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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni kokoaa yhteen menetelmiä ja rakenteita burleskiasuissa yleisimmin 

käytetyistä kiinnikkeistä. Työssä tarkastelen eri materiaalien vaikutusta kiinnikkeiden 

valintaan, kuinka vaatteen riisumisen tapa tai nopeus vaikuttaa käytettäviin kiinnikkeisiin, ja 

mitkä ovat kiinnikkeiden kannalta parhaat mahdolliset ompelutekniset valmistustavat. 

Otan työssäni huomioon esiintymisasuihin liittyvät vaatimukset, kuten vaatteen 

kestävyyden, vaatteen muokkauksen mahdollisuudet ja vaatteen toiminnallisuuden. 

Kiinnikkeiden rakenteiden tulee olla suunniteltu niin, että kiinnikkeet ovat vaihdettavissa ja 

asua pystytään huoltamaan ja pesemään parhaalla mahdollisella tavalla. Sovellan työssä 

teatterivaatteiden parissa oppimiani tekniikoita ja rakenteita ja vertaan niitä yleisesti 

burleskiasuissa käytettyihin rakenteisiin ja menetelmiin.  

Matkani burleskin parissa alkoi vuonna 2016, jolloin rohkenin lähteä katsomaan 

burleskiesitystä ystäväni ehdotuksesta. Lajin näyttävät asut ja taidokkaat burleskiartistit 

lumosivat minut ensisilmäyksellä. Lukemattomien burleski-iltojen jälkeen uskaltauduin 

aloittamaan burleskitunneilla ja 2019 esitin ensimmäisen soolonumeroni, joka vahvisti 

tunteen siitä, että olen löytänyt oman lajini. 

Burleskissa minua kiehtoivat juurikin sen kimmeltävät ja hätkähdyttävät asukokonaisuudet, 

ja niiden toteuttaminen oli pitkään yksi suurimpia haaveitani.  Kun aloin toteuttamaan 

ensimmäisiä esiintymisasujani, oli päällimmäisenä mielessäni se, millaisia kiinnityksiä 

tarvitsen ja miten toteutan vaatteiden riisumisen koreografiassani mahdollisimman 

vaivattomasti. Käytin tässä hyväkseni kokemuksiani teatterivaatteiden teosta, missä 

kiinnikkeiden kestävyys ja vaatteiden riisumisen helppous ovat tärkeitä. 

Halusin koota näitä työtapoja ja vinkkejä rakenteista yhteen, jotta tulevaisuudessa 

burleskiasua valmistavan henkilön ei tarvitsisi toteuttaa asua pelkästään yrityksen ja 

erehdyksen kautta. Työtäni voi käyttää opastuksena sopivan kiinnityksen ja rakenteen 

valintaan ja sen pohjalta burleskiasun ompelutekninen puoli helpottuu. 
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1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia burleskiasuissa yleisimmin käytettyjä kiinnityksiä ja 

havainnollistaa kiinnityksille parhaiten soveltuvia rakenteita ja materiaaleja. Työssä 

kerrotaan, minkälaisia kiinnityksiä burleskiasuissa suositaan, ja mitä kiinnityksiä kannattaa 

välttää ja miksi. Kiinnitysten rakenteita havainnollistetaan selkeillä kuvilla ja rakenteista 

tarkasti kertovilla tietokoneavusteisesti toteutetuilla poikkileikkauskuvilla. Kiinnitysten kuvat 

ja poikkileikkauskuvat helpottavat burleskiasujen valmistusta ja auttavat tekijää valitsemaan 

asulleen sopivimman kiinnityksen. 

Työn tarkoituksena on koota yhteen tietoa ja tekniikoita burleskiasujen kiinnityksistä, joita ei 

oman tietämykseni mukaan ole aikaisemmin koottu yhteen. Tuottamani poikkileikkauskuvat 

tuovat uutta näkökulmaa vaatteiden rakenteisiin ja auttavat ymmärtämään saumarakenteita 

paremmin.  Burleskitaiteilijat, jotka valmistavat itse esiintymisasunsa, ja burleskivaatteita 

työkseen valmistavat yrittäjät voivat käyttää opinnäytetyötä apuna asujen valmistamiseen. 

Tarkastelen työssä yleisimmin käytettyjä kiinnityksiä ja burleskiasuissa keskityn vain 

riisuttavien vaatteiden kiinnityksiin. Yleisimpinä kiinnikkeinä käsittelen vetoketjut ja 

painonapit eli nepparit. Näistä kiinnityksistä valmistan rakennenäytteet, jotka liitän 

opinnäytetyöhön ja joista tuotan rakenteita paremmin havainnollistavat poikkileikkauskuvat. 

Vetoketjujen ja neppareiden lisäksi kerron lyhyesti muista burleskivaatteisiin soveltuvista 

kiinnityksistä. 

1.2 Kysymyksenasettelu ja viitekehys 

Pääkysymys:   Kuinka burleskiasuissa yleisimmin käytettyjä kiinnityksiä 

  sovelletaan tavoitellun lopputuloksen saamiseksi?  

Alakysmykset:  Millaisia ovat burleskiasuissa yleisimmin käytetyt kiinnitykset? 

  Millaisia rakenteita ja vaatimuksia kiinnityksillä on? 
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Kuva 1 Viitekehys 

 

Viitekehyksessä (kuva 1) tarkastelen burleskivaatteiden kiinnikkeisiin suoraan vaikuttavia 

tekijöitä. Viitekehys on luotu näyttämään burleskitapahtuman julisteelta. Kuvitteellisen 

tapahtuman nimi on Burleskiasujen kiinnikkeet, ja tapahtuman esiintyjät eli materiaalit, 

koreografia, tarina ja tyylisuunta, ovat kiinnikkeiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Nämä 

tekijät ovat kiinnikkeitä suunniteltaessa otettava huomioon ja auttavat saavuttamaan 

tasapainoisen ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden burleskiasussa. 
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1.3 Aineiston- ja tiedonhankintamenetelmät 

Opinnäytetyön tietoperusta perustuu omaan vaatetusalan osaamiseeni ja kokemukseeni 

teatterivaatteiden parissa työskentelystä sekä omiin kokemuksiini burleskitaiteilijana ja 

burleskiasujen valmistuksesta. Burleskitaiteilijana minulla on käytännön kokemusta 

burleskivaatteiden käytöstä ja ymmärrystä kiinnityksiin liittyvistä haasteista ja 

mahdollisuuksista. Tämä käytännön kokemus auttaa minua paremmin hahmottamaan 

kiinnikkeiden kanssa tapahtuvia mahdollisia ongelmia ja miettimään syvällisemmin 

rakenteita ja materiaalivalintoja. 

Haen tietoa burleskia koskevasta kirjallisuudesta ja julkaistuista verkkolähteistä sekä 

vaatetusalan oppikirjoista. Haastattelen työssä burleskiasujen ja teatteriasujen valmistajia. 

Haastattelut toteutan strukturoituina haastatteluina avoimien kysymysten pohjalta. Omien 

kokemusteni pohjalta näen burleskiasujen ja teatterivaatetuksen välillä paljon yhtäläisyyksiä 

ja teatterivaatteiden tekniikoissa paljon potentiaalia burleskiasujen valmistukseen. 

Haastatteluista tehdyt yhteenvedot löytyvät opinnäytetyön lopusta liitteinä. 

Aineistoni on kvalitatiivista eli laadullista ja menetelminä käytän haastattelua, suoraa sekä 

osallistuvaa havainnointia ja erilaisten julkaistujen tekstien analysointia. Havainnointi 

perustuu omaan kokemukseeni teatteri- ja burleskivaatteiden kanssa sekä kokemukseeni 

burleskitaiteilijana. Tutkimuksellani on opinnäytetyössä selittävä ote, jossa ratkaisen 

burleskiasujen kiinnityksiin liittyviä ongelmia ja kuvailen eri ratkaisujen syy-seurausketjuja.  
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2 BURLESKI TAITEENLAJINA 

Tässä luvussa avaan burleskia taiteenlajina ja kuvailen tiivistetysti, miten laji on kehittynyt. 

Jotta burleskia voi ymmärtää paremmin, on tärkeää tuntea sen historiaa. Sivuan luvussa 

myös burleskivaatetusta ja pohdin naiskuvaan, riisuutumiseen ja burleskin kulttuurisiin 

juuriin liittyviä seikkoja. 

Burleskilla tarkoitetaan esitystä, teatteri- tai tanssitaiteellista kokonaisuutta, jossa 

leikitellään eri vartalonosien peittämisen ja paljastamisen välillä. Etymologisesti sana juontuu 

romaanisten kielten vitsiä (ital. burla), pilailua ja liioittelua (rans. burlesque, ital. burlesco) 

tarkoittavista sanoista. Ominaista burleskille onkin liioittelu, parodiointi ja kantaaottavuus 

poliittisiin asioihin. Burleski-termiä käytetään myös kirjallisuudessa, jossa se tarkoittaa 

satiirista ja liioittelevaa tyyliä. (Mehr, 2019, s. 21) 

2.1 Modernin burleskin juuret 

Burleskissa vaatteen riisuminen on hyvin suuressa roolissa ja eroottissävytteiset esitykset 

ovat vuosisatoja vanha idea.  Alastomuus luonnollisesti kiinnostaa ihmisiä, mutta monessa 

kulttuurissa se on tarkkaan säädeltyä ja jopa paheksuttua. Yhteiskunnallisia tabuja rikkomalla 

on haluttu vapautua kahleista ja eroottisilla esityksillä on herätetty huomiota yhteiskunnan 

ongelmiin. Burleski on lähtökohdiltaan satiiria, huumoria ja itseironiaa. Se on ollut aina 

kantaaottavaa ja reilun satavuotisen historiansa aikana pyrkinyt toimimaan viihteenä, joka 

herättää ajatuksia ja puhuttelee katsojaa. (Mehr, 2019, s. 21, ss. 23-24, s. 29) 

Modernin burleskin juurien voidaan katsoa juontuvan 1800-luvulle, jolloin sen 

suunnannäyttäjänä toimi mm. klassinen baletti. Romantiikan aika antoi naistanssijoille yhä 

näkyvämpiä ja keskeisempiä rooleja, ja tanssijoiden asujen helmat lyhenivät polvipituiseen 

tutuun. Lyhyt hame paljasti enemmän pintaa ja horjutti ajan moraalikäsityksiä. Hameen 

liikkuessa tanssin aikana naisten jalat paljastuivat ja peittyivät liikkeiden mukana. Tämä ei 

jäänyt huomaamatta aikansa lehdistöltä, jonka puheiden ja tekstien perusteella naisten 

koettiin nyt nousevan lavalle miehiä varten. (Mehr, 2019, ss. 22-26) 
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1800-luvun puoliväliin mennessä burleskiteatteri ilahdutti yleisöä humoristisilla esityksillä, 

joissa kukoistivat kaksimieliset vitsit ja ristiinpukeutuminen. Esityksissä toistui tietynlaista 

kaavaa noudattava sketsiviihde sekä laulu- ja tanssinumerot ja esiintyjinä toimivat pääosin 

miehet. Burleskihistorian yksi tunnetuimpia henkilöitä, Lydia Thompson, villiinnytti 

kokoonpanonsa kanssa Amerikassa ja sai aikaan todellisen burleskimanian. Thompson on 

jäänyt burleskihistorian merkkihenkilöksi onnistuttuaan nostamaan naiset maskuliinisena 

tunnetun taiteenmuodon valokeilaan. Thompson sai naisten ehdoilla toteuttamastaan 

burleskista kritiikkiä liian vartalonmyötäisistä ja jalat paljastavista asuistaan, vaikka esitykset 

eivät sisältäneet varsinaista riisumista. (Mehr, 2019, ss. 27-29) 

Riisuutuminen nähtiin teatterilavoilla vasta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun taitteessa. 

Ranskalaisessa ”Le Coucher d’Yvette” -esityksessä Yvette riisuutuu ulko- ja 

päällysvaatteistaan huoneeksi muutetulla lavalla ja esittää käyvänsä nukkumaan keveässä 

iltapuvussa. Numero sai aikanaan sensaatiomaisen suosion ja sitä kopioitiin useita kertoja. 

Burleskissa nähdään edelleen niin sanottuja boudoir-numeroita, jossa ranskankielinen 

boudoir-sana tarkoittaa pukeutumiseen käytettävää huonetta. (Mehr, 2019, ss. 31- 32) 

Vuosisadan vaihteessa etenkin Amerikassa oltiin orientalismin pauloissa. Orientalismi näkyi 

niin ajan designissa kuin teatteritaiteessa ja ammensi inspiraatiota eksoottisena pidetystä 

idästä, orientista. Chicagon maailmannäyttelystä tanssillaan, joka myöhemmin tunnetaan 

vatsatanssina, tunnetuksi tullut Little Egypt mullisti eroottisen tanssin iäksi. Häntä pidetään 

modernin stripteasen äitinä, jonka itämaisesta tanssista inspiroituneista liikkeistä muodostui 

myöhemmin burleskille ominainen bunp-n-grind liikekieli, jossa lantiota ja rintakehää 

liikutetaan aksentilla (bumb) tai jatkuvalla sulavalla liikkeellä (grind). Nämä 

eroottissävytteiset tanssit muotoituivat hiljalleen 1910- ja 20-luvuilla lajiksi, jossa nainen 

riisuu kiusoitellen joko osan vaatteistaan tai kaiken, ja jonka nykypäivänä useimmat ihmiset 

mieltävät burleskiksi. (Mehr, 2019, ss. 32-34, ss. 37-38)  

Burleskista puhuttaessa on mahdotonta välttää keskustelua kulttuurisesta omimisesta. 

Burleskin estetiikka ihannoi nostalgiaa ja lajin liikekieli pohjautuu vahvasti itämaisiin 

perinnetansseihin ja niin sanottujen eksoottisten tanssijoiden esityksiin. Kulttuurit mistä 

burleskiartistit ovat hakeneet inspiraatiota, ovat olleet valkoisen valtakulttuurin syrjinnän 

kohteena. Burleskille on ominaista parodioida ja stereotypisoida, mikä toista kulttuuria 
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käsitellessä saattaa johtaa vääriin tai haitallisiin mielikuviin. (Mehr, 2019, ss. 231-233) Mehr 

(2019, s. 233) painottaa kirjassaan, kuinka on muistettava, että vaikka meidän 

kulttuurissamme riisuminen on hyväksyttyä, saatetaan siihen suhtautua hyvin eri tavalla 

kulttuurissa, josta esitys tai puku on hakenut inspiraatiota. 

2.2 Burleskin kulta-aika ja vastakampanjat 

Burleskiteatteri saavutti valtavan suosion 1930-luvulla, ja esitykset kehittyivät yhä 

suuremmiksi spektaakkeleiksi. Pelkkä vaatteiden riisuminen ja paljas pinta eivät enää 

riittäneet pitämään yleisön mielenkiintoa yllä ja esiintyjät ryhtyivät panostamaan yhä 

enemmän esiintymistaitoon, tanssiin, lauluun, vitseihin ja tietysti itse asuihin. Samaan 

aikaan, kun katsomot täyttyivät haltioituneista katsojista, käytiin burleskia vastaan niin 

sanotuin vastakampanjoin, jotka lopulta johtivat monien teattereiden sulkemiseen. (Mehr, 

2019, ss. 47-48) 

Vaikka riisuutuminen oli tullut oleelliseksi osaksi burleskiteatteria, eivät burleskitaitelijat 

koskaan riisuneet kaikkia vaatteitaan. 20- ja 30-luvun teattereissa alastomuuden illuusio 

luotiin esiintyjän ihonväriin sopivalla kokovartalopuvulla tai bodylla, jossa rintojen kohta ja 

haarat somistettiin runsain koristein (Scott, 2019, s. 72). Vastankampanjoilla vaadittiin 

sensuuria burleskiesityksiin ja burleskille ikoniset pastiesit syntyvät tämän tuloksena. 

Pastiesit ovat koristeellinen asuste, jonka tarkoituksena on peittää esiintyjän nännit ja 

nännipiha. (Scott, 2019, s. 52) Edelleen burleskiesisiintyjät riisuutuvat jättäen ylleen vain 

nännin peittävät pastiesit ja alapään peittävät stringit. 

Itsetietoisia, seksuaalisuutensa kanssa sinut olevia naisia on paheksuttu aina. Lydia 

Thompson ja hänen kokoonpanonsa herättivät runsaasti vastusta naisten ehdoilla tehdyistä 

esityksistään ja riisuutumista lavalla harjoittavat 1900-luvun alun esiintyjät saattoivat joutua 

sakkojen saajiksi tai jopa vankeuteen. Burleskia rajoitettiin sosiaalisen paheksunnan ja jopa 

lakien avulla. Nämä toimet johtivat lopulta burleskin katoamiseen niin sanottujen 

hyvämaineisten teatterien lavoilta ja siirtymiseen yökerhoihin sekä kiertäviin sirkuksiin ja 

teattereihin. 1960-luvulle tultaessa burleskista oli tullut jo nostalgiaa, ja esiintyjät joutuivat 

sinnittelemään tienatakseen elantonsa. (Mehr, 2019, ss. 57-64) 
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2.3 Neoburleski 

1900-luvun viimeisille vuosikymmenille päästessä oli burleski jo menettänyt hohtonsa. 

Amerikkalainen Jennie Lee otti 1970-luvun lopulla tehtäväkseen tallettaa burleskin 

historiankirjoihin ja perusti Exotic World -museon. Niin sanottu museo oli aluksi lähinnä 

kahden huoneen kokoinen varasto täynnä lehtiartikkeleita, kuvia, ohjelmalehtisiä ja tietysti 

asuja ja asusteita burleskin kulta-ajoilta. Lee oli kuitenkin asialleen sitkeä ja jatkuvasti kutsui 

museoonsa toimittajia ja media-alan ihmisiä, joille hän luennoi burleskista. Myöhemmin hän 

onnistui siirtämään kokoelmansa suurempiin tiloihin ja vuonna 1991, Leen kuoleman 

jälkeen, järjestettiin museolla Miss Exotic World -kilpailu, joka toimi siltana uuden 

sukupolven burleskitaiteilijoiden ja modernin burleskin legendojen välillä. (Mehr, 2019, ss. 

81-83) 

Neoburleskin syntyä on vaikea määritellä tai sanoa milloin ja missä sitä aletiin toteuttaa. 

Burleskia ei oikeastaan esittänyt kukaan 90-luvulla tietoisesti, mutta eroottisia tanssijoita ja 

tietynlaista nostalgian innoittamaa estetiikkaa seuraavia alakulttuureita, kuten rockabillyja ja 

fiftareita, löytyi toki ympäri maailmaa. Kun nämä ihmiset lopulta löysivät toisensa, 

esimerkiksi Jennie Leen museosta tai Miss Exotic World -kilpailusta, lähti burleskiesiintyjien 

verkosto laajenemaan ja esiintyjät sekä harrastajat pyrkivät luomaan selkeää termistöä ja 

määritelmää taiteelleen. Neoburleskin keskeisimmiksi ideologioiksi kehittyivät paitsi 

entisaikojen burleskitähtien kunnioitus ja tribuutit, myös vallitsevien kehonormien ja 

kauneuskäsitysten rikkominen. Nämä esiintyjät nousivat lavoille rikkoakseen rajoja ja 

ravistellakseen yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä seksuaalisuudesta ja esittävästä 

taiteesta. Heidän voidaankin katsoa löytäneen sen saman ajatuksen, mitä Lydia Thompson 

kokoonpanonsa kanssa toteutti aikaisemmalla vuosisadalla. (Mehr, 2019, ss. 85-86)  

Vaikka burleski ei enää kiinnostanut valtavirtaa 1900-luvun loppupuolella, jätti se valtavan 

vaikutuksen strippareiden ja Las Vegas -tyylisten tanssityttöjen vaatetukseen. Tanssityttöjen 

vaatteet oli koristeltu runsain strassikoristein, höyhenin ja helmikirjailuin, kuten kulta-ajan 

burleskitähtien, ja vaatteilla pyrittiin luomaan alastomuuden illuusiota käyttämällä 

ihonvärisiä läpinäkyviä kankaita. Niin sanottua ihokangasta käytettiin vaatteen pohjana ja 

jonka päälle lisättiin runsas koristelu. Näin saatiin aikaiseksi luomuksia, jotka näyttävät siltä 

kuin ne vain kiinnittyisivät esiintyjän ihoon ilman olkaimia tai mitään muuta, mikä pitäisi 
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vaatetta esiintyjän päällä. Verrattuna tähän alastomuuden illuusioon strippiklubeilla 

esiintyjät riisuutuivat oikeasti alasti ja vaatteiden tuli olla helposti riisuttavia, jolloin 

burleskiklubeilta tutut kiinnitykset ja rakenteet olivat hyödyksi. Molemmissa 

esiintymismuodoissa käytetyt stringit tai tangat johtuvat burleskiesiintyjiltä, joiden täytyi 

keksiä paras ratkaisu näyttääkseen mahdollisimman paljon ihoa, peittäen kuitenkin 

intiimialueen sakkorangaistuksen uhatessa. (Scott, 2019, s. 175)  
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3 BURLESKIASU 

Luvussa kuvaan tyypillistä burleskiasua selkeiden kuvien avustuksella ja pohdin 

burleskiesityksen ja -asun keskinäistä vuorovaikutusta sekä riisuttavan vaatteen 

ominaisuuksia. Havainnoin tyypillistä burleskiasua kuvailemalla asua ja esittämällä asusta 

kuvamateriaalia. 

Burleskiasu on mikä tahansa esityksen aikana esiintyjän päällä oleva, riisuttava tai puettava 

vaatekappale. Asu on suunniteltu ja valmistettu erityisesti burleskiesitystä varten ja se tukee 

esityksen tarinaa ja esiintyjän burleskihahmoa. Burleskivaatetuksessa on kuitenkin 

tietynlaisia vaatekappaleita, jotka toistuvat usein ja jotka mielletään burleskimaisiksi. 

(Weldon, 2010, s. 129) 

3.1 Burleskiasun ominaisuudet ja rooli 

Toisin kuin perinteisissä tanssiasuissa, burleskiasut on rakennettu otettavaksi osiin. Asut 

koostuvat kerroksista, jotka on suunniteltu niin, että kerrosten väliset materiaalit eivät tartu 

toisiinsa kiinni tai näy tarkoituksettomasti kerrosten läpi. Vaatteen pukeminen tai riisuminen 

ei vaikuta alemman kerroksen olemukseen eikä paljasta asun kerroksia ennenaikaisesti. 

(Weldon, ss. 140-141) 

Kuva 2 Burleskitaiteilija Miss Chrissy Kiss (Voldi, n.d.) 
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Esityksen koreografia vaikuttaa esiintymisasuun, mutta yhtä lailla voidaan sanoa, että itse 

asu on koreografia. Kun esiintyjä pysähtyy avatakseen liioitellusti jonkin asun kiinnityksistä, 

on yleisön huomio täysin vaatekappaleessa ja esiintyjän liikekieli toimii vaatteen ehdoilla. 

Burleskiasuihin kiinnitetään usein liikkeen mukana liikkuvia elementtejä kuten hapsunauhaa 

tai höyheniä. Nämä koristeet auttavat liioittelemaan liikkeitä ja tekemään liikehdinnästä 

kiusoittelevampaa. (Weldon, 2010, s. 130, s. 132) 

Kuva 3 Falsity Flux duo hapsusomisteisissa asuissa (Miettinen, 2020) 

 

Burleskiasu on olennainen osa hyvää burleskiesitystä ja useimmiten burleskiasun suunnittelu 

ja toteutus on burleskitaitelijan itsensä käsissä. Mielenkiintoisen ja toimivan kokonaisuuden 

toteutus vaatii taiteilijalta aikaa ja rahaa, ja esiintymisestä saatavat tulot harvoin korreloivat 

pukuun käytettävien menojen kanssa. Tästä syystä monet burleskitaiteilijat tekevät itse niin 

paljon kuin pystyvät ja hankkivat valmiita vaatekappaleita kuten alusvaateita, joita he 

koristelevat mm. paljeteilla, strasseilla, höyhenillä ja kirjonnalla. (Scott, 2019, ss. 223-224) 
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Kuva 4 Burleskitaiteilija Anna Fur Laxis (Kendall, n.d.) 

 

Pukua suunnitellessa on otettava huomioon esityksen teema ja esitettävän numeron 

tyylisuunta. Burleskiesitys saattaa liittyä johonkin tiettyyn aikakauteen tai nykyhetken 

trendiin, jolloin asun materiaalit ja kiinnikkeet valitaan vastaamaan valittua teemaa. Hyvin 

suunniteltu ja valmistettu asukokonaisuus on burleskiesityksen kulmakivi, joka vie esityksen 

tarinaa eteenpäin ja puhuttelee katsojaa siitä hetkestä lähtien, kun esiintyjä astuu lavalle. 

(Baldwin, 2004/2010, s. 91) 

Burleskiasun erikoisuus on, että vaatekerroksia kertyy esiintyjälle useita ja vaatteiden luonne 

muuttuu kehoa peittävästä kangaspalasta sanattoman viestinnän välineeksi. Vaatteet 

suunnitellaan vartalon peittämisen ja paljastamisen välineiksi. Ne saattavat muuttaa 

muotoaan tai merkitystään esimerkiksi takista siiviksi tai hameesta maassa olevaksi 

lumipeitteeksi. Esiintyjän liikekieli antaa vaatekappaleelle sen merkityksen, joka välittyy 

katsojaan esiintyjän ja yleisön välisessä vuoropuhelussa. 
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3.2 Riisuttava vaate 

Tyypillisessä burleskiesityksessä riisutaan vaatekappaleita ja esiintyjällä on päällään useita 

vaatekerroksia. Riisumisella pidetään yleisön mielenkiintoa yllä, yllätetään ja kerrotaan 

tarinaa. Burleskiesityksiä saatetaan pitää vain kevytkenkäisenä hupina, mutta juuriltaan se 

on kantaaottavaa viihdettä ja harvaa burleskiesitystä luodaan vain riisumisen vuoksi. 

Burleskiesiintyjä esittää hahmoa ja esityksellä on selkeä juoni, jossa on alku ja loppu. 

Esiintyjä ei ole pelkkä seksuaalinen objekti vaan tunteva, ajatteleva ja samaistuttava hahmo. 

Burleski on pitkälti naisten taiteenlaji, jossa naiset toimivat paitsi esiintyjinä myös 

tapahtumien tuottajina, koreografeina, puvustajina, ohjaajina ja niin edelleen. Esityksissä 

esiintyjät päättävät kuinka he haluavat tulla nähdyksi ja mitä he haluavat esityksellään 

ilmaista. (Baldwin, 2004/2010, s. 72, s. 77) 

Burleskiasun tulee olla tarkkaan harkittu kokonaisuus, jossa asun eri vaatekerroksien tulee 

toimia mutkattomasti keskenään. Vaatetta riisuttaessa on oltava varma siitä, ettei se jää 

kiinni asun muihin osiin tai riisu muuta asukokonaisuutta ennenaikaisesti. Hyvä istuvuus on 

erityisen tärkeää burleskivaatetuksesta jo pelkästään ulkonäön, mutta myös vaatekerrosten 

riisumisen puolesta. Riisuttava vaate joutuu myös kovan kulutuksen kohteeksi ja sen on 

oltava kestäväksi tehty ja korjattavissa. (Weldon, 2010, s. 141) Burleskivaatteita harvemmin 

riisutaan vetämällä niitä pään yli tai vääntelehtimällä niistä pois. Vaatteen riisumisesta 

tehdään vaivattoman ja elegantin näköistä valitsemalla niihin oikeanlaiset ja 

tarkoituksenmukaiset kiinnitykset. (Mehr, 2019, s. 148) 

Riisuttavaa vaatekappaletta suunniteltaessa tulee miettiä millä tapaa se halutaan riisua ja 

mitä vaatekappaleelle tehdään riisumisen jälkeen. Vaate voidaan avata hitaasti kiusoitellen 

tai vain repäistä pois nopealla liikkeellä. Se voidaan heittää näyttävästi ilmaan, laskostaa 

kauniisti tuolin päälle tai sitä voidaan käyttää mitä erikoisimilla tavoilla esityksen 

tarinankerrontaan. Se kuinka vaate halutaan riisua, vaikuttaa vaatteeseen laitettavien 

kiinnikkeiden valintaan. Nauhakiinnityksellä olevaa vaatetta on vaikea riisua nopeasti ja 

vetoketjulla voidaan esimerkiksi kiusoitella avaamalla ja sulkemalla sitä. (Weldon, 2010, ss. 

141-142)  
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3.3 Esimerkki tyypillisestä burleskiasusta 

The Costumes of Burlesques -kirjassa esitellään modernin burleskin tähtien pukuja, ja Dirty 

Martini -nimisen esiintyjän puku toimii loistavana esimerkkinä tyypillisestä burleskiasusta. 

Dirty Martini on yhdysvaltalainen tunnettu ja rakastettu esiintyjä. Kirjassa esitetyn puvun on 

suunnitellut newyorkilainen suunnittelija David Quinn. Asun päällimmäinen osa on täyspitkä 

merenneitohelmainen paljeteilla, strasseilla ja höyhenillä koristeltu mekko, jonka 

selkäpuolella on vetoketjukiinnitys. Mekon alta paljastuvat joustavasta tyllistä tehdyt 

rintaliivit ja kaksiosainen paneelihame, jonka paneelit ovat irrotettavissa alushousuista. 

Paneelihameessa runsaasti kellotetut kangaskappaleet peittävät esiintyjää vain etu- ja 

takapuolelta, jättäen esiintyjän jalkojen sivut paljaiksi. Lisäksi asuun kuuluu kyynärpään yli 

kulkevat pitkät hansikkaat, massiivinen päähine, tanssikengät ja pastiesit. Asu kuuluu 

esitykseen, joka on tribuutti legendaariselle Mae Westille.  (Scott, 2019, ss. 226-229) 

Kuva 5 Burleskiesiintyjä Dirty Martini esittelee pukunsa (Scott, 2019) 
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4 BURLESKIASUN KIINNIKKEET 

Luvussa käyn läpi burleskiasuissa yleisimmin käytetyt kiinnikkeet ja annan esimerkkejä 

kiinnikkeiden rakenteista, materiaalivalinnoista ja mahdollisista lisätarvikkeista. 

Tietoperustana luvulle toimivat Hämeenlinnan kaupunginteatterin puvustomestari Emmi 

Vainion sekä Pirkanmaan alueella toimivan burleskitaiteilijan ja pukuompelijan Olivia Rougen 

kanssa käydyt haastattelut, vaatetusalan ammattitekniikoiden kirjallisuus sekä oma 

osaamiseni vaatetusalan ammattilaisena. 

Havainnoin rakenteita valokuvamateriaalin avulla sekä tietokoneavusteisesti piirretyillä 

poikkileikkauskuvilla. Poikkileikkauskuvat ovat vaatteen rakennekuvia, jotka kuvaavat 

ommeltavien saumojen rakenteita. Ne kertovat mm. millaisia ompeleita vaatteessa 

käytetään, missä ompeleet sijaitsevat, kuinka suuret saumavarat ovat ja mitä mahdollisia 

lisätarvikkeita vaatteessa on. (Ylönen & Häkkinen, 2010, s. 42) 

Vaatteen kiinnikkeellä, kiinnityksellä tai kiinnittimellä tarkoitan vaatteessa avattavaa ja 

suljettavaa osaa, joka helpottaa vaatteen pukemista ja riisumista. Yleisimpiä kiinnikkeitä 

vaatteissa ovat vetoketjut ja napit. Näiden lisäksi vaatteissa voidaan käyttää tarranauhaa, 

hakasia ja lehtiäisiä, hakasnauhaa, nyörikiinnitystä sekä magneetteja. (Ylönen & Häkkinen, 

2010, ss. 79-80, 205) 

4.1 Vetoketjut 

Vetoketju on kiinnikkeenä tukeva. Sillä pystyy sulkemaan koko vaatekappaleen ja se toimii 

ikään kuin avattavana saumana. Sen voi helposti piilottaa vaatteeseen erilaisilla halkio- ja 

listarakenteilla tai vetoketjun voin jättää näkyviin koristeeksi tehostamaan vaatteen ilmettä. 

Vetoketjun ompelussa on oltava huolellinen ja apuna tässä voidaan käyttää joko koneella tai 

käsin tehtyjä tukiompeleita. Huonosti ommeltu ja kohdistettu vetoketju antaa epäsiistin 

vaikutelman. (Ylönen & Häkkinen, 2010, s. 94) 
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Kuva 6 Burleskiasuihin sopivia vetoketjuja 

 

Burleskivaatetuksessa vetoketju toimii hyvin pidemmissä saumoissa ja ominaisuuksiltaan sen 

tulee olla kestävä. Kestävät vetoketjut ovat valmistettu vahvasta muovista, ja niissä on 

tavallista leninkiketjua leveämpi hammastus. Vetoketju voi olla kokonaan avattava takkiketju 

tai jykevämpi yleisketju ja hammastus voi olla valmistettu myös metallista, varsinkin, jos 

ketjua halutaan käyttää koristeena. Piiloketjuja burleskiasuissa ei käytetä, sillä ne kestävät 

huonosti vetoa ja kulutusta, ja ovat hankalampia avata. (Olivia Rouge, henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021) 
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Kuva 7 Burleskitaiteilija Immodesty Blaize vetoketjullisessa korsetissa (Emmett, n.d.) 

 

Kestävyyttä vetoketjurakenteisiin tuo myös materiaalin tukeminen (E. Vainio, 

henkilökohtainen tiedonanto, 3.2.2021). Tukikangas vahvistaa materiaalia, peittää 

läpikuultavia saumoja, estää kankaan venymistä ja helpottaa monien materiaalien käsittelyä. 

Tukikankaana voidaan käyttää liimattavia tukimateriaaleja tai ommeltavia materiaaleja 

kuten nauhoja. (Shaeffer, 1993, s. 53) Omasta kokemuksestani tukeminen on yksi 

tärkeimmistä vaiheista vetoketjukiinnityksissä. Huonosti tuettua vetoketjua on vaikeampi 

avata, koska vetoketjun ympärillä oleva materiaali elää enemmän. Olen lisännyt omiin 

pukuihini myös muovisia tukiluita vetoketjun molemmille puolille, jotka helpottavat 

vetoketjun paikallaan pysymistä ja näin ollen avaamista. 
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Haastatellessani burleskitaiteilija ja pukuompelija Olivia Rougea (henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021), kertoo hän vetoketjujen ompelemisen oleellisimman rakenteen 

olevan päällitikkaus. Tikkaus pitää vaatteen materiaalin paikoillaan ja estää näin kankaan 

joutumisen vetoketjun väliin. Tämä on erityisen tärkeää ohuita materiaaleja käytettäessä. 

Mikäli vetoketjua ei haluta jättää puvussa näkyviin, voidaan vetoketjuhalkio tai -sauma 

valmistaa yksipuoleisella tai kaksipuoleisella tikkauksella, jolloin vetoketju peittyy yhden tai 

kahden listan alle. Tarkastelen näitä rakenteita pidemmällä tässä luvussa. Vetoketjun nurjalle 

puolelle voidaan valmistaa piilolista, joka estää vetoketjun takertumisen alla oleviin 

materiaaleihin tai mahdollisen ihoon tulevan painaumajäljen. (Olivia Rouge, 

henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) 

Jos burleskivaatteeseen halutaan vuori, onnistuu vuorin ompeleminen kaikista parhaiten 

käsin. Käsin ompelemalla vuoria pystytään käsittelemään helpommin. Oleellisinta 

vuorituksessa on huomioida, että vuori jää mahdollisimman kauaksi vetoketjun 

hammastuksesta. Kun vaatetta riisutaan nopeasti, on voitava luottaa siihen, että mikään 

materiaaleista ei jää vetoketjun väliin ja jumiuduta ketjua. (Olivia Rouge, henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021) Haastatellessani puvustomestari Emmi Vainiota (henkilökohtainen 

tiedonanto, 3.2.2021) kertoi hän, että myös teatterivaatetuksessa vaatteen vuori ommellaan 

pääosin käsin. 

Vetoketjun sijoittaminen vaatteeseen riippuu siitä, kuinka vaate halutaan riisua. Olivia Rouge 

(henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) kertoo sijoittavansa vetoketjun usein reiden 

kohdalle vaatteen etupuolelle sivusauman sijaan. Vetoketjun riisumista voidaan helpottaa 

lisäämällä ketjun vetimeen koristeellinen nauhatupsu eli tasseli, helminauha tai ketju. Näin 

vetimestä saa paremman otteen ja varsinkin selkään sijoitetun ketjun avaaminen helpottuu. 

(Weldon, 2010, s. 141) 
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Kuva 8 Burleskitaiteilija Miss Chrissy Kiss mekossa, jossa reiden kohdalta alkava 

vetoketjukiinnitys (Jackowska, 2018) 
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4.2 Esimerkkejä vetoketjurakenteista 

Vetoketjurakenteina käyn tarkemmin läpi yksipuoleisen ja kaksipuoleisen vetoketjusauman, 

koristeellisen vetoketjusauman sekä ohuille ja joustaville materiaaleille soveltuvat 

vetoketjusaumat. Burleskivaatetuksessa olen havainnoinut käytettävän useimmiten 

nimenomaan vetoketjusaumoja eikä niinkään halkioita. Kaikki rakenteet voidaan toteuttaa 

myös halkioina, mutta tekemissäni esimerkeissä ne ovat rakennettu avattaviksi saumoiksi. 

Rakenteissa kuvitteellinen burleskivaate on vuoritettu, joustaville materiaaleille tehtyjä 

vetoketjusaumoja lukuun ottamatta. Vuorin voi ommella saumarakenteisiin käsin tai 

koneella. Rakenteisiin on suunniteltu vetoketjun taakse ommeltava piilolista, joka estää 

painaumien syntymisen, ja ehkäisee materiaalin ja ihon joutumista ketjun väliin. Rakenteet 

perustuvat omaan ammatilliseen osaamiseeni vaatetusompelijana sekä burleski- ja 

teatterivaatteiden havainnointiin. 

4.2.1 Yksipuoleinen ja kaksipuoleinen vetoketjusauma 

Kuva 9 Yksipuoleinen vetoketjusauma ja poikkileikkauskuva 

 

Tässä rakenteessa vetoketju peittyy yhden listan alle ja ketjua avattaessa hammastuksen 

toinen puoli tulee näkyviin. Olen havainnoinut, että rakennetta käytetään paljon 

teatterivaatetuksessa, sillä se on yksinkertainen toteuttaa ja toimii loistavasti, kun vetoketju 

halutaan piilottaa vaatteeseen. 
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Kuva 10 Kaksipuoleinen vetoketjusauma ja poikkileikkauskuva 

 

Rakenteessa vetoketju peittyy kahden listan alle ja listat kohtaavat ketjun keskellä. 

Avattaessa hammastuksen molemmat puolet näkyvät vähän listojen alta. Rakennetta 

valmistaessa on huomioita, kuinka suurelle vedolle vetoketjun kohta joutuu, eli toisin sanoen 

kuinka kireä ja vartalonmyötäinen vaate on. Veto voi aiheuttaa sen, että listat aukeavat ja 

vetoketjun hammastus tulee esiin. Huolellisella kaavoituksella ja ompelulla vetoketjusauman 

listat saa pysymään paikallaan. Vuorin kiinnitys käsin tehdyin ompelein vetoketjuun auttaa 

rakenteen valmistamisessa. 

4.2.2 Koristeellinen vetoketjusauma 

Kuva 11 Koristeellinen vetoketjusauma ja poikkileikkauskuva 
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Rakennetta käytetään, kun vetoketju halutaan jättää näkyviin. Koristeellisilla vetoketjuilla 

voidaan tuoda vaatteeseen erilaista ilmettä ja kiinnittää esityksessä erityistä huomiota 

kohtaan, josta riisuminen alkaa. Koristevetoketju voidaan ommella myös suoraan 

miehustakankaan päälle, mikäli vetoketjun reunat on muotoiltu koristeellisiksi, esimerkiksi 

muistuttamaan pitsiä. 

4.2.3 Vetoketjusauma ohuelle materiaalille 

Kuva 12 Vetoketjusauma ohuelle materiaalille ja poikkileikkauskuva 

 

Ohuille materiaaleille vetoketjurakenteita suunnitellessa on mietittävä, joutuuko sauma 

kovan vedon ja kulutuksen kohteeksi. Mikäli saumalta vaaditaan kovaa kestävyyttä, 

suosittelisin sen valmistamista vahvemmasta materiaalista. Tämä vaikuttaa tietenkin 

vaatteen ilmeeseen paljon, vetoketjusauman ollessa selvästi eri materiaalia kuin muu 

kangas. Saumasta voidaan tehdä vaatteeseen näyttävä yksityiskohta tai se voidaan 

naamioida runsailla koristeilla, kuten strasseilla. Muussa tapauksessa ohutta materiaalia 

kannattaa tukea mahdollisimman paljon ja saumarakenteena voidaan käyttää mitä tahansa 

yllä mainituista rakenteista. 
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4.2.4 Vetoketjusauma joustavalle materiaalille 

Kuva 13 Vetoketjusauma joustavalle materiaalille ja poikkileikkauskuva 

 

Joustavissa kankaissa materiaalin tukeminen auttaa vetoketjurakenteen valmistuksessa ja 

riisuttaessa erityisen paljon. Vetoketjun kohdasta saadaan vielä tukevampi lisäämällä 

saumavaran alle joustamatonta materiaalia. Materiaali valitaan joustavan kankaan 

ominaisuuksien mukaan ja tukimateriaalin voi tukea vielä liimatukikankaalla, jos rakenne sitä 

vaatii. Esimerkkirakenteessa myös piilolista on tuettu. Tukikangas pitää piilolistan 

paikoillaan, helpottaa listan ompeluja ja vähentää riskiä listan jäämisestä vetoketjun väliin. 

Vetoketju ommellaan joustavaan materiaaliin joko lukkotikki-, siksak- tai jousto-ompeleella. 

4.3 Painonapit ja nepparit 

Painonapit ja nepparit ovat kaksiosaisia kiinnikkeitä (ylä- ja alanappi), joita valmistetaan 

metallista ja muovista. Ommeltavien nappien lisäksi niitä valmistetaan myös niitattavana, 

jossa niitti painetaan kankaan läpi. (Ylönen & Häkkinen, 2010, s. 79) Etenkin 

teatterivaatteissa suositaan neppareita, sillä ne ovat vähä-äänisiä ja nopeasti avattavia. Ne 

on helppo täsmentää kiinnityskohdan mukaan ja 11 mm-13 mm halkaisijaltaan olevat 

nepparit pysyvät tiukasti kiinni ja ovat kestäviä. (E. Vainio, henkilökohtainen tiedonanto, 

3.2.2021) 
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Kuva 14 Erikokoisia neppareita 

 

Pukuompelija Olivia Rouge (henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) kertoo käyttävänsä 

kiinnityksistä eniten neppareita ja perustelee neppareiden käyttöä niiden helppoudella ja 

kestävyydellä. Hän toteaa käyttävänsä pääosin noin sentin halkaisijaltaan olevia neppareita 

useimmissa burleskiasuissa, mutta ohuiden materiaalien kanssa kertoo hän käyttävänsä 

joskus pienempiä neppareita. Oleellisinta neppareiden koon valinnassa on miettiä, kuinka 

suurelle vedolle ne joutuvat ja mihin kohtaan nepparit ollaan kiinnittämässä. Pienemmät 

nepparit aukeavat suurempia helpommin, mutta mitä suurempi neppari on, sitä enemmän 

voimaa sen avaamiseen pitää käyttää. (Olivia Rouge, henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) 

Kiinnittäessä neppareita vaatteeseen ommellaan ensin ylänappi, eli se puoli nepparista, 

jonka keskellä on kohollaan oleva pallonmuotoinen osa. Ylänappi kiinnitetään päällimmäisen 

kangaskerroksen nurjalle puolelle. (Shaeffer, 1993, s. 97) Emmi Vainio (henkilökohtainen 

tiedonanto, 3.2.2021) suosittelee napinläpipistoa nepparien ompeluun, sillä se kestää 

vauhdikastakin vaatteen riisumista. Kun ylänapit on kiinnitetty ensin, niiden kärkeen voi 

hieraista liitua ja painamalla nappilistat päällekkäin, saa alanappien paikat merkittyä 

kankaaseen kätevästi. Nepparia voidaan käyttää myös lisätukena vetoketjun kanssa. 

Vetoketjurakenteeseen voidaan kiinnittää painonappi vetoketjun alkupäähän, jolloin se 

auttaa vetoketjua pysymään kiinni ottamalla vastaan osan rakenteeseen kohdistuvasta 

vedosta. (Shaeffer, 1993, s. 97) 
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Kuva 15 Nepparikiinnitys paneelihameen vyötäröllä 

 

Kuten vetoketjuissa, myös neppareiden kanssa kiinnityskohdan tukeminen on tärkeää ja 

tekee rakenteesta kestävämmän (E. Vainio, henkilökohtainen tiedonanto, 3.2.2021). 

Esimerkiksi ohuiden materiaalien reunoihin voidaan ommella satiininauhaa, johon nepparit 

kiinnitetään. Näin ohut materiaali ei joudu suoraan kulutuksen ja vedon kohteeksi. Kun 

nepparia ommellaan haluttuun kohtaan, voidaan kiinnitystä tukea ompelemalla neppari 

useamman kangaskerroksen läpi. Esimerkiksi pelkkään pitsiin ei nepparia kannata ommella 

suoraan kiinni, vaan täytyy mukaan ommella myös alemmat kerrokset. (Olivia Rouge, 

henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) Omaan havainnointiini pohjautuen tämä saattaa 

johtaa siihen, että ompeleet, joilla neppari on kiinnitetty, tulevat näkyviin. On hyvin 

epätodennäköistä, että nämä ompeleet näkyisivät lavalla olevasta esiintyjästä yleisölle, 

mutta rakenteista suunnitellessa on otettava huomioon haluttu lopputulos. Mikäli rakenne 

vaatii ompeleiden läpi ompelua, voidaan niitä peittää lisäämällä kiinnityskohdan päälle 

koristeita kuten strasseja tai koristenauhaa.  
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Kuva 16 Rintaliivit, joissa irrotettavat kupit nepparikiinnityksellä (CanovaStudio, n.d.) 

 

Neppareita on saatavilla myös valmiina nepparinauhana, jota voidaan leikata sopivan 

pituiseksi. Nauhaa on saatavilla metallisilla tai muovisilla neppareilla, joista metalliset 

kestävät paremmin kulutusta. Nauha ommellaan kankaaseen kiinni ja ommellessa apuna 

voidaan käyttää vetoketjupaininjalkaa. (Marli, 2020) Suosittelen kankaan tukemista myös 

nauhaa käytettäessä ja rakenteeksi nepparinauhalle sopii sama saumarakenne kuin yksittäin 

ommeltaville painonappeille. Nepparinauhaa voidaan käyttää pitkissäkin saumoissa kuten 

housunlahkeiden sivuissa.  
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Painonappikiinnitykset soveltuvat hyvin asuihin, joissa riisumisen nopeus on tärkeää. 

Neppareilla voidaan luoda myös illuusio nappikiinnityksestä esimerkiksi kauluspaidassa, jossa 

nappilistan alle ommellaan nepparikiinnitys ja päälle koristenapit. Nepparikiinnitteinen paita 

on huomattavasti helpompi avata kuin pienet paidan napit ja yleisö voi jäädä 

hämmästelemään kuinka esiintyjä vain repäisee paidan auki. (E. Vainio, henkilökohtainen 

tiedonanto, 3.2.2021)  

4.4 Esimerkkejä painonappikiinnityksistä 

Painonappikiinnityksistä tarkastelen kiinnitysten yleistä saumarakennetta ja annan 

esimerkkejä ohuille ja joustaville materiaaleille soveltuvista rakenteista. Kuvitteellisen 

burleskivaatteen yleinen painonappikiinnitys on vuoritettu rakenne ja ohuille sekä joustaville 

materiaaleille suunnitellut rakenteet vuorittamattomia. Esimerkkirakenteissa käytän 13 mm 

halkaisijaltaan olevia neppareita, joita sekä puvustomestari Emmi Vainio että pukuompelija 

Olivia Rouge kertovat käyttävänsä töissään. Rakenteisiin nepparit voidaan ommella joko 

yhden tai kahden kangaskerroksen läpi, riippuen kiinnityksen halutusta lopputuloksesta. 

Suunnitellut rakenteet perustuvat burleski- ja teatterivaatteiden havainnointiin ja omaan 

osaamiseeni vaatetusompelijana. 

4.4.1 Painonappikiinnityksen saumarakenne 

Kuva 17 Painonappikiinnityksen saumarakenne ja poikkileikkauskuva 
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Rakenne on yksinkertainen nappilista nepparikiinnitykselle, jossa kiinnitykselle kestävyyttä 

antavat liimatukikangas ja napituslistan tikkaus. Tikkaus pitää materiaalin paikoillaan ja 

helpottaa vaatteen käsittelyä sitä riisuttaessa. Lista voidaan naamioida napitus ompelemalla 

listan neppareiden päälle koristenapit. Näin vaatteeseen saadaan illuusio napituksesta, 

mutta vaatteen avaaminen onnistuu helposti ja nopeasti. 

4.4.2 Painonappikiinnityksiä ohuille materiaaleille 

Ohuelle materiaalille nepparikiinnitystä suunnitellessa en suosittelisi nepparien ompelemista 

suoraan herkkään materiaaliin. Esimerkkeinä rakenteista esitän vahvemmasta materiaalista 

valmistetun napituslistan tekemistä, vahvemmasta materiaalista valmistetun alavaran 

tekemistä ja kiinnityksen reunan huolittelua nauhan avulla. Näillä rakenteilla saadaan 

vaatteen kokema veto ja kulutus siirrettyä vahvemmalle materiaalille ja luotua näin 

kestävämpi ja tukevampi kiinnityskohta. 

Kuva 18 Painonappikiinnitys vahvemmasta materiaalista valmistetulla nappilistalla ja 

poikkileikkauskuva 

 

Rakenteeseen valmistettu vahvemmasta materiaalista oleva napituslista tulee vaatteeseen 

selkeästi näkyville kankaiden ollessa eri materiaalia. Lista voidaan jättää vaatteeseen 

näkyväksi yksityiskohdaksi valmistamalla se esimerkiksi eri värisestä kankaasta tai se voidaan 

naamioida lisäämällä listan päälle koristeita kuten strasseja tai koristenauhaa. 
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Kuva 19 Painonappikiinnitys vahvemmasta materiaalista valmistetulla alavaralla ja 

poikkileikkauskuva 

 

Rakenteessa ohut materiaali jää vaatteen oikealle puolelle ja kankaan jatkuvuus säilyy 

vaatteessa paremmin kuin yllä olevassa rakenteessa. Alavara jää kuultamaan ohuen 

materiaalin alta, mutta valitsemalla saman sävyinen kangas ja sävyihin sopivat painonapit 

saadaan kuultavuus minimiin. 

Kuva 20 Painonappikiinnitys vinonauhalla huoliteltuun reunaan ja poikkileikkauskuva 

 

Ohuen materiaalin reuna on viimeistelty satiinivinonauhalla, joka toimii nepparikiinnityksen 

tukena. Kiinnityksessä käytetyt nepparit ovat halkaisijaltaan vinonauhan leveyteen sopivia. 

Rakennetta voidaan käyttää esimerkiksi paneelihameen paneelien kiinnittämisessä 

vyötärökaitaleen, sillä se on kevyt ja huoliteltu. 
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4.4.3 Painonappikiinnitys joustavalle materiaalille 

Kuva 21 Painonappikiinnitys joustavalle materiaalille ja poikkileikkauskuva 

 

Joustavan materiaalin kanssa nepparikiinnityksen tukeminen on erityisen tärkeää. Mitä 

joustavampi kangas vaatteessa on käytössä, sitä haastavampaa nepparien avaaminen on 

kankaan venyessä ja eläessä. Omasta kokemuksestani burleskitaiteilijana olen huomannut, 

että erityisen joustavien kankaiden kanssa voidaan käyttää pienempiä neppareita. Koska 

kangas joustaa ja antaa periksi, pysyvät myös pienemmät nepparit kiinni ja niiden avaaminen 

vaatii vähemmän voimaa. Joustavan kankaan tukemiseen voidaan käyttää materiaalille 

soveltuva liimattavaa tukikangasta tai tukinauhaa.  Yllä olevassa esimerkissä on käytetty 

kankaan tukemiseen puuvillasta valmistettua twill-nauhaa, joka on piilotettu saumavaran 

alle. 

4.5 Muita burleskivaatteissa käytettäviä kiinnikkeitä 

Luvun lopuksi käyn lyhyesti läpi muita burleskivaatteissa yleisesti käytettyjä kiinnikkeitä. 

Kiinnikkeet ovat tarranauhat, hakaset, magneetit sekä nauhat ja nyörit. Annan esimerkkejä 

kiinnikkeiden soveltamisesta burleskivaatetukseen ja pohdin, millaiseen käyttötarkoitukseen 

kiinnitys soveltuu parhaiten. 
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4.5.1 Tarranauha 

Tarranauha tunnetaan myös kauppanimellä Velcro. Tarranauha valmistetaan tekokuiduista 

kuten polyesterista ja se kiinnitetään vaatteeseen joko ompelemalla tai liimaamalla. Nauha 

koostuu kahdesta eri nauhasta, karheasta koukkupuolesta ja pehmeästä nukkapuolesta. 

Saumarakenteena tarranauhan kanssa voidaan käyttää samanlaisia rakenteita kuin 

neppareiden kanssa. Nauhan koukkupuoli kiinnitetään tikkaamalla se nauhan reunoista tai 

liimaamalla se kiinnityskohdan alapuolen päällyspuolelle ja nukkapuoli päällyspuolen 

alapuolelle. (Butterick Company, 1989, s. 361) 

Puvustomestari Vainio (henkilökohtainen tiedonanto, 3.2.2021) kertoo haastattelussa, että 

teatterivaatetuksessa tarranauhaa on käytetty pitkään, mutta nykyään tarranauhan käyttö 

on vaihtunut neppareihin. Vaatetta kiinni laitettaessa tarranauha saattaa mennä vinoon ja 

nauhan avaamisesta kuuluu kova repäisyääni, joka saattaa olla esityksessä häiritsevä (E. 

Vainio, henkilökohtainen tiedonanto, 3.2.2021).  

Burleskiesityksiä katsoessani huomaan itse kiinnittäväni huomiota juurikin tarranauhojen 

repäisyääniin. Suomessa burleskia esitetään usein pienissä tiloissa ja lavan ollessa lähellä 

yleisöä, tarranauhan repäisystä kuuluva ääni kantautuu yleisöön. Tätä voidaan korjata 

hyvällä äänentoistolla ja suuremmilta lavoilta ääni tuskin kuuluu yleisölle. Muuten 

tarranauha on kiinnityksenä kestävä, vaivaton avata ja helposti vaihdettavissa. Se soveltuu 

niin pitkien saumojen kuin pienten yksityiskohtien kanssa käytettäväksi ja toimii hyvin 

nopeaa riisumista vaativissa vaatteissa. Pukuompelija Olivia Rouge (henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021) muistuttaa, että tarranauha saattaa myös tarttua kiinni herkempiin 

materiaaleihin, joten sen riisumisessa on otettava myös tämä huomioon. 

4.5.2 Hakaset ja lehtiäiset 

Hakasia ja lehtiäisiä on saatavilla eri väreissä ja eri kokoisina. Ne valmistetaan metallista ja 

lehtiäiset ovat muodoltaan joko silmun muotoisia tai suorakulmaisia. Päällystetyt hakaset 

ovat isokokoisempia ja suunniteltu käytettäväksi jakkujen ja takkien kanssa. Housuhakaset 

ovat päällystettyjä hakasiakin suurempia ja jykevämpiä, jotka soveltuvat hyvin yksinään 

kiinnikkeeksi. Hakasista ja lehtiäisistä valmistetaan myös valmiiksi nauhaan kiinnitettynä ja 
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nauhaa voi ostaa metritavarana. Hakasten muotoilu tekee niistä tukevan kiinnikkeen, joka ei 

avaudu itsestään. Hakaset ja lehtiäiset kiinnitetään kankaaseen tiheillä luotospistoilla tai 

napinläpipistoilla. (Ylönen & Häkkinen, 2010, s. 80) 

Housuhakaset soveltuvat hyvin burleskivaatteiseen esimerkiksi hameiden vyötärökaitaleille. 

Hakanen kestää paljon vetoa ja ei aukea vahingossa, kuten nepparin kanssa saattaa käydä, 

jos kiinnityskohta joutuu liian suuren vedon kohteeksi. Suuren kokonsa vuoksi hakanen on 

myös helppo avata, sillä siitä saa hyvin otteen. Näin kiinnityksen avaaminen onnistuu 

hanskojenkin kanssa. (Olivia Rouge, henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) Olen 

huomannut burleskivaatetuksessa käytettävän isompia päällystettyjä hakasia ja suurikokoisia 

koristehakasia esimerkiksi viittojen ja takkien kanssa. Nämä kookkaammat hakaset ovat 

helppoja avata, tuovat lisäilmettä asuun ja ovat kiinnityksenä kestäviä. 

Burleskitapahtumien takahuoneissa puhutaan esiintyjien kesken usein vaatteista ja jaetaan 

ideoita ja vinkkejä asujen valmistukseen. Yhtenä esimerkkinä mieleeni tulee tästä 

bikinisoljen käyttö. Rintaliivien hakaset saattavat olla haastavia avattavia lavalla ja pienet 

hakaset voivat pahimmassa tapauksessa jäädä kiinni esiintyjään muuhun asuun tai 

peruukkiin. Vaihtamalla rintaliivien hakaskiinnityksen jykevämpään bikinisolkeen saadaan 

liiveihin tukeva ja helposti avattava kiinnitys, jossa liivien takertuminen esiintyjään ei ole 

riski. 

4.5.3 Magneetit 

Magneetteja käytetään vaatetuksessa ja asusteissa, joista yleisimpiä ovat laukuissa käytetyt 

magneettiset lukot. Magneettikiinnitykset ovat kaksiosaisia kiinnikkeitä, jossa positiivinen 

plusnapa ja negatiivinen miinusnapa vetävät toisiaan puoleensa. Ne ommellaan tyypillisesti 

vaatteessa kankaan alle piiloon, jolloin magneettikiinnitys on huomaamaton ja helppo 

vaihtaa uuteen kiinnitykseen. Magneetin koon valintaan vaikuttavat kangaskerrosten 

paksuus, käytettävissä oleva tila ja kiinnityksen vahvuuden haluttu lopputulos. Magneetteja 

valmistetaan myös muoviseen suojakerrokseen sinetöitynä, jolloin magneetti on suojassa 

kosteudelta ja pinnan kulutukselta. Muovinen suojakerros vähentää magneetin tehoa 

hieman magneettien ollessa kauempana toisistaan.  (K&J Magnetics, n.d.) 
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Pukuompelija Olivia Rouge (henkilökohtainen tiedonanto, 9.2.2021) kertoo käyttävänsä 

valmistamissaan puvuissa magneettisia korulukkoja. Korulukot ovat kauniin muotoisia ja 

niitä on saatavilla kimaltavilla strasseilla päällystettynä ja monissa eri muodoissa. Ne 

soveltuvat kevyemmille materiaaleille ja kiinnitettään materiaaliin käsin tehdyillä ompeleilla. 

Hän kertoo käyttävänsä myös magneettisia laukkulukkoja, jotka soveltuvat joustamattomille 

materiaaleille. Magneettikiinnityksillä vaatteen riisumisen tapa voi tulla yleisölle yllätyksenä 

ja vaate näyttää irtoavan esiintyjän päältä vaivattomasti. (Olivia Rouge, henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021) E. Vainio (henkilökohtainen tiedonanto, 3.2.2021) toteaa 

magneeteissa olevan juurikin sitä teatterin taikaa, mitä yleisö esiintyjältä odottaa. 

4.5.4 Nauhat ja nyörit 

Nauhat ja nyörit sopivat burleskivaatteisiin, joissa vaatteen riisumisella halutaan kiusoitella. 

Nauhoista voidaan tehdä olkaimettomiin pukuihin solmittavat olkaimet tai niskan taakse 

sidottava halter-kiinnitys. Nauhojen tulee olla korkealaatuisia, sillä ne joutuvat kovalle 

vedolle ja kulutukselle. (Weldon, 2010, s. 141) Pukuompelija Olivia Rouge (henkilökohtainen 

tiedonanto, 9.2.2021) painottaa, että nauhakiinnitysten riisumiseen on otettava aikaa, koska 

nauhat saattavat helposti sotkeutua ja mennä solmuun. 

Tyypillisin nauhakiinnitys on korsetin takana oleva nyöritys, jonka avulla korsetti avataan ja 

kiristetään vartalon kurveja korostavaksi. Nauhoina voidaan käyttää erityisvahvaa paracord-

nauhaa, jota käytetään muun muassa retkeilyvaatteissa sen suuren vetolujuuden vuoksi. 

Paracord-nauha kestää käyttökerrasta toiseen, mutta nauha on jäykkää ja nauhasta solmitut 

solmut ovat kookkaita. Nyöritykseen voidaan käyttää myös satiininauhaa, joka on 

ulkonäöltään ylellisempää ja josta saadaan solmittua sievemmän näköisiä solmuja ja 

rusetteja. Kestävä satiininauha on kaksipuoleista (eng. double-faced) ja nauha on saman 

näköinen sekä ylä- että alapuolelta.  Leveydeltään satiininauha on yleisimmin yhden 

senttimetrin levystä. Tätä ohuemmasta nauhasta on vaikeampi saada otetta ja ohuet nauhat 

pysyvät huonommin kiinni. Leveämmät nauhat taas saattavat aiheuttaa ongelmia korsetin 

sirkkarenkaiden kanssa ja tekevät nyörityksestä vaikeammin avattavan ja solmuista 

paksumpia. Nauhoiksi sopivat myös litteät, useimmiten kengissä käytetyt puuvillanauhat, 

joita voidaan myös värjätä halutun lopputuloksen saamiseksi. (Lucy’s Corsetry, 2015)  
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5 LOPPUTULOS 

Opinnäytteen tarkoituksena oli kerätä tietoa yleisimmistä burleskiasuissa käytettävistä 

kiinnikkeistä ja niiden soveltamisesta ominaisuuksiltaan erilaisille materiaaleille ja eri 

käyttötarkoituksiin. Työ rajattiin koskemaan burleskiasujen riisuttavia vaatekappaleita. 

Yleisimpien kiinnikkeiden rakenteista toteutettiin rakenteita havainnollistavat 

poikkileikkauskuvat ja näytekappaleet. Työn pohjana toimi työn tekijän kokemus 

burleskiasujen ja teatterivaatteiden valmistuksesta ja aiheen valinta pohjautui tekijän 

burleskiharrastukseen.  

Työn tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä toimivat asiantuntijahaastattelut, jotka 

toteutettiin Hämeenlinnan kaupunginteatterin puvustomestarin Emmi Vainion ja 

pukuompelijana sekä burleskitaiteilijana toimivan burleskiartistin Olivia Rougen kanssa. 

Haastatteluiden henkilöt valittiin heidän ammatillisen kokemuksensa perusteella 

ajankohtaisen tiedon saamiseksi. Opinnäytetyössä käytettiin menetelminä haastatteluiden 

lisäksi työn tekijän tekemää havainnointia teatteri- ja burleskivaatetuksesta sekä julkaistujen 

kirjallisten lähteiden analysointia.  

Työn lopputuloksena syntyi selvitys burleskivaatetuksessa yleisimmin käytetyistä 

kiinnikkeistä, jotka selvityksen pohjalta olivat vetoketjut ja painonapit. Kiinnikkeistä 

valmistettiin kolmelle eri materiaalille soveltuvat rakennenäytteet ja rakenteiden 

havainnollistamisen tueksi toteutettiin tietokoneavusteisesti piirretyt poikkileikkauskuvat. 

Kiinnitysten rakenteet suunniteltiin noudattamaan burleskivaatetuksen vaatimuksia. 

Vaatimuksina olivat kestävyys, toiminnallisuus sekä ulkonäköön ja haluttuun lopputulokseen 

vaikuttavat tekijät. Työssä pohdittiin kiinnikkeiden valintaan vaikuttavia tekijöitä ja 

burleskiasun ominaispiirteitä sekä vaatimuksia. Lisäksi työssä käytiin lyhyesti läpi muita 

burleskivaatetuksessa käytettäviä kiinnikkeitä, jotka olivat haastatteluaineiston pohjalta 

tarranauha-, hakas-, magneetti-, ja nyörikiinnitykset.  

Opinnäytteen lopputulosta voidaan hyödyntää opastuksena burleskivaatteiden kiinnikkeiden 

valintaan ja valmistukseen. Työn tarkoituksena oli selvityksen lisäksi havainnollistaa kuinka 

kiinnikkeiden suunnittelu ja tarkoituksenmukainen valinta sekä sijoitus vaatekappaleeseen 

vaikuttavat parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen burleskivaatteessa.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessi on ollut itselleni täysin uudenlainen kokemus, ja prosessin hallinta on 

ollut haastavaa sekä opettavaista. Uuden asian opettelu vie aina paljon aikaa ja 

kokonaisuuksien hahmottaminen on haastavaa ensimmäistä harjoitustyötä tehdessä. 

Epävarmuuden sietäminen ja usko siihen, että työ tulee valmiiksi ja kattaa sille annetut 

vaatimukset, ovat koetelleet minua työn aikana. Pohdinnassa käyn läpi prosessiani vaihe 

vaiheelta aina aiheen valinnasta työn lopputulokseen ja pohdin prosessinhallinnan sekä 

oman ammatillisen osaamiseni kehittymistä. 

Koin aiheen tarpeelliseksi, sillä oman selvitykseni pohjalta en löytänyt lähteitä, jossa 

nimenomaan burleskivaatetuksen kiinnityksiä tarkasteltaisiin syvällisesti. Valitsin aiheen sekä 

oman osaamiseni pohjalta, että kokemuksesta tiedon tarpeellisuudesta. Vertaamalla 

teatterivaatetuksen tekniikoita burleskivaatetuksen tekniikoihin sain monipuolisuutta 

opinnäytetyön tietoperustaan. Haastattelut toimivat oppinäytetyön tärkeimpänä ja 

ajankohtaisimpana lähteenä. Sain tuoretta tietoa tällä hetkellä käytettävistä kiinnityksistä ja 

haastattelujen pohjalta pystyin kohdentamaan tiedonhankintaani muista lähteistä 

paremmin. 

Haastattelujen toteutus oli opinnäytetyöprosessin haastavin osuus. Kokemusperustani 

rajallisuuden vuoksi haastattelujen suunnittelu ja toteutus vaativat paljon taustatyötä ja 

henkistä valmistautumista. Hain tietoperustaa haastattelun järjestämiseen videomateriaalin 

ja opintojeni aikana kertyneen aineiston avulla. Näiden pohjalta suunnittelin 

haastattelukysymykset ja harjoittelin haastattelutilannetta mielessäni. Huomasin, että 

valmistautumiseni ei ollut haastattelutilanteisiin riittävää, sillä jännitys ja uuden tilanteen 

luoma paine vaikeuttivat keskittymistäni. Haastattelijan rooli tuntui itselleni hyvin vieraalta 

ja vapaamuotoisempi haastattelu olisi näin jälkikäteen ajateltuna toiminut itselleni 

paremmin. Olen kuitenkin tyytyväinen saamaani materiaaliin, mutta jos voisin toteuttaa 

haastattelut uudelleen, osaisin varmasti ohjata tilannetta paremmin ja kysyisin 

kohdentavampia kysymyksiä aiheeseen liittyen. 

Kirjallisina lähteinä käytin työssäni vaatetusalan ammattitekniikan kirjallisuutta sekä 

burleskin historiaa, taiteenlajin ominaispiirteitä, esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta 
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sekä pukuhistoriaa käsittelevää kirjallisuutta. Nämä lähteet ottivat vain vähän kantaa 

vaatteiden kiinnikkeisiin ja toimivat työssäni lähinnä burleskin taustoittamisessa taiteenlajina 

ja syvällisemmän ymmärryksen luomisessa lajin historiaan. Jäin pohtimaan lähteideni 

monipuolisuutta ja valitsemiani näkökulmia. Mietin, olisiko työssäni pitänyt olla vielä 

enemmän burleskivaatetuksen analysointia ja erilaisten vaatekappaleiden syvällisempää 

tarkastelua. Päätin kuitenkin keskittää aikani rakenteiden tarkasteluun ja vaatteiden 

tekniseen puoleen. 

Burleski- ja teatterivaatetuksen parissa tekemäni havainnointi kerrytti arvokasta lisätietoa 

työlleni. Teatterivaatetuksen kanssa tekemäni työharjoittelut ja omien burleskivaatteiden 

valmistus ja käyttö ovat antaneet minulle monipuolista kokemusta erilaisista kiinnikkeistä 

sekä hyödyllistä tietoa vaatteiden toimivuudesta. Burleskiesiintyjänä havainnointia on 

kertynyt erityisesti tapahtumien takahuoneissa, joissa muiden esiintyjien kanssa käydyt 

keskustelut ja heidän asujensa tarkasteleminen ovat olleet korvaamaton tiedonlähde. 

Työssäni halusin tuoda nimenomaan tätä burleskitaiteilijoiden sisäpiirin tietoa julkisesti 

nähtäväksi. 

Tietoperustan pohjalta toteutin esimerkkirakenteita yleisimmistä burleskivaatetuksessa 

käytetyistä kiinnikkeistä, jotka tutkimukseni pohjalta olivat vetoketjut ja painonapit. 

Esimerkkirakenteiden tarkastelemisen tueksi piirsin tietokoneavusteisesti toteutetut 

poikkileikkauskuvat, jotka noudattavat Suomessa käytettyjä standardimerkintöjä. 

Poikkileikkauskuvia lukemalla rakenteista selviävät niissä käytetyt saumavarat ja 

tukiompeleet, mutta ymmärtääkseen rakenteita, on työni lukijan osattava lukea näitä. 

Tämän takia jäin miettimään olisiko minun pitänyt toteuttaa esimerkkirakenteista 

tarkemmat työohjeet ja listata tarvittavat materiaalit paremmin. En kuitenkaan kokenut työn 

tarkoituksen olevan ohjeistuksen tekeminen vaan kiinnikkeiden ja rakenteiden tarkastelu. 

Koska rakenteita pystyy ymmärtämään täydellisesti vain vaatetusalan rakennekuvia 

lukemalla, jäin pohtimaan työni todellista tarkoitusta. Kuka työstäni oikeasti hyötyy ja onko 

työssä ollut keskiössä oman ammatillisen osaamiseni näyttö vai tiedon jakaminen. 

Pohdin, olenko käynyt kiinnikkeitä läpi liian pinnallisesti vai olisiko työni kannalta ollut 

oleellisempaa toteuttaa enemmän rakennenäytteitä ja valmistaa rakenteita myös muista 

kiinnityksistä. Valitsin kertoa kiinnikkeistä vain yleisesti ilman täsmentäviä esimerkkejä, sillä 
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en halunnut luokitella tiettyä kiinnikettä vain tietylle vaatekappaleelle. Mielestäni 

burleskivaatetukseen kuuluu kiinnitysten mielikuvituksellinen käyttö epätavallisissakin 

vaatekappaleissa ja asusteissa, ja kiinnikkeiden rajaaminen tietyille vaatekappaleille tuntui 

burleskivaatetuksen innovatiivisuutta rajoittavalta. 

Opinnäytetyöprosessin hallinta on ollut opettavainen ja vaativa kokemus. Opinnäytteen 

tekemisessä olen joutunut oppimaan paljon uutta, ja tämän takia on sen hallitseminen ollut 

paikoin haastavaa. Tutkimuksellisen otteen tuominen työssä näkyväksi ja uusien 

menetelmien käyttö ovat tuntuneet kokemattomasta tekijästä paikoin vaikeilta. Koen 

kuitenkin kehittyneeni huomattavasti tekstin tuottamisen, prosessinhallinnan ja oman 

osaamiseni hahmottamisen osa-alueilla. Haastattelut ja kirjalliseen materiaalin 

syventyminen ovat kasvattaneet omaa tietoperustaani vaatetusompelijana ja tuoreena 

burleskitaiteilijana. Työ on ollut minulle erittäin hyödyllinen henkilökohtaisella tasolla ja 

koen saaneeni sen kautta uutta osaamista sekä syventäneeni ammatillista 

asiantuntevuuttani. 
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Millaisia kiinnityksiä yleisesti käytetään teatterivaatteissa? 

Tällä hetkellä neppareita. Aikaisemmin käytettiin paljon tarrakiinnityksiä, mutta nepparista lähtee 

vähemmän ääntä. Nyt ollaan tultu vähän herkemmäksi sille, ettei vaatetta riisuttaessa kuulu 

sellaista ritsahdusta. Nepparirivistö on kuitenkin yhtä nopea avata kuin tarranauha. Ja 

tarranauhassa on myös se riski, että kiireessä puettaessa se saattaa mennä vähän vinoon. 

Neppareilla pystyy täsmentämään kiinnityskohdan paremmin. 

Vetoketjut ovat myös yleisiä, mutta niitäkin käytetään harkiten. 

Tavallisia nappeja ei käytetä. Esim. tavallisessa miesten paidassa vaihdetaan kaikki napit 

neppareihin ylintä nappia lukuun ottamatta. Näin on helppo avata se ylin nappi ja loppu vaate 

lähtee päältä nopeasti. 

 

Minkä kokoisia neppareita te käytätte? 

Kolmetoista millimetriä on meillä suosituin. Pienemmät eivät kestä ja niitä on vaikea nähdä 

näyttämön sivussa, saati sitten avata. Isommat taas ovat taas kolhon näköisiä. Yksitoista 

millimetrisiä käytämme joskus. Nepparit ovat Prym- merkkisiä. 

 

Minkälaisia vetoketjuja käytätte? 

Vetoketjut ovat aika jytäköitä. Leninkiketjuja ei käytetä kuin ihan hätätapaukissa. Piilovetoketjuja 

olen laittanut yhdeksän vuoden urani aikana kaksi. Toinen niistä hajosi näyttämöllä ja sen jälkeen 

en ole laittanut kuin yhteen mekkoon, koska se oli valmistettu sifongista ja piilovetoketjun kanssa 

vaatteen herkkyys säilyi eikä se kiristänyt vaatetta niin paljon. Vetoketjujen pitää kestää paljon. 

 

Onko teillä jokin tietty hammastuksen leveys, jota käytätte? 

Kuusi millimetriä on meidän ketjuissa yleisin. 
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Käytättekö muovisia ketjuja vai metallisia? 

Muovisia käytetään kyllä enemmän. Metallisia vetoketjuja saatetaan käyttää takkeihin tai 

päällysvaatteisiin. Tai sitten käytämme päällysvaatteissa jykevämpiä muoviketjuja. 

 

Ovatko nepparit siis paras ratkaisu, kun vaatteiden kanssa pitää tehdä nopeita vaihtoja? 

Joo. 

 

Millaisia kiinnityksiä käytät ohuille materiaaleille? 

Meillä ei ole hirveästi ollut ohuita materiaaleja. Riippuu ihan tilanteesta, mutta yleisesti ottaen 

mitä ohkaisempi materiaali, sitä herkemmät kiinnitykset. Esimerkiksi voidaan käyttää niitä 

pienempiä neppareita. Aika vähän käytetään kuitenkin ohuempia materiaaleja. Lähes kaikki 

valmistetaan jostain tukevammasta tai sitten vaatteet tuetaan kiinnityksen kohdella tosi hyvin.  

Usein laitetaan vielä hakanen vaatteeseen ylös ja vyötärön kohdalle, jos vaikka vetoketju hajoaisi. 

Hakasissa on vain tietysti se ongelma, että ne saattavat jäädä kiinni esim. peruukkiin. Mutta aina 

mietitään, mikä on se pienin paha. 

 

Onko teillä jotain kiinnityksiä mitä haluisitte kokeilla? 

Magneetit kiinnostavat aika paljon. Niissä on sitä teatterin taikaa. Teemme nyt Jäniksen vuosi 

näytelmää, jonka lopussa jänis irrottaa korvansa ja laittaa ne toisen päähän kiinni. Tässä ei oikein 

muuta vaihtoehtoa ole kuin käyttää magneetteja. 

Joskus meillä oli huiveja, joissa oli magneetti ommeltu käänteiden sisälle ja se toimi tosi hyvin. 

Tämän lisäksi niitä oli helppo säilyttää, kun ne pystyttiin vaan ripustaan näyttämön sivussa olevaan 

tankoon siitä magneetista. Ne pysy siinä tosi hyvin kiinni eikä tippuneet mihinkään.  

Magneetit kyllä kiinnostaa monella tasolla. Välillä pelkään vaan, että niistä saattaa tulla jotain 

äänihäiriöitä mikrofonien kanssa. Magneetti on kuitenkin magneetti. 

Muita kiinnityksiä nyt ei oikein tule mieleen. Kyllä ne on ne nepparit, tarranauhat ja vetoketjut 

mitä käytetään eniten. Jossain historiallisissa vaatteissa saatetaan käyttää hakasnauhaa. 

Hakasnauhat tehdään usein niin, että joka toinen hakanen ommellaan eripäin. Näin se vaate pysyy 

hyvin kiinni. 

On myös tosi tärkeää, että saumarakenteet on tehty kestävästi ja vahvasti. On tärkeää miettiä, 

kuinka pitkälle tukirakenteiden tulee yltää, jotta vaate kestää nopeatkin vaihdot. Ja sitten ollaan 
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myös päädytty tietynlaisen tapaan ommella neppareita, niin että ne oikeasti kestää. 

Napinläpipistoilla saa helposti ja tukevasti nepparit kiinni ja ne kestää oikeasti koko esityskauden.  

 

Minkä vahvuista lankaa käytätte, kun ompelette neppareita? 

Riippuu henkilöstä. Tavallisesti meillä käytetään kaksinkertaista satasen lankaa tai yksinkertaista 

kolmekymppistä.  Riippuu myös pohjamateriaalista. Tosi paksu lanka saattaa vaikeuttaa sen 

nepparin kiinni pysymistä. Kyllä ne vaatteet tulee heti bumerangina takaisin, jos on jotain vikaa. 

 

Joudutteko vaihtamaan vetoketjuja usein? 

Kyllä ne kestää. Varsinkin tavalliset vetoketjut kestää, mutta piiloketjut ei. Se on kuitenkin tosi iso 

juttu, jos vetoketju hajoaa kesken esityksen. Kyllä siinä aika paniikkiin menee siinä näyttämön 

sivulla, jos ketju hajoaa. Onneksi vetoketjut laitetaan useimmiten selkään, niin jos se hajoaa, niin 

se ei yleisölle niin pahasti näy. Sen kerran kun se yksi piiloketju meni, niin en ole enää luottanut 

niihin eikä niitä ole laitettu vaatteisiin. 

Ja aina tietenkin mitä tiukempi vaate on vyötäröltä, sitä kovemmalle se vetoketju joutuu. Silloin 

kannattaa käyttää paksumpaa ketjua tai ommella taakse tukinauha missä on hakanen. Silloin se 

tukinauha ottaa vastaan osan siitä vedosta eikä vetoketju. Tämä on toiminut hyvin historiallisissa 

vaatteissa, joissa on syystä tai toisesta päädytty laittamaan vetoketju selkään. Hakasen lisääminen 

auttaa myös vetoketjun kiinni laitossa. Eihän se mitään historiallista pukeutumista toteuta, mutta 

nämä ovat näitä niin sanottuja teatteri ratkaisuja. 
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Millaisia ovat yleisimmin käytetyt kiinnitykset burleskivaatteissa? 

Yleisimin käytetyt kiinnikkeet ovat vetoketjut ja nepparit. Neppareita käytän itse kaikista eniten ja 

mitä on tullut ommeltua lukemattomia määriä tässä urani aikana. Sitten pidemmissä vaatteissa 

käytän vetoketjuja. Vetoketjut ovat paksuja takkiketjuja, ei mitään piilovetoketjuja, koska ne 

menevät helposti rikki. Materiaalit ovat yleensä aika jykeviä ja se tulee usein yllätyksenä, että 

iltapukuihin laitetaan niin paksuja ketjuja. Näin saadaan se vaate riisuttua helposti. 

 

Onko vetoketjujen hammastukselle jotain tiettyä leveyttä, jota suosit? 

Ei oikeastaan. Riippuu siitä mitä itsellä on varastossa ja mistä löydän sopivan värin. Ennemmin 

katsoisin, että ketjut eivät ole ihan kaikista huonolaatuisinta ja ohuinta muovia, vaan mieluummin 

joko metallisia tai jykevämpiä muovisia. 

 

Käytät siis myös metalliketjuja? 

Joo, joskus kyllä. 

 

Millaisia rakenteita vetoketjut vaativat, että ne ovat kestäviä? 

Vetoketjut ommellaan vaatteen sisäpuolelle, jotta vaate näyttää nätiltä päälle päin ja niihin tulee 

aina päällitikkaus. Näin kangas pysyy paikoillaan, eikä jää vetoketjun väliin. Jos vetoketjua ei haluta 

näkyviin, esimerkiksi iltapuvussa, niin teen siihen päälle piilolistan. Laitan piilolistan usein myös 

ketjun alle, varsinkin tiukemmissa vaatteissa, jotta vetoketjusta ei jää painaumia ihoon eikä iho voi 

jäädä ketjun väliin. Päällitikkaus on kaikista oleellisinta vetoketjujen kanssa ja varsinkin 

ohuemmilla materiaaleilla. Jos materiaali jääkin vetoketjun väliin, niin eihän sitä pysty kiskomaan 

auki sitten lavalla. 
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Millä tavalla kiinnität vetoketjun vuorikankaaseen, kun vuoritat vaatteen? 

Useimmiten ompelen vuorin käsin. Näin saan sen mahdollisimman kauaksi vetoketjun reunasta. 

On tärkeää, että kaikki kankaat ovat kaukana vetoketjun reunoista, jotta ketjun väliin ei jää 

mitään. En kuitenkaan vuorita kaikkia burleskiasuja. Se riippuu aina materiaalista ja minkälainen 

on vaatteen haluttu lopputulos. Mutta käsin ompelu on kaikista yksinkertaisin tapa kiinnittää vuori 

vetoketjuun. 

 

Sitten noista nepparista. Onko sinulla jotain tiettyä kokoa mitä käytät? 

Suunnilleen noin sentin levyisiä. Joo, noin sentin kokoisia käytän eniten. Sitä pienemmät ei 

oikeastaan kestä. 17 mm taitaa olla isoin mitä varastossa on nyt. Mutta pieniä en tosiaan käytä, 

paitsi jos vaate onkin jostain ohuesta materiaalista, kuten sifongista, ja se pitää saada helposti 

napsautettua pois päältä. Ohuissa kankaissa voi käyttää kevyempiä, mutta paksummissa ne eivät 

sitten taas kestä tai pysy kiinni. 

 

Minkä vahvuisella langalla ompelet nepparit? 

Ihan perus langalla. Mutta jos tiedän, että vaatetta joudutaan riuhtomaan tai se joutuu muuten 

kovalle kulutukselle, niin sitten käytän paksumpia lankoja.  

 

Millä tavalla tuet kiinnitysten kohtia? 

Riippuu taas materiaalista. Sifongissa esimerkiksi voin käyttää tukimateriaalina satiininauhaa tai 

muuta kangasta, joka estää sifonkia repeytymästä. Kaikkia kohtia en tue, mutta esimerkiksi 

vyötärökaitaleet sun muut totta kai tuen. 

 

Käytätkö ollenkaan tarranauhaa kiinnikkeenä? 

En kyllä tykkää tarranauhasta. Se on helppo, mutta siitä lähtee kova ääni lavalla ja tarranauhan 

karheaan puoleen tarttuu helposti kaikkea ylimääräistä tai se saattaa tarttua asun muihin osiin 

kiinni. Tarranauhan sijaan suosisin mieluummin nepparinauhaa, jota voi käyttää samaan tapaan 

esimerkiksi housun lahkeissa. Suosisin kyllä siltikin ennemmin yksittäin ommeltuja neppareita, 

mutta se vie tietysti enemmän aikaa. Nepparinauhassa nepparit ovat muovisia ja kuluvat 

nopeammin. Mutta tässä tietysti joutuu asiakkaiden kanssa puntaroimaan, että kuinka paljon he 

ovat valmiita maksamaan työstä. Neppareiden ompelu on käsityötä ja siihen menee luonnollisesti 

enemmän aikaa. 
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No vähän tuossa puhuttiinkin jo ohuista materiaaleista. Millaisia kiinnityksiä suosittelisit niille? 

Riippuu nyt vaatteen funktiosta. Jos ajatellaan vaikka paneelihametta, jossa on irrotettavat 

paneelit, niin silloin laitan paneelin reunaan satiininauhaa, johon kiinnitys ommellaan. Sifonkiin 

itsessään harvoin kannattaa laittaa mitään kiinnityksiä, sillä se ei kestä mitään vetoa. Hameissa on 

usein eri kankaasta valmistettu tai hyvin tuettu vyötärökaitale, johon ompelen sitten jykevämmän 

nepparin tai housuhakasen. Hakasessa ei tarvitse pelätä, että se aukeaa ennen aikojaan.  

Sitten taas, jos on esimerkiksi rintaliivit, jotka on päällystetty jollain herkällä materiaalilla ja niihin 

halutaan neppari kiinnitys, niin neppari ommeltaan monen kerroksen läpi. Näin se pelkkä 

päällikerros ei joudu ottamaan vastaan vaatteen vetoa. Totta kai se asia mitä repäistään päältä, 

joutuu kaikista isoimmalle kulutukselle ja vedolle. 

 

Olet ollut pitkään alalla. Oletko huomannut kiinnityksissä mitään kehitystä? 

Ensimmäisenä mieleen tulee se nepparinauha sellaisena uutena löytönä. Parhaitenhan olen 

oppinut ja löytänyt uusia ideoita niiden virheiden kautta, mitä olen tehnyt omissa 

esiintymisasuissani. Esimerkiksi sen housuhakasen löysin ja koin toimivaksi oman kokemuksen 

kautta. Hakasten ei kannata olla mitään pieniä, vaan isompi pitää vaatteen hyvin päällä eikä aukea 

samalla tavalla vahingossa kuin neppari saattaa aueta.  

Magneetit ovat myös tulleet uutena kiinnityksenä. Tai uutena ja uutena, on niitä tullut nyt jo neljä-

viisi vuotta käytettyä. Ne ovat tosi hyviä nopeisiin riisumisiin.  

 

Teetkö magneettikiinnitykset itse yksittäisistä magneeteista vai ovatko ne valmiita 

magneettikiinnityksiä?  

Käytän ihan korulukkoja. Niitä löytyy jo valmiiksi kimaltavina ja ne toimivat hyvin kevyissä asuissa. 

Olen tehnyt mm. meshkankaasta boleron, jossa oli irrotettavat hanskat ja käytin siinä tällaista. 

Lukko on nätti ja toimii koristeena samalla. Sitten käytän myös sellaisia magneetteja, joita 

käytetään laukkujen kiinnikkeinä. Ne toimivat joustamattomien materiaalien kanssa, mitkä pysyvät 

hyvin paikoillaan. Magneetit toimivat myös kankaiden läpi, joten niitä voi piilottaa kankaan alle. 

Kun halutaan tehdä asuja, jossa vaatteen riisumisen tapa tulee yllätyksenä, ovat magneetit loistava 

vaihtoehto. 
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Käytätkö sitten ihan perinteisiä nappeja kiinnikkeinä? 

En juurikaan. Jos kuitenkin teen, niin silloin teen ne jollain koristeellisella lenkillä, niin että nappi ja 

lenkki ovat osa asun koristusta. Todella usein, jos esityksessä on takki tai kauluspaita, on niissä 

napit vain koristeena ja nappien alla on nepparikiinnitys. Näin vaate näyttää tavallisesta, mutta se 

on huomattavasti helpompi riisua.  

 

Mites nauhakiinnitykset ja solmittavat nyörit? Käytätkö niitä? 

Juu kyllä jonkin verran. Nauhojen pitää totta kai näyttää kivalta, niin sitten käytän koristeellisia 

nyörejä tai satiininauhoja. Korseteissa nyt ainakin on nyöritys takana. Usein teen kyllä erinäisiä 

lenkkejä vaatteisiin, varsinkin, jos niissä on nopeita avauksia. Nyt tulee mieleen puku, jonka tein 

Nana Violet -nimiselle esiintyjälle. Siinä oli isot isissiivet, jotka olivat osa mekkoa, joka oli ensin 

lyhyt mekko. Puku piti avata lyhyestä mekosta siiviksi ja ongelmana oli, miten painavan asun saa 

kauniisti kasattua vyötärölle. Lopulta helma kerättiin vyötärölle sukkapuikolla helmaan 

ommeletujen lenkkien läpi. Vyötäröllä oli myös hupparin kiristysnyöreistä tuttu kiinnitysmekanismi 

ja näiden avulla se pysyi hyvin ylhäällä ja avautui helposti ja kauniisti. Eli lenkkejä on kyllä tullut 

tehtyä ja useimmiten ne on valmistettu jostain nätistä satiinista tai muusta kauniista materiaalista. 

 

Onko nauhakiinnitykset suunniteltu useimmiten hitaampaan riisumiseen kuin taas esimerkiksi 

nepparit? 

Joo kyllä. Ei niitä tehdä mihinkään nopeaan riisumiseen. Nauhoihin pitää ottaa aikaa, etteivät ne 

mene mihinkään umpisolmuun. 

 

Palaan vielä vähän vetoketjuihin. Mihin kohtaan vaatetta kiinnität vetoketjun? 

Joo, tärkeintähän on aina, että asun kokonaisuus toimii. Vetoketjuissa täytyy miettiä tarkkaan, 

miten sen piilottaminen vaatteeseen onnistuu ilman, että se jää kiinni mihinkään. Itse en yleensä 

tykkää laittaa vetoketjua sivusaumaan, vaan laitan sen mieluummin reiden kohdalle, johon sen saa 

laitettua helposti ja avattua nätimmin.  
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