.2.    

 

2.3.3 Grafis – ohjelma 

Edustusasun kaavat tehtiin Grafis- ohjelmalla. Grafiksen avulla kaavojen kuo-

sittelu ja muokkaus sujuivat paljon nopeammin kuin jos kaavat olisi tehty kä-

sin. Ohjelma myös mahdollisti kaavojen nopean ja vaivattoman sarjomisen 

useampaan kokoon sekä kaavojen tulostamisen siististi isoille paperiarkeille, 
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jotka Teekkarimetsästäjien on helppo säilyttää siistissä rullassa. Myös proton 

kaavat on tehty Grafiksella ja ne tehtiin erään Teekkarimetsästäjien jäsenen – 

Antti Pirttilän – mittojen mukaan, koska proto- asu jäi hänelle itselleen. 

 

3 SUUNNITTELU 

3.1 Tutkimustulosten hyödyntäminen suunnittelutyössä 

Teekkarimetsästäjien edustusasua suunniteltaessa käytettiin hyväksi tutki-

muksessa saatuja tuloksia. Alustaviin luonnoksiin kerättiin ideointivaiheessa 

inspiraatiota kirjallisia ja sähköisiä lähteitä havainnoimalla. Tällä tavoin löy-

dettiin toistuvia teemoja, värejä ja leikkauksia, joiden pohjalta Teekkarimet-

sästäjien edustusasun ensimmäiset luonnokset syntyivät.  

 

Varsinainen suunnittelutyö alkoi kuitenkin vasta ensimmäisen Webropol -

kyselyn (liite 1) vastausten pohjalta. Ideointivaiheen luonnoksissa on nähtä-

vissä monia eri tyylejä, leikkauksia ja yksityiskohtia ja näistä pystyttiin en-

simmäisen Webropol -kyselyn jälkeen karsimaan pois ne ideat, jotka eivät 

saaneet Teekkarimetsästäjiltä suurta kannatusta. Ensimmäisen Webropol -

kyselyn avulla saatiin myös selville Teekkarimetsästäjien materiaali-, väri- ja 

kuositoiveet asua varten, joiden pohjalta sopivan kankaan etsiminen voitiin 

aloittaa. 

 

Ensimmäisen Webropol -kyselyn pohjalta suunniteltiin neljä erilaista takki-

vaihtoehtoa ja kaksi viittavaihtoehtoa. Materiaalitoiveisiin sopivia kangas-

vaihtoehtoja löytyi niin ikään neljä. Nämä kaikki vaihtoehdot esiteltiin Teek-

karimetsästäjille toisessa Webropol -kyselyssä (liite 2), jossa heitä pyydettiin 

valitsemaan mieleisensä. Suosituin takki oli Takki 2, suosituin viitta Viitta 1 

ja suosituin materiaali Materiaali 2. (toinen Webropol -kysely, liite 2). Toises-

sa Webropol -kyselyssäkin vastaajilta tuli vielä muutamia parannusehdotuk-

sia, jotka otettiin huomioon suunnittelutyön loppuvaiheessa esimerkiksi li-

säämällä takkiin povitasku ja suurentamalla etukappaleessa olevia taskuja. 

 

Kirjallisia ja sähköisiä tutkimuslähteitä hyödynnettiin siis lähinnä suunnitte-

lun ideointivaiheessa, kun taas kyselytutkimuksen tulokset toimivat pohjana 

varsinaiselle suunnittelutyölle. Havainnointia suunnittelumenetelmänä käytet-

tiin läpi koko suunnitteluprosessin, paitsi ideointivaiheessa, myös havainnoi-

malla Teekkarimetsästäjiä asiakasryhmänä.   
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3.2 Luonnoksia ja kehittelyä 

Ideointivaiheen luonnoksia:  
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Luonnoksia ensimmäisen Webropol – kyselyn pohjalta: 
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Lopulliset takki- ja viittavaihtoehdot toiseen Webropol – kyselyyn  

(Kaledo Style:) 
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3.3 Materiaalivaihtoehtoja 

Ensimmäisessä Webropol -kyselyssä (liite 1) ilmeni, että halutuimmat materi-

aalit Teekkarimetsästäjien edustusasulle olivat villakangas ja sarka.  

 

Sarka, joka siis on vanutettua villakangasta, olisi soveltunut oikein hyvin tä-

hän käyttötarkoitukseen, sillä se on villakangasta tiiviimpää ja kestää parem-

min erilaisia olosuhteita, mikä olisi varsinkin viitan kannalta ollut hyödyllinen 

ominaisuus. Koska sarkaa ei kuitenkaan kangaskaupoista kovin helposti löydy 

– tai ainakaan yhtä suurena valikoimana kuin villakangasta – päädyttiin villa-

kankaaseen. Värivaihtoehdoista suosituimmat olivat tummanruskea ja tum-

manvihreä ja kuoseista halutuimpia olivat ruutu ja yksivärinen kangas. Näiden 

tietojen pohjalta lähdettiin etsimään sopivaa kangasta. 

 

Kangaskaupoista löytyi jonkin verran paksuja, yksivärisiä villakankaita. Nä-

mä olisivat kuitenkin olleet liian raskaita ja karheita sisäkäyttöön tulevan 

edustusasun materiaaleiksi, joten materiaalia etsittiin ohuempien pukuvillojen 

joukosta. Koska näistä pukuvilloista yksikään ei ollut kuositonta, päädyttiin 

etsimään ruutukuosista, mieluiten tummanruskeaa tai tummanvihreää kangas-

ta. Tämä rajasi vaihtoehtoja huomattavasti: valikoimissa ei ollut lainkaan 

tummanvihreää pukuvillaa ja tummanruskeaakin löytyi vain raidallisena. Lo-

pulta päädyttiin valitsemaan neljä ruudullista vaihtoehtoa: kolme erilaisissa 

harmaan sävyissä ja yksi kellertävän ruskeana. Nämä neljä kangasvaihtoehtoa 

liitettiin toiseen Webropol -kyselyyn (liite 2) ja niistä suosituimmaksi nousi 

kellertävä ruudullinen villakangas (kuvio 5). 

 

 

Kuvio 4. Kangasvaihtoehto 
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Kuvio 5. Kangasvaihtoehto 

 

Kuvio 6. Kangasvaihtoehto 

 

Kuvio 7. Kangasvaihtoehto 
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Valitettavasti Teekkarimetsästäjien valitsemaa kangasta ei kuitenkaan voitu 

käyttää proton valmistukseen, sillä kun toisen Webropol -kyselyn vastaukset 

olivat saapuneet, ei kangaskaupoissa enää ollut kyseistä kangasta jäljellä kuin 

pari metriä. Myöskään muita kyselyssä esiteltyjä vaihtoehtoja ei ollut jäljellä 

tarpeeksi, minkä vuoksi jouduttiin vaihtamaan kangasta.  

 

Onneksi eräästä liikkeestä löytyi tummanruskeaa, ruudullista pukuvillaa, jolla 

oli sama koostumus kuin Teekkarimetsästäjien valitsemalla kankaalla: 90% 

villaa ja 10% kashmiria. Tämä kangas (kuva 3) oli kaiken lisäksi tummanrus-

keaa, joten se vastasi Teekkarimetsästäjien alkuperäisiä väritoiveita. 

 

 

Kuva 3. Lopullinen materiaali: tummanruskea villakangas 

Edustusasun takin miehustaan tehtiin nahasta kaarrokkeet ja hihoihin kyynär-

päiden kohdalle tuli nahkapaikat. Teekkarimetsästäjät sanoivat tapaamisessa 

16.2.2013 että he luultavasti käyttäisivät lopullisissa asuissaan itse metsästä-

miensä eläinten nahkaa. Tätä protoa varten kuitenkin sovittiin, että nahka 

hankitaan muualta, koska heillä ei ollut valmiina sopivia nahkoja. Tässä opin-

näytetyössä protoon käytettiin siis tummanruskeaa lammasnappaa (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Lammasnappa 
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3.4 Asiakkaan valitsema malli 

Toisessa Webropol -kyselyssä (liite 2) pyydettiin Teekkarimetsästäjiä valit-

semaan neljästä takkivaihtoehdosta mieleisin. Ylivoimaisesti eniten ääniä sai 

Takki 2 (kuvio 8), joka on suunniteltu muistuttamaan perinteisiä, englantilai-

sia shooting -takkeja. Kyselyssä esitellyistä takkivaihtoehdoista juuri tämän 

inspiraationa oli käytetty Norfolkin pukua, mikä näkyy vyötärön väljyydessä 

ja etukappaleen suurissa taskuissa. Takki ei kuitenkaan ole suora kopio Nor-

folkin puvusta, sillä Norfolkin puvussa väljyyttä on enemmän myös hartioi-

den seudulla. Norfolkin puvussa ei myöskään ole nahkapaikkoja, materiaali 

on usein karkeampaa kuin tähän asuun käytetty pukuvilla ja Norfolkin pukuun 

kuuluvat perinteisesti väljät, laskostetut polvihousut - eivät pitkät housut ku-

ten Teekkarimetsästäjien edustusasussa.   

 

Asuun kuuluvista housuista ja liivistä (kuvio 9) ei suunniteltu erilaisia versioi-

ta, sillä ensimmäisessä tapaamisessa 15.1.2013 päädyttiin siihen, että housut 

ja liivi tehdään perinteisiksi ja lähes peruskaavan mukaisiksi, jolloin ne toimi-

sivat tyylikkäänä ja mutkattomana kokonaisuutena itse takin ja viitan alla. 

 

Koska ruskeaa villakangasta jäi proton valmistuksesta yli, loppu kangas käy-

tetään viitan valmistukseen. Näin viitta sopii ulkonäöltään hyvin yhteen muun 

puvun kanssa. Koska viittaa toivottiin voivan käyttää ulkona, täytyy vuorima-

teriaalin olla lämmintä, mutta kuitenkin hyvin laskeutuvaa, koska kellotusta 

tulee melko paljon. Tätä materiaalia ei ole vielä hankittu.  

 

Koska viittaa saatetaan käyttää metsällä hirvipassissa, sen tulisi olla veden- ja 

tuulenpitävä, mutta lain mukaan myös helposti erottuva, oranssi tai pu-

nasävyinen. Tämä veden- ja tuulenpitävä suojaviitta on suunniteltu irrotetta-

vaksi: se kiinnitetään painonapeilla ruskeasta villakankaasta tehtyyn viittaan 

metsälle lähtiessä. Painonapit tulevat viitan miehustaan, kauluksen alapuolel-

le, jolloin suojaviitta voidaan kiinnittää villakangasviittaan pääntien kohdalta 

ja villakangasviitan kaulus jää näkyviin.  
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Kuvio 8. Edustusasun takki 

 

Kuvio 9. Edustusasun housut ja liivi 
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4 PROTON TOTEUTUS 

4.1 Kaavoitus 

Proton kaavat tehtiin Grafis -ohjelmalla Teekkarimetsästäjien jäsenen Antti 

Pirttilän mittojen mukaan. Pohjana käytettiin koon C50 peruskaavaa.  

 

Housujen peruskaavaa jouduttiin muokkaamaan hieman pienemmäksi lantiol-

ta ja vyötäröltä, mutta kaiken kaikkiaan C50 oli sopiva peruskaavan koko. 

Housujen kuosittelu kävi melko nopeasti, koska suurin muutos peruskaavaan 

nähden olivat vinot sivutaskut. Housuihin tehtiin myös etuvuori, joka kuuluu 

normaalisti miesten puvunhousuihin ja lisää käyttömukavuutta. Housujen pro-

ton kaavanäkymä Grafis -ohjelmassa löytyy liitteestä 5. 

 

Liivin peruskaavaan tehtiin myös hyvin vähän muutoksia. Takakappale koo-

taan neljästä osasta, eikä kahdesta, jotta ylimääräisten pystyleikkausten avulla 

liivi saadaan paremmin istumaan useammalle vartalotyypille väljyyttä lisää-

mällä tai vähentämällä. Tämän on tarkoitus helpottaa tulevien valmistajien 

työtä jos Teekkarimetsästäjät teettävät lisää asuja myöhemmin. Tämän lisäksi 

vasempaan etukappaleeseen tehtiin rintatasku. Liivin proton kaavanäkymä 

Grafis - ohjelmassa löytyy liitteestä 5. 

 

Takin peruskaavaan tuli muutoksia paljon enemmän kuin housuihin tai liiviin. 

Takki on sivuilta täysin suora, jolloin saadaan hieman väljyyttä vyötärölle. 

Vyön avulla ylimääräinen väljyys saadaan poimuttumaan kauniisti. Etukappa-

leella sekä takakappaleella on nahasta tehty kaarroke, kuten metsällä käytettä-

vissä shooting -takeissa. Shooting -takeissa nahkakaarrokkeen tarkoitus on li-

sätä takin kestävyyttä aseen kantoa varten, mutta edustusasussa kyse on 

enemmänkin koristeesta. Kuten liiviin, myös takkiin tehtiin rintatasku vasem-

paan etukappaleeseen. Takkiin tehtiin myös kaksi suurta, kannellista taskua, 

joiden inspiraationa on käytetty Norfolkin puvun tilavia taskuja. Takakappa-

leella on kaksi halkiota, joiden pystysaumat jälleen mahdollistavat takin hel-

pomman muokkaamisen eri vartalotyypeille.  

 

Teekkarimetsästäjien edustusasuun myös nahkapalojen kaavat tehtiin Grafis -

ohjelmalla koska haluttiin olla varmoja, että kädentiestä tulee oikean kokoi-

nen ja muotoinen ja että pääntien linja jatkuu sulavasti kaavanosalta toiselle. 

Takin proton kaavanäkymä Grafis -ohjelmassa löytyy liitteestä 5. 

 

Kaikki kaavat tullaan sarjomaan Grafis -ohjelmalla kokoihin C50, C52, C54 

ja C56. Näitä vaatekokoja oli toisen Webropol -kyselyn vastauksissa (liite 4) 

eniten. Näiden kokojen ulkopuolelle jäävät asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa 

omaa kokoaan lähimmän koon kaavat ja pyytää asun valmistajaa lisäämään 

tai poistamaan kaavasta väljyyttä. 

 

Edustusasuun kuuluvan viitan kaavat tehdään käsin. 
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4.2 Proton valmistus 

Proton valmistus jäi melko viime tippaan, eikä se lopulta ehtinyt täysin val-

miiksi tähän opinnäytetyöhön, sillä viitta on vielä tekemättä ja takista ja liivis-

tä puuttuvat vyönsoljet.   

 

Sovitusmuutoksia tuli yllättävän vähän: housujen lahkeita täytyi lyhentää ja 

liiviin tarvittiin hieman lisää väljyyttä vyötärön kohdalle, mikä onnistui hel-

posti koska proto tehtiin kahden sentin saumanvaroilla. Haastavin sovitus-

muutos oli halausväljyyden lisääminen takkiin: asiakas toivoi hieman enem-

män väljyyttä selän leveyteen, minkä normaalisti voisi päästää keskita-

kasaumasta, mutta tässä tapauksessa siinä kohtaa takin selkämyksessä on tait-

teelta leikattu, nahasta tehty kaarroke. Täytyy siis vielä miettiä, pitäisikö taak-

se tuleva nahkakaarroke kaavoittaa tehtäväksi keskitakasauman kanssa, eikä 

taitteella kuten protossa. Tällöin takin yläselkämyksen saisi muokattua hel-

pommin istuvaksi. 

 

Vaikka aikataulusta jäätiinkin hieman jälkeen proton valmistumisen suhteen, 

on tarkoituksena saada puvun proto viimeisteltyä toukokuun loppuun mennes-

sä. Samoin kaavojen sarjonta ja tulostaminen tehdään toukokuun aikana. Vii-

tan suhteen asiakkaalla ei ole kiire, joten sen kaavoitus aloitetaan luultavasti 

toukokuun lopulla. 
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4.3 Valmis proto 

Valmis edustusasun proto – takin kanssa.  

Mallina on Teekkarimetsästäjien Antti Pirttilä. 
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Valmis edustusasun proto – housut ja liivi. 
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4.4 Asiakkaan kommentit 

Koska Teekkarimetsästäjät eivät ole vielä nähneet protoa valmiina, eivät hei-

dän arvionsa lopullisesta protosta valitettavasti ehdi tähän opinnäytetyöhön. 

Sen sijaan tässä kappaleessa kerrotaan Teekkarimetsästäjien reaktioista suun-

nitelmiin ja luonnoksiin, joiden pohjalta lopullinen edustusasu syntyi. 

 

Toisessa Teekkarimetsästäjien tapaamisessa 16.2.2013 osa Teekkarimetsästä-

jistä oli jo vastannut toiseen Webropol -kyselyyn ja osalle se esiteltiin tapaa-

misessa. Illan aikana monilta jäseniltä tuli positiivisia kommentteja asuun liit-

tyen. Moni vaikutti olevan iloisesti yllättynyt siitä, että edustusasu todellakin 

toteutetaan: ilmeisesti asiaa oli suunniteltu jo pidemmän aikaa mutta se ei ol-

lut edennyt mihinkään. Kaiken kaikkiaan vastaanotto oli hyvin ystävällinen ja 

kannustava ja suunnittelijan näkökulmasta oli hienoa huomata, että edus-

tusasulle todella oli kysyntää.   

 

Oli yllättävää kuulla, että suuri osa Teekkarimetsästäjistä sanoi kalvoasujen ja 

muiden teknisten metsästysvaatteiden suosion olevan laskussa. Metsäs-

tysasuilta toivotaan kuulemma enemmän hyvää ulkonäköä kuin erikoispääl-

lysteitä. Osa Teekkarimetsästäjistä kertoi, että pukeutuisi mieluummin hyvän-

näköiseen sarkatakkiin ja pukisi sen alle tarpeen mukaan lisäkerroksia, kuin 

käyttäisi kalliita kalvoasuja jotka joka tapauksessa pienen käytön jälkeen 

usein vuotavat ja ovat hankalia käyttää. Monet ovat kuulemma alkaneet suo-

sia Fjäll räven – tyylisiä merkkejä, joiden suunnittelussa kiinnitetään huomio-

ta myös vaatteen ulkonäköön. Oli myös yllättävää kuulla, ettei koko metsäs-

tysasun toivota olevan vedenpitävä. Ilmeisesti tärkeimmät kohdat, joiden tuli-

si pitää vettä metsästyksen aikana, ovat polvet ja olkapäät. Muualla olevat 

kalvokerrokset kuulemma ovat usein vain hiostavia. Vaikka suunnittelemani 

asu ei tulekaan metsästyskäyttöön, oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla että 

metsästyspiireissä vaatteisiin toivotaan klassisuutta ja tyylikkyyttä.  

 

Tapaamisessa Teekkarimetsästäjiltä tuli myös kommentteja itse edustusasua 

koskien. Suurin osa oli tyytyväinen kyselyssä esiteltyihin vaihtoehtoihin ja 

monet painottivat, että materiaalien tulee olla laadukkaita: oikeaa nahkaa ja 

villaa eikä tekokuituja. Kaavojen toivottiin olevan helposti muokattavissa eri 

vartalotyypeille ja kaavojen sarjomis -ideasta pidettiin paljon. Viitta jakoi 

hieman mielipiteitä: toiset olisivat halunneet viittaan hupun, toiset eivät mis-

sään nimessä. Päädyin kuitenkin tekemään viitan ilman huppua koska, kuten 

jotkut Teekkarimetsästäjät sanoivatkin, metsällä käydessä suurimmalla osalla 

on omat päähineet.    
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5 ARVIOINTI JA POHDINTA 

5.1 Arviointi 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin löytämään vastaukset pääkysymykseen:  

”Millainen on edustusasu Teekkarimetsästäjille?” 

sekä tarkentaviin alakysymyksiin:  

”Millainen on metsästysasu yleensä?”, 

”Mitä ominaisuuksia juuri tämä kohderyhmä toivoo edustusasulta?”, 

”Miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon suunnittelutyössä?”. 

 

Vastauksena pääkysymykseen ”Millainen on edustusasu Teekkarimetsästäjil-

le?”, toimii opinnäytetyön tekijän suunnittelema, takista, housuista, liivistä ja 

viitasta koostuva asu sekä asusta valmistettu proto. Teekkarimetsästäjien 

edustusasu on siis tämän opinnäyte-työn tuloksena syntynyt, perinteisten eng-

lantilaisten shooting -asujen innoittama villa-kangaspuku. 

 

Vastauksena alakysymykseen ”Millainen on metsästysasu yleensä?”, voidaan 

sanoa, että metsästysasu – toisin kuin edustusasu – on tarkoitettu käytettäväk-

si metsästystilanteissa, jolloin sen tulee kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita. 

Metsästysasun materiaalit ovat usein teknisiä erikoiskankaita, jotka pitävät 

metsästäjän lämpimänä ja kuivana ja suojaavat tuulelta metsästysretkien aika-

na. 

 

Kaksi asiakasta koskevaa alakysymystä - ”Mitä ominaisuuksia juuri tämä 

kohderyhmä toivoo edustusasulta?” ja ”Miten asiakkaan toiveet otetaan huo-

mioon suunnittelutyössä?” – liittyvät olennaisesti toisiinsa. Vastauksena en-

simmäiseen kysymykseen, Teekkarimetsästäjät toivoivat edustusasun olevan 

tyylikäs, heille erityisesti suunniteltu ja laadukkaista materiaaleista valmistet-

tu. Webropol -kyselyiden avulla Teekkarimetsästäjät esittivät toiveitaan asun 

mallin, materiaalien ja yksityiskohtien suhteen, mistä päästään toiseen alaky-

symykseen: ”Miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon suunnittelutyössä?”. 

Vastauksena tähän kysymykseen voidaan sanoa, että jokaisen yksittäisen vas-

taajan mielipidettä ei voi totella sokeasti, vaan on viisainta valita asuun niitä 

elementtejä, jotka ovat saaneet valtaosan kannatuksen. Jos minkäänlaista kar-

sintaa ei olisi tehty edustusasun leikkausten, materiaalien tai yksityiskohtien 

suhteen, olisi lopputuloksesta tullut niin sekava, ettei se miellyttäisi ketään. 

Suunnittelijan tehtävänä onkin hahmotella asun peruselementit ja yleisilme 

kannatetuimpien vaihtoehtojen pohjalta, mutta pitää silmänsä auki myös hy-

vien yksittäisten muutosehdotusten varalta. Lisäksi on hyvä jättää suun-

nitelmiin ”liikkumatilaa” pienten muutosten – esimerkiksi materiaalin vaih-

tumisen – varalle. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin, suunni-

tella ja kaavoittaa edustusasu Teekkarimetsästäjille sekä ajan salliessa valmis-

taa suunnitellusta edustusasusta proto. Tässä onnistuttiin kohtalaisesti: jokai-

seen tutkimuskysymykseen löytyi vastaus ja edustusasu saatiin suunniteltua 
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Teekkarimetsästäjien toiveiden pohjalta. Proto ei kuitenkaan ehtinyt täysin 

valmistua tätä opinnäytetyötä varten ja asun viitta on vielä täysin kaavoitta-

matta.  

Tätä opinnäytetyötä tehdessä muutama asia olisi voitu tehdä toisin. Ajankäyt-

tö olisi pitänyt suunnitella paremmin: kaavoitustyö päästiin aloittamaan vasta 

maaliskuussa, mikä tarkoittaa sitä, että suunnittelutyö ja kyselytutkimus vei-

vät turhan paljon aikaa ja ne olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin. Näin olisi 

mahdollisesti vältytty myös materiaalin vaihtamiselta, kun Teekkarimetsästä-

jien valitsema kangas olisi päästy ostamaan silloin, kun sitä oli vielä liikkees-

sä tarpeeksi jäljellä. Myös tutkimustyölle olisi voinut varata enemmän aikaa, 

vaikka tässä opinnäytetyössä suunnittelutyö olikin hyvin asiakaslähtöistä ja 

asun suunnittelun pohjana käytettiin lähinnä kyselytutkimuksen tuloksia eikä 

lähdekirjallisuudesta saatua tietoa. 

 

5.2 Pohdinta 

Oli hienoa päästä tekemään oikeaa suunnittelutyötä asiakkaalle ja saada hie-

man esimakua siitä, millaista suunnittelijan työ voi olla. Teekkarimetsästäjät 

olivat loistavia asiakkaita: hyvin innostuneita ja kannustavia ja heillä oli pal-

jon erilaisia ideoita, joista minun oli suunnittelijana helppo aloittaa ideointi-

prosessi ja suunnitella erilaisia vaihtoehtoja. Teekkarimetsästäjät myös ilmai-

sivat useaan otteeseen luottavansa arvostelukykyyni esimerkiksi leikkausten 

ja värisävyjen suhteen, mikä oli toisaalta hyvin imartelevaa mutta toisaalta se 

loi valtavat paineet suunnittelutyölle. 

 

Itse edustusasusta tuli loppujen lopuksi oikein kivan näköinen ja mielestäni 

Norfolkin asusta ammennetut vaikutteet ja takin nahkapaikat sopivat metsäs-

tysteemaan hyvin. Edustusasun metsästysteema käy varmasti vielä selvem-

mäksi valmiin viitan kanssa. Toivon todella, että Teekkarimetsästäjät pitävät 

asusta, jonka heille suunnittelin ja kokevat sen omakseen. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyt edustusasu on proto: lopullisen asun 

materiaalit saavat Teekkarimetsästäjät itse päättää myöhemmin. Tarkoitukse-

na siis on, että sarjon asun kaavat neljään eri kokoon ja tulostan ne siisteille 

kaava-arkeille, jotka Teekkarimetsästäjät saavat omaan käyttöönsä. Tämän 

jälkeen Teekkarimetsästäjät voivat etsiä mieleisensä materiaalit – esimerkiksi 

itse metsästämiensä eläinten nahkoja – ja jokainen jäsen voi etsiä kaavoista 

omaa kokoaan lähimmät kaavat. Materiaalien ja kaavojen kanssa on helppo 

mennä esimerkiksi ompelimoon ja pyytää ompelemaan edustusasu valmiiksi. 

Monissa ompelimoissa puvun istuvuuden tarkistus kuuluu palveluun, joten 

esimerkiksi lahkeiden lyhennykset onnistuvat kätevästi samassa paikassa ja 

jokaiselle Teekkarimetsästäjälle saadaan istuva edustusasu. 

 

Koska tämän opinnäytetyön aihe on hyvin asiakaslähtöinen, ei sen tuloksista 

välttämättä ole suoranaista hyötyä muille kuin Teekkarimetsästäjille. Opin-

näytetyön tavoitteet kuitenkin täyttyivät kohtalaisen hyvin ja voihan olla, että 
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joku toinen opiskelija löytää oman opinnäytetyön aiheensa tämän opinnäyte-

työn pohjalta. Kenties tämä opinnäytetyö herättää jonkun lukijan kiinnostuk-

sen metsästäjiin vaatesuunnittelun kohderyhmänä sillä, kuten Teekkarimetsäs-

täjien tapaamisessa kävi ilmi, metsästysvaatteilta toivotaan eri ominaisuuksia 

kuin mitä tällä hetkellä markkinoilla olevat merkit tarjoavat. 
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Liite 1 

 

ENSIMMÄINEN WEBROPOL - KYSELY 

 

Edustusasu Teekkarimetsästäjille 
Tervetuloa kyselyyn! 

Tarkoituksena on kerätä tietoa Teekkarimetsästäjille suunniteltavaa edustusasua varten. Asun 

suunnittelu toteutetaan 

HAMKin vaatesuunnittelijan opinnäytetyönä ja toivon, että siitä on hyötyä myös Teekkarimet-

sästäjät- seuralle. 

Vastaathan kyselyyn, vaikka et välttämättä haluaisi/tarvitsisi edustusasua. Jokainen vastaus on 

tärkeä ja helpottaa 

suunnittelutyötä. 

Kiitos vastauksista! :) 
1. Sukupuoli * 

nainen 

mies 
2. Ikä * 



2 merkkiä jäljellä 
3. Kumpi näistä klassisista tyyleistä miellyttää Sinua enemmän? * 

Tyyli 1 

Tyyli 2 
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4. Kumpi näistä asukokonaisuuksista miellyttää Sinua enemmän? * 

Kokonaisuus 1 

Kokonaisuus 2 
5. Tahtoisitko asuun kuuluvien housujen olevan mieluummin polvipituiset vai kokopitkät? * 
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Polvipituiset housut 

Kokopitkät housut 
6. Mitä materiaalia toivoisit asun olevan? * 
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Tweed 

Villakangas 

Sarka 
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7. Minkä värinen toivoisit asun olevan? (Voit valita useamman värin.) * 

Keltainen 

Punainen 

Viininpunainen 

Tummanruskea 

Tummanharmaa 

Tummansininen 
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Tummanvihreä 

Beige 
8. Mikä näistä kuvioinneista miellyttää Sinua eniten? * 

Ruutu 

Tartan-ruutu 
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Kukonaskel 

Kalanruoto 

Yksivärinen/ ei kuviointia 
9. Mitä yksityiskohtia toivoisit asussa olevan? (Voit valita useamman yksityiskohdan.) * 
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Yksi nappirivi 

Kaksi nappiriviä 

Kyynärpaikat 
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Hartiapaikat 

Hartialaskokset 

Epoletit 
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Liivi 
10. Asuun tulee myös viitta. Mikä näistä vaihtoehdoista miellyttää Sinua eniten? * 

Viitta 1 

Viitta 2 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Viitta 3 

Viitta 4 
11. Haluaisitko mieluummin edustaa Teekkarimetsästäjiä "klassisessa" vai "modernissa" asussa? * 
Alustavien tiedusteluiden mukaan valtaosa oli kannattanut klassista tyyliä ja siksi kysely on koskenut lähinnä 
klassisempaa metsästyspukeutumista. Jos kuitenkin olet eri mieltä, voit ilmaista sen tässä. :) 

Klassinen tyyli 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Moderni tyyli 
ei väliä/ minulle kelpaa kumpi tahansa 
12. Sana on vapaa: Millainen olisi unelma-asusi? * 



13. Miten kuvailisit Teekkarimetsästäjiä? * 



14. Loppukommentteja? Neuvoja tai esim. kirja-vinkkejä metsästysvaatteisiin liittyen? * 



Lähetä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

      Liite 2 

 

TOINEN WEBROPOL – KYSELY 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on koota eri malli- ja materiaalivaihtoehdoista eniten Teekka-

rimetsästäjiä miellyttävä kokonaisuus. 

Vastaathan kyselyyn, vaikka et välttämättä itse haluaisikaan edustusasua! Kaikki vastaukset 

ovat tärkeää tutkimusaineistoa 

suunnittelijalle. 

Kiitos vastauksistasi! :) 
1. Sukupuoli 

mies 

nainen 
2. Mikä on vaatekokosi takkia tai housuja ostaessa? 
Tätä tietoa tarvitan puvun kaavoitukseen ja kaavojen sarjontaan. 


 3. Mikä näistä takeista olisi mielestäsi paras Teekkarimetsästäjien edustusasuun? 
(Tummennetut osat ovat tekonahkaa.) 

Takki 1 

Takki 2 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Takki 3 

Takki 4 
4. Onko valitsemassasi takissa jotain, minkä haluaisit vielä muuttaa? 



5. Kumpi näistä metsästysviitoista olisi mielestäsi parempi Teekkarimetsästäjien edustusasuun? 
Viitta valmistetaan paksuhkosta, yksivärisestä villakankaasta. Lisäksi valmistetaan ohut, punainen, säänkestävä 
"lisäviitta": 
sen voi kiinnittää tämän viitan päälle, jolloin sitä voi käyttää myös metsällä. 

Viitta 1 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Viitta 2 
6. Onko valitsemassasi viitassa jotain, minkä haluaisit vielä muuttaa? 



7. Tässä näet takin alle tulevat housut ja liivin erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla. Mikä näistä materiaa-
leista sopisi mielestäsi 
parhaiten Teekkarimetsästäjien edustusasuun? 
Tästä materiaalista siis valmistetaan takki, housut ja liivi (=puku). Puku tulee olemaan ohuempaa villasekoite-
kangasta (sisäkäytöön). Viitta sitä vastoin tehdään paksummasta, yksivärisestä villakankaasta (ulkokäyttöön). 

Materiaali 1 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Materiaali 2 

Materiaali 3 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Materiaali 4 
8. Mikä olisi mielestäsi hyvä hinta tällaiselle edustusasulle? / Mitä olisit itse valmis maksamaan? 



9. Oletko nähnyt vastaavia asuja alan liikkeissä/ messuilla/ muiden metsästysseurojen käytössä? Olisi-
ko tällaisille 
"klassisemmille" asuille mielestäsi kysyntää Suomessa? 



10. Loppukommentteja? Mielipiteitä? Risuja tai ruusuja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Liite 3 

ENSIMMÄISEN WEBROPOL – KYSELYN VASTAUKSET 

 

Edustusasu Teekkarimetsästäjille 
1. Sukupuoli 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

2. Ikä 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

3. Kumpi näistä klassisista tyyleistä miellyttää Sinua enemmän? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

4. Kumpi näistä asukokonaisuuksista miellyttää Sinua enemmän? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 
 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

5. Tahtoisitko asuun kuuluvien housujen olevan mieluummin polvipituiset vai koko-
pitkät? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

6. Mitä materiaalia toivoisit asun olevan? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

7. Minkä värinen toivoisit asun olevan? (Voit valita useamman värin.) 
Vastaajien määrä: 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

8. Mikä näistä kuvioinneista miellyttää Sinua eniten? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

9. Mitä yksityiskohtia toivoisit asussa olevan? (Voit valita useamman yksityiskoh-
dan.) 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

10. Asuun tulee myös viitta. Mikä näistä vaihtoehdoista miellyttää Sinua eniten? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 
 
 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

11. Haluaisitko mieluummin edustaa Teekkarimetsästäjiä "klassisessa" vai "mo-
dernissa" asussa? 
Vastaajien määrä: 13 

 
 

12. Sana on vapaa: Millainen olisi unelma-asusi? 

 
 
 
 
 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

 
 
13. Miten kuvailisit Teekkarimetsästäjiä? 

 
 
14. Loppukommentteja? Neuvoja tai esim. kirja-vinkkejä metsästysvaatteisiin liitty-
en? 

 
 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

      Liite 4 

TOISEN WEBROPOL – KYSELYN VASTAUKSET 

 

Teekkarimetsästäjät: Edustusasun materiaalit ja malli 
1. Sukupuoli 
Vastaajien määrä: 15 

 
 

2. Mikä on vaatekokosi takkia tai housuja ostaessa? 
Vastaajien määrä: 14 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

 
 

3. Mikä näistä takeista olisi mielestäsi paras Teekkarimetsästäjien edustusasuun? 
Vastaajien määrä: 15 

 
 

4. Onko valitsemassasi takissa jotain, minkä haluaisit vielä muuttaa? 
Vastaajien määrä: 7 

 
 

5. Kumpi näistä metsästysviitoista olisi mielestäsi parempi Teekkarimetsästäjien 
edustusasuun? 
Vastaajien määrä: 15 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

 

6. Onko valitsemassasi viitassa jotain, minkä haluaisit vielä muuttaa? 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

7. Tässä näet takin alle tulevat housut ja liivin erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla. 
Mikä näistä materiaaleista sopisi mielestäsi parhaiten Teekkarimetsästäjien edus-
tusasuun? 
Vastaajien määrä: 15 

 
 

8. Mikä olisi mielestäsi hyvä hinta tällaiselle edustusasulle? / Mitä olisit itse valmis 
maksamaan? 
Vastaajien määrä: 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

9. Oletko nähnyt vastaavia asuja alan liikkeissä/ messuilla/ muiden metsästysseu-
rojen käytössä? Olisiko tällaisille "klassisemmille" asuille mielestäsi kysyntää Suo-
messa? 
Vastaajien määrä: 12 
 

 
 

10. Loppukommentteja? Mielipiteitä? Risuja tai ruusuja? 
Vastaajien määrä: 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Edustusasun suunnittelu Teekkarimetsästäjille 

 

 

  

Liite 5 

KAAVANÄKYMÄT GRAFIS – OHJELMASSA 

 

 
 


