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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan lateksin käyttöä vaatteen materiaalina. Työssä käydään läpi 

työvälineet, työtapoja sekä erikoistekniikoita. Opinnäytetyöni tueksi haastateltiin 

lateksivaatteen valmistuksen ammattilaisia. Lisäksi käytän lähteenä kirjallisuutta, sekä 

haastattelemani Sanna Rosen lateksi-workshopin aineistoa. Workshop järjestettiin Hämeen 

ammattikorkeakoululla marraskuussa 2019. 

 

Esittelen opinnäytetyössäni tarkasti raportoidun prosessin lateksivaatteen valmistuksesta, 

sekä erikoistekniikoita, joita hyödynsin työharjoittelussani Hämeenlinnan Teatterilla. 

Opinnäytetyössä käsittelen myös lateksin historiaa vaatemateriaalina sekä nykypäivän 

lateksikulttuuria. Opinnäytetyöni kokonaisuus toimii ohjeistuksena lateksin käyttöön 

vaatteen materiaalina. 

1.1 Aiheen valinta 

Valitsin aiheeni huomatessani, että suomen kielellä oli todella vaikeaa löytää tietoa lateksista 

vaatemateriaalina tai varsinkaan ohjeita sen käyttämiseen. Halusin suomenkielisten ohjeiden 

puutteen huomatessani tuottaa opinnäytetyön, jonka pohjalta voisi kuka tahansa löytää 

ohjeistusta lateksin käyttämiseen, työvälineisiin sekä tekniikoihin suomeksi. En itse ole 

lateksin käsittelyn ammattilainen, minkä takia hain opinnäytetyöni tueksi ammattilaisia 

haastateltavaksi sekä käytin löytämiäni kirjallisia lähteitä. Olen kuitenkin innostunut kovasti 

lateksin työstämisestä ja halusin levittää innostustani myös muille. Opinnäytetyö lujittaa 

omaa osaamistani ja tietämystäni lateksin käytöstä. 

 

Lateksin käsittely on hieno erikoistaito, sillä lateksilla voidaan saavuttaa lopputuloksia, joita 

ei kudotuilla kankailla tai neuloksilla pystytä toteuttamaan. Lateksista voidaan luoda 

esimerkiksi vaatteita, asusteita ja verhoilua, joita voidaan täyttää ilmalla. Koen itse, että 

tulevaisuudessa hyödyn varmasti lateksiosaamisesta. 

 

Aihe kiinnostaa minua myös erikoispukeutumisen näkökulmasta. Olen kiinnostunut 

erilaisista pukeutumisen alakulttuureista, sekä lateksivaatteisiin usein liitetystä fetisismistä. 
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Lateksivaatteilla on oma käyttäjäkuntansa, joka varmasti hyötyisi niin sanotusta tee-se-

itsemateriaalista, vaikkakin monet lateksivaatteet tilataan mittatilaustöinä. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyötä varten asetin neljä tutkimuskysymystä, joista pääkysymyksenä toimii:  

▪ Millainen on lateksivaatteen valmistamisen prosessi?  

Alakysymyksinä ovat  

▪ Mitä tulee ottaa huomioon, kun lateksivaatteita valmistetaan myyntiin?  

▪ Miten lateksimateriaalia ja -vaatteita tulee huoltaa, jotta ne kestävät kulutusta? 

▪ Miten ohje lateksivaatteen valmistamiseen muodostetaan? 
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1.3 Viitekehys 

Kuva 1 Viitekehys 

 

Viitekehys (Kuva 1) kuvaa lateksivaatteen valmistuksen pääaiheita. 
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2 LATEKSI MATERIAALINA 

Lateksi on luonnonkumia, jota saadaan Hevea Brasiliensis -kumipuusta nestemäisessä 

muodossa. Lateksia voidaan alkaa keräämään kumipuista, kun ne ovat noin viiden vuoden 

ikäisiä ja alkavat tuottaa nestemäistä lateksia maitiaisnesteenään. Puun kuoresta poistetaan 

pala, johon juoksutuslaite voidaan kiinnittää. Lateksi alkaa virrata kuoren alta erillisiin 

astioihin, josta lateksi kerätään hyvin pian. Tämän jälkeen lateksi voidaan puhdistaa ja siihen 

voidaan lisätä happoja, kuten muurahaishappoa, jotta lateksi paakkuuntuu. Paakkuuntunut 

lateksi asetetaan myllyyn, joka tekee siitä litteitä arkkeja. Tämä poistaa lateksista veden ja 

lateksi voidaan prosessin jälkeen kuivata ja vulkanoida. Vulkanointi parantaa esimerkiksi 

lateksin kestävyyttä ja ulkonäköä. Vulkanointia varten lateksiin lisätään rikkiä, peroksidia ja 

bisfenolia. (Helecleaner, 2020; ACE Products & Consulting LLC, n.d.-d) 

Luonnonkumia voidaan prosessin jälkeen käyttää kaikkeen, mihin tarvitaan joustavaa ja 

kestävää materiaalia. Lateksista voidaan valmistaa kaikkea autonrenkaista kondomeihin 

vaatteiden lisäksi. Sanna Rose (Rose, henkilökohtainen tiedonanto, 14. marraskuuta 2019) 

avasi workshopissaan, kuinka vaatteiden valmistuksesta harvoin kerrotaan lateksista 

puhuttaessa. Materiaali assosioidaan edelleen helposti fetisismiin ja seksiin, vaikka 

materiaalilla on mahdollisuuksia hyvin monenlaiseen muotiin ja suunnitteluun. 

2.1 Mitä on lateksi? 

Lateksi on ehdottomasti yksi kaikkein monimuotoisimmista materiaaleista niin vaatteissa 

kuin muussakin käytössä. Se ei ole kuten kudotut tai neuloskankaat, mutta se ei ole kuten 

nahkakaan, vaikka lateksia monesti sanotaankin ”toiseksi ihoksi”. Lateksi voi olla pinnaltaan 

pehmeää tai karheaa, sen saa näyttämään puulta tai metallilta niin halutessaan. 

Materiaalista voidaan tehdä jäykkää ja kovaa tai siitä voidaan tehdä pehmeää ja venyvää 

kuten purukumi. Lateksi voidaan kyllästää ilmalla ja siitä tulee sienimäinen tai se voidaan 

sulattaa liimaksi tai maaliksi. Lateksista voidaan tehdä myös ilmalla tai vedellä täytettäviä 

tuotteita. Lisäksi lateksi voi toimia suojana ilmastolta tai kemikaalivaaroilta ja se suojaa myös 

sähköiskuilta. (Clark. H. haastattelu 17.4.2021) 
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Vaatteissa lateksi on ainutlaatuisen kaunis kiiltonsa vuoksi. Vaatekäyttöön lateksiarkkeja 

löytyy hyvin monia erilaisia ja mikäli mieleistään ei löydä, voi arkkeja valmistaa myös itse 

painamalla tai liimaamalla haluttuja kuvioita pintaan. (Rose, S. haastattelu 16.4.2021) 

 

Ensimmäiset lateksivaatteet valmistettiin Euroopassa massatuotantona 1700-luvun 

loppupuolella. Nämä olivat saappaita, joista saatiin lateksin avulla vedenpitäviä. Lateksin 

käyttö oli kuitenkin melko hankalaa ennen kuin 1800-luvun puolivälissä Charles Goodyear 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa Thomas Hancock keksivät vulkanoinnin, jonka vuoksi kumia 

voidaan käyttää nykypäivänä niin laajasti. Vulkanointi vakauttaa raakalateksin ja lateksi voi 

sen ansiosta palautua takaisin muotoonsa, jos sitä venytetään. Ilman vulkanointia lateksi 

myös hapertuisi kylmässä ja muuttuisi lämpimässä tahmaiseksi. (Clark, H. haastattelu 

17.4.2021) 

 

Vulkanoinnin keksimisen jälkeen kumivaatteita tehtiin pääasiassa vain päällystämällä kangas 

kumilla, jotta saatiin vaate esimerkiksi vedenkestäväksi. Tällä tavoin tehtiin esimerkiksi 

Mackintosh-sadetakkeja. 1800-luvun loppua kohden nähtiin ensimmäisiä pelkästään kumista 

valmistettuja vaatteita. Ensimmäiset fetissitarkoitukseen tehdyt lateksivaatteet ilmaantuivat 

Iso-Britanniassa ja Ranskassa ensimmäisen maailmansodan aikaan. (Clark, H. haastattelu 

17.4.2021) 

 

Mackintosh-sadetakin keksiminen loi ympärilleen joukon kumimateriaalin ystäviä, jotka 

kirjoittivat London Life -lehteen ”mackingin jännityksestä” 1920-luvulla. Kirjoitusten pohjalta 

asianomaiset perustivat Mackintosh-seuran, joka on yksi Iso-Britannian ensimmäisistä 

moderneista fetissiorganisaatioista. Mitä isommaksi kumipiirit suurenivat, sitä enemmän 

tieto kumin ”perverssistä” käytöstä levisi ja kumivaatteiden alakulttuureista tuli tabu. Toisen 

maailmansodan konservatismin aalto pakotti kumifetisistit piiloon katseilta. (George, 2020) 

 

Lateksimuoti teki paluun 1950-luvun loppupuolella, kun brittiläinen suunnittelija John 

Sutcliffe loi maailman ensimmäisen catsuitin. Sutcliffellä oli ajatuksena valmistaa kumista 

säänkestäviä vaatteita motoristeille, mutta pian tuli selväksi, että vaatteille oli enemmän 

kysyntää muualla kuin julkisilla paikoilla käytettäväksi. Sutcliffe päätti hyödyntää 

vaatteisiinsa kohdistuneen mielenkiinnon ja julkaisi AtomAge-lehden 1972. Lehti sai 
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fetisistien parissa valtavan seuraajakunnan ja loi valtavan vaikutuksen Lontoon kasvavaan 

muotimaailmaan. (George, 2020) 

 

Lehti teki vaikutuksen myös Vivienne Westwoodiin ja Malcolm McLareniin, jotka omistivat 

Let it Rock -putiikin, joka vuonna 1974 sai nimen SEX. Lateksivaatteista tuli SEX:in yksi 

tavaramerkeistä, joka palveli vakiintuneita kumifetisistejä ja kukoistavaa nuorten 

alakulttuuria. Punkkarit valjastivat kumivaatetabun ja kapinoivat sillä tyylinormeja vastaan 

Westwoodin näyttäessä tietä. Kumista ja sen stigmoista tuli heidän antagonistisen muotinsa 

kulmakivi. (George, 2020) 

 

Kumimuoti löysi uuden kotinsa 1980-luvun yöelämästä, jossa lateksivaatteita käyttivät 

esiintyjät ja club kidit. Club kidit olivat ryhmä nuoria New York Cityn yökerhojen tunnettuja 

persoonia, jotka tunnisti yliampuvista asuista. Lateksivaatteiden shokkiarvo teki niistä 

ideaaleja esiintymisvaatteita aikansa ikoneille, kuten Siouxsie Siouxille. Lateksivaatteita 

nähtiin myös musiikkivideoilla, kuten Billy Idolin White Wedding -musiikkivideolla. 1990-

luvulla lateksivaatteiden käyttö elokuvissa, musiikkivideoilla ja televisiosarjoissa jatkui. 

Monet naispääosat käyttivät roolivaatteenaan lateksivaatteita elokuvissa kuten, Batman – 

paluu, The Matrix ja Charlien enkelit. 2000-luvulla lateksivaatteiden alkuperäiset 

vallankumoukselliset merkitykset ovat vaihtuneet assosiaatioihin naisten voimaantumisesta 

ja naiskuvan muutoksesta. (George, 2020) 

2.2 Lateksikulttuuri nykypäivänä 

Lateksifetissi on yksi maailman yleisimmistä fetisseistä nykypäivänä. Lateksin ympärille onkin 

ajan saatossa muodostunut oma kulttuurinsa, joka kasvaa jatkuvasti. Lateksiharrastajilla on 

monia eri sosiaalisen median kanavia ja internetyhteisöjä missä he voivat tavata toisiaan, 

keskustella mielenkiinnon kohteistaan ja jakaa mediaa keskenään. Maailmanlaajuisesti 

järjestetään myös monia erilaisia tapahtumia vuosittain, mihin lateksiharrastajia osallistuu. 

Harrastajat tapaavatkin tapahtumissa monesti henkilöitä, joiden kanssa ovat tutustuneet 

internetin keskustelualustoilla. (Laidtex, 2018a) Suomessa tällaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi Tampere Fetish Factory ja Sexhibition-messut.  
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Lateksifetisisteillä on nykyään myös oma pride-lippunsa. (Kuva 2) Lippu symboloi kumi ja -

lateksifetisistien yhteisöä ja on vähän samantapainen edeltäjänsä, nahkafetisistien pride-

lipun kanssa. Peter Tolot ja Scott Moats suunnittelivat lipun 1995. Lipun musta väri symboloi 

himoa kiiltävän mustan kumin tuntumaan ja ulkonäköön, punainen symboloi veristä 

intohimoa kumiin ja ”kumimiehiin” ja keltainen korostaa halukkuutta syvätunteisiin 

kumileikkeihin ja fantasioihin. Lipussa on myös kirjaimellinen ”kink”. Kink tarkoittaa 

suomeksi niin epätyypillistä seksuaalista käyttäytymistä kuin kieroutumaa tai vääntymää. 

(PRIDE, n.d.) 

 

 

 

Kuva 2 Rubber Pride -lippu (Tolos & Moats, n.d.) 

 

 

 

Lateksivaatteita käytetään yhä enemmän tavallisten vaatteiden joukossa. Lateksivaatteita on 

nähty muun muassa Lady Gagan ja Kim Kardashianin yllä. Myös monet muotitalot ja -

suunnittelijat kuten Gucci, Vivienne Westwood ja Balmain ovat julkaisseet lateksivaatteita 

mallistoissaan. On hienoa nähdä, että alun perin kiistanalaista ja jopa sensuurin alla ollutta 

materiaalia juhlistetaan suurella näkyvyydellä. (George, 2020) 
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2.2.1 Lateksi ja fetisismi 

Lateksi yhdistetään usein pelkästään seksiin yleisessä keskustelussa. Monelle lateksi-

intoilijalle lateksivaatteet ovat muutakin kuin seksiä, kuten esimerkiksi elämäntapa. Jotkut 

pitävät lateksivaatteita vain kotonaan, toiset taas käyvät fetisisteille tarkoitetuissa 

tapahtumissa ja juhlissa lateksiasuun pukeutuneena. Joillekin lateksiin pukeutuminen voi olla 

pakoa arjesta tai itsetunnon nostattamista. (Tiessalo, 2020) 

Fetisismi kuuluu laajemman kinky-käsitteen alle. Kinky toimii niin sanottuna 

sateenvarjoterminä, jonka alle määritellään kaikki muu, kuin tavalliseksi määritelty 

seksuaalisuus ja sen harjoittaminen. Tällaisia ovat esimerkiksi sadomasokismi, erilaiset 

roolileikit ja ekshibitionismi. Kun näistä mitä tahansa tehdään niin, että kaikki osapuolet sen 

hyväksyvät ovat ne hyväksyttyjä tapoja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. (Tiessalo, 2020) 

Lateksifetissi saattaa sisältää materiaaliin pukeutumista, sen katselua seksuaalisten 

kumppanien päällä tai muita fantasioita. Yleinen stereotyyppi on ajatus dominatrix-

henkilöstä tiukassa mustassa lateksicatsuitissa. Dominatrixit ovat naisoletettuja henkilöitä, 

jotka toimivat dominoivassa roolissa BDSM-aktiviteeteissä. Jotkut lateksifetisistit ovat 

kiinnostuneita myös lateksivaatteista, jotka eivät ole tiukkoja. Monesti lateksivaatteita 

täytetään myös ilmalla ilmapallon tavoin käyttäjän ollessa sen sisällä. Suosittuja 

kumifetissitarvikkeita voivat olla myös sukelluspuvut, kaasunaamarit, sadetakit ja 

kumisaappaat. Raskaan sarjan kumifetisistit usein käyttävät myös tavallisten vaatteiden, 

esimerkiksi t-paidan tyylisiä lateksivaatteita myös arjessa. Monilla lateksifetisisteillä saattaa 

olla myös kiinnostusta klismaphiliaan tai lääketieteelliseen fetisismiin, ovathan kumihanskat, 

katetrit ja kondomit kaikki valmistettu lateksista. (Laidtex, 2018a) 

Kaikilla lateksiharrastajilla ei kuitenkaan ole lateksifetissiä, vaan materiaali voi miellyttää 

silmää muutenkin. Lateksi myös tuntuu sileälle ihoa vasten, joten ei ole yllätys että se 

saattaa kiinnostaa materiaalina myös muita kuin fetisistejä. 

2.2.2 Lateksivaatteet  

Lateksivaatteiden ostaminen ja myyminen on helpottunut internetin myötä. Haastattelin 

Heath Clarkia ja Sanna Rosea lateksivaatteiden valmistuksesta myyntiin. Myytäviä tuotteita 



9 

 

on kahdenlaisia, uniikkituotteita, jotka valmistetaan tilaajan mittojen ja toiveiden mukaisesti. 

Massatuotantoa ovat ne kaikki lateksivaatteet, jotka voi ostaa valmiina rekistä tai netin 

katalogista.  

Miten lateksivaatteiden valmistus myyntiin eroaa perinteisestä ateljeetyöskentelystä?  

”Suuret leikkuu- ja liimauspöydät ovat hyvin samankaltaisia, mutta konekanta puuttuu 

täysin. Pyöröleikkurit, geelikynät, viivaimet ja talkki toimivat työvälineinä. Lateksin ja talkin 

tuoksu, erilaiset liimat ja ohenteet. Ei siinä juuri samaa ole. Lateksi on kallista ja asiakaskunta 

suppea, joten järjettömiä määriä tuotteita ei valmisteta vain henkariin, vaan suuri osa töistä 

on made-to-measure. Koko ajan siis pelataan taskulaskinten ja kaavojen kanssa vähentäen 

sieltä ja lisäten tuonne.” – (Rose, S. haastattelu 16.4.2021) 

Millaisia asioita tulee ottaa huomioon valmistamisessa, kun lateksivaatteita valmistetaan 

myyntiin? 

”Lateksi antaa periksi ja venyy, joten se ikään kuin ”antaa anteeksi”. Silti perustuotteiden 

tulee olla hyvin kaavoitettuja muutamiin eri kokoihin. Niistä on sitten helpohkoa tehdä 

mittatilausvaatteita. Materiaalia on saatavilla eri värejä ja paksuuksia. Kannattaa tehdä 

asioita hetken verran, jotta oppii tajuamaan esimerkiksi eri paksuuksien käyttökohteet. 

Hintatasoa kannattaa vertailla kansainvälisesti, opi pyytämään tarpeeksi palkkaa. Tuotteet 

ovat arvokkaita. Vielä arvokkaammaksi ne tekevät se, että koko prosessi on niin 

”varovainen” käsien pesusta lähtien.” – (Rose, S. haastattelu 16.4.2021) 

”Kaikki riippuu siitä, millaista kohderyhmää haluaa houkutella. Ihmiset käyttävät 

kumivaatteita eri syistä ja eri tarkoituksiin. Joillekin se on yksityistä harjoittamista, joillekin 

sosiaalista iloa. Jotkut käyttävät kumivaatteita mielihyvän vuoksi, toiset seksiin ja 

bondageen, jotkut puvustukseen, jotkut meditointiin, jotkut suojaamaan säätiloilta tai 

vastaavalta, jotkut kehonmuokkaukseen, identiteetillä leikkimiseen. Markkinoita on useita. 

Jotkut markkinoista ovat fetissiin suuntautuneita, toiset taas muotiin. On myös markkinoiden 

lisäksi tärkeää miettiä vaatteiden valmistukseen kuluvaa aikaa ja tehokkuutta. Jotkin 

vaatteet, jotka olen valmistanut ovat kestäneet kuusi kuukautta valmistaa ja ovat silloin 

hyödyttömiä massatuotantoon, sillä usein massatuotannossa nähdään simppeleitä tuotteita. 

Voidaan myös ajatella, että catsuitin kaltainen vaate on monimutkainen ja se voikin olla 
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mutta massatuotantoon ne ovat melko yksinkertaisia. Nopea tekijä voi tehdä kolmekin 

catsuitia päivässä. Joten tiedä, mitkä markkinat sopivat itsellesi parhaiten ja opi mitkä 

vaatteet voidaan valmistaa nopeasti ja tehokkaasti, koska liian kokeellinen työ vie aikaa ja 

aika on yritykselle rahaa.” (Clark, H. haastattelu 17.4.2021) 

Mikä on ero uniikkikappaleiden ja massatuotteiden välillä? 

”Eroja ei ole, vain muutoksia koossa. Yrityksillä on omat standardikaavansa, joista 

muokataan kokoa asiakkaalle sopivaksi mittatilaustuotteessa. Istuvaksi tehdyissä tuotteissa 

standardikaavoja saatetaan yhdistellä, esimerkiksi yläosa voi olla eri kokoa ja alaosa toista. 

Todelliset erot näkyvät tilaustöissä. Suurin osa massatuottajista ei tee tilaustöitä, koska se on 

aikaa vievää. Usein tilaustöitä tekevätkin pienemmät yritykset, käsityöläiset, jotka ovat 

saaneet hyvän maineen vaatteiden tekemisestä.” (Clark, H. haastattelu 17.4.2021) 

2.3 Haastattelut 

Opinnäytetyötäni varten haastattelin Heath Clarkia alias Catasta Charismaa ja Sanna Rosea. 

Clark valikoitui haastatteluun, sillä olin opinnäytetyöaihettani tutkiessa katsellut hänen 

verkkosivujaan ja Youtube-videoitaan. Videoiden kommenttikentässä Clark vastasi 

ystävällisesti ja avuliaasti kommentteihin ja kysymyksiin, mikä sai minut lähettämään hänelle 

haastattelupyynnön. Rose valikoitui haastatteluun, sillä hän oli pitänyt luokallemme 

lateksiaiheisen luennon ja workshopin marraskuussa 2019, josta oma innostukseni 

materiaaliin alkoi. Haastattelut tein sähköpostin välityksellä, lähetin molemmille 

haastateltaville kysymyslistan, Clarkille englanniksi käännettyinä. Haastateltavilla oli erilaiset 

taustat materiaalin parissa, joten oli hyvin mielenkiintoista huomata, kuinka samanlaisia 

vastauksia heiltä sain materiaalin käytöstä. 

 

Heath Clark (haastattelu 17.4.2021) on kertomansa mukaan itse käyttänyt lateksivaatteita 

viimeiset kolmekymmentävuotta, noin kaksikymmentävuotiaasta asti. Petyttyään saatavilla 

olevien valmisvaatteiden laatuun oli hän päättänyt tutustua materiaaliin itse noin 

kymmenen vuotta sitten. Kuusi vuotta sitten hän perusti oman studion ja alkoi valmistaa 

lateksivaatteita kotipaikkakunnallaan Nottinghamshiressä nimellä Catasta Charisma. Clark 

alkoi työskennellä yhteistyössä yhdysvaltalaisen ExxEss Latex-yrityksen kanssa. ExxEss 
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Latexin kanssa Clark on luonut esimerkiksi muotinäytöksiä, joissa saattaa olla esillä satoja 

uniikkeja lateksivaatteita ja asusteita. Clark luo myös materiaalia lateksista muiden 

saataville, Youtube-videoiden ja verkkosivujensa lisäksi hän on kirjoittanut kaksiosaisen 

kirjan aiheesta, ”The Compendium of Rubber Garment Making”.  

 

Sanna Rose (haastattelu 16.4.2021) työskenteli kertomansa mukaan kahden vuoden ajan 

Lontoossa Libitex nimisessä yrityksessä. Libitexille avautui myöhemmin myös kivijalkaliike 

Liberation. Aikaisempaa kokemusta lateksista hänellä ei ollut, vaan tutustui materiaaliin 

työpaikan saatuaan. Rosen työhön kuului lateksivaatteiden ja -asusteiden suunnittelu ja 

valmistaminen. Pääasiassa hän toimi kuitenkin suunnittelijana. Rose kertoo 

haastattelussaan, että oli itse hidas valmistamaan tuotteita, joten hän teki pääasiassa pieniä 

projekteja tai oli tekemässä jotain suurempaa yksittäistä tuotetta. 

Kaavanleikkuukokemuksesta oli työssä hyötyä, hän kertoi muun muassa valmistaneensa 

hevosen pään lateksista. Rose kertoo myös ompelun olevan hänen erityisalaansa, jonka 

vuoksi hän pääsi suunnittelemaan ja tekemään mallikappaleet Libitexin RAW rubber -

mallistoon, jossa kyseessä oli mattapintainen raakalateksi. Rose piti myös 2019 

marraskuussa Hämeen ammattikorkeakoululla luokallemme luennon ja workshopin 

aiheesta. 
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3 LATEKSITYÖSKENTELYN VALMISTELU 

Lateksin työstämiseen on hyvä olla käytössä puhdas ja pölytön työpöytä. Pieni hiukkaspöly 

herkästi tarttuu kiinni lateksiin ja sitä voi olla työlästä irrottaa. Työtilan on hyvä olla myös 

hyvin ilmastoitu, sillä lateksin liimaamiseen käytettävät ohenteet ja itse liimat haisevat 

voimakkaasti. Hengityssuojaimen käyttämistä kannattaa harkita, mikäli lateksia käsittelee 

paljon tai pitkiä aikoja putkeen.  

 

Lateksia käsitellessä tulee myös pitää huoli siitä, että kaikki tarvittavat työvälineet ovat 

helposti saatavilla. Liimaa voi esimerkiksi kaataa valmiiksi pienempään astiaan tarvittavan 

määrän, jotta pulloa ei tarvitse aukaista erikseen jokaisen sauman kohdalla uudelleen.  

3.1 Lateksimateriaalin valinta 

Lateksin käsittelyyn tarvitaan tietysti ensimmäisenä itse lateksi. Lateksia löytyy monessa eri 

värissä ja tyylissä, joista valita. On olemassa esimerkiksi läpinäkyviä, metallipintaisia ja eri 

tavoin pintakuvioituja lateksimateriaaleja. Läpinäkyvät lateksit eroavat tavallisesta lateksista 

siinä, että siinä on vähemmän väripigmenttiä. Mikäli pigmenttiä ei lisätä ollenkaan, on lateksi 

läpinäkyvää ja kellertävää, kuten kondomeissa. Metallipintaiset ja pintakuvioidut lateksit 

eivät eroa tavallisesta lateksista ollenkaan. (Clark, H. haastattelu 17.4.2021); (Rose, S. 

haastattelu 16.4.2021) 

 

Lateksi värjätään tehtaissa pigmenteillä ja joskus sitä saattaa myös vapautua lateksista. 

Voimakasväriset lateksit, erityisesti punaiset ja violetit värit tulisi kuitenkin pitää erillään ja 

suojattuna, etteivät ne tahraa vaaleampia sävyjä. Myös työskennellessä värien 

vapautumisen voi huomata ohenteita käytettäessä. Työskennellessä onkin tärkeää pitää 

lähellä paljon puhtaita liinoja, ettei sotke eri värisiä latekseja keskenään. (Clark, haastattelu 

17.4.2021); (Latex Repair, n.d.-c) 

 

Tähän opinnäytetyöhön tilasin perinteistä mustaa lateksia työstettäväksi Latex Repair -

nettikaupasta Alankomaista. Käytimme myös työharjoittelussani Hämeenlinnan Teatterilla 

samasta paikasta hankittua lateksia. Kokemukseni mukaan voin itse suositella tätä 

hankintapaikkaa. Haastattelemani asiantuntijat suosittelivat 4DRubber ja Radical Rubber -
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yrityksiä Iso-Britanniasta lateksin ostamiseen tulevaisuudessa. Lisäksi Heath Clark 

(haastattelu 17.4.2021) suositteli Yummy Gummy ja RuBear -yrityksiä Iso-Britanniasta, mikäli 

etsinnässä on erikoisempia, esimerkiksi pintakuvioituja latekseja. 

 

Kloorattu lateksi on lateksia, joka on käsitelty kloorilla (joko nestemäisessä muodossa tai 

kaasulla) tai klooripohjaisilla valmisteilla kuten valkaisuaineilla. Monet teolliset ja 

lääketieteelliset lateksista valmistetut tuotteet, esimerkiksi kumihanskat läpikäyvät 

kloorauksen. Sen käyttö vaatteissa on uudempi tekniikka, tällä hetkellä vain pieni osa 

lateksiharrastajille myytävistä vaatteista ja tuotteista kloorataan. (Laidtex, 2018b) 

 

Kun kloori tulee tekemisiin lateksin kanssa, luo kloori kemiallisen reaktion mikä kovettaa 

lateksin pintaa. Tämän reaktion vuoksi klooratussa lateksissa ei ole niin paljon kitkaa kuin 

tavallisessa lateksissa. Kloorattu lateksi myös tuntuu sileämmältä, kun sitä vertaa ei-

kloorattuun lateksiin. Lateksivaatteet kloorataan melkeinpä heti valmistuksen jälkeen ennen 

niiden myymistä asiakkaille, mutta lateksi voidaan kuitenkin kloorata missä tahansa 

vaiheessa sen elinkaarta. (Laidtex, 2018b) 

 

Pääsyy kloorata lateksivaatteita on pukemisen helpottaminen. Kloorattu lateksi ei tartu 

ihoon tai itseensä, joten sen voi pukea jopa ilman talkin tai liukuvoiteiden käyttöä. Kloorattu 

lateksi ei myöskään tartu muihin materiaaleihin kuten puuvillaan tai villaan, joten 

lateksivaatteita voi turvallisesti käyttää myös muista materiaaleista valmistettujen 

vaatteiden kanssa. Klooraus suojaa jopa hieman öljyjen aiheuttamalta vahingolta, jolloin 

lateksia voi käyttää myös nahkavaatteiden kanssa. Klooraus ei kuitenkaan suojaa tiettyjen 

metallien kuten kuparin, messingin tai pronssin aiheuttamalta vahingolta, joten näitä 

metalleja sisältäviä tai niistä valmistettuja nappeja, neppareita, vetoketjuja ja vyönsolkia 

tulee edelleen välttää. (Laidtex, 2018b) 

 

Toisin kuin tavanomaiset kankaat, lateksi myydään eri paksuuksissa. Lateksin paksuus tulee 

valita valmistettavan vaatteen mukaan. Mitä ohuempaa lateksi on, sitä paremmin se 

myötäilee kehonmuotoja niitä kuitenkaan puristamatta. Ohuemmat lateksit ovat kuitenkin 

herkempiä vaurioille, kuten hankaumille tai esimerkiksi sormenkynsistä aiheutuville viilloille. 

Paksummat lateksit ovat kestävämpiä, mutta soveltuvat paremmin sellaisiin vaatteisiin, 

joihin ei toivota venyvyyttä. (Vivishine, n.d.)  
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Kuva 3 Taulukko lateksimateriaalien paksuuksista 

 

 

Tekemäni taulukon (Kuva 3) perusteella voi tehdä päätelmiä materiaalin hankintaan. Keräsin 

taulukkoon yleisimmät markkinoilla olevat lateksin paksuudet ja niiden potentiaaliset 

käyttötarkoitukset. Paksuuksia voi kuitenkin käyttää myös monella muulla tavalla kuin mitä 

taulukkoon on kirjattu. Lateksin mahdollisuudet ovat monet. (MJTrends, n.d.) 

3.2 Työvälineet 

Tässä luvussa kerrotaan lateksityöskentelyyn tarvittavista työvälineistä ja niiden käytöstä. 

Työvälineitä on hyvä testata etukäteen, jotta varsinaista projektia työstäessä tuote ei 

pahimmassa tapauksessa mene pilalle.  

 

Lateksia ei voi ommella, joten sen kiinnittämiseen tarvitaan liimaa. Maitoliima, kumiliima, 

nestemäinen lateksi ja kontaktiliima toimivat lateksin kanssa. Pääasia on, että liimasauma 

kestää venytystä. Tässä opinnäytetyössä käytetään Hämeenlinnan Askartelukaupasta 

ostettua maitoliimaa. 

 

Liiman levitykseen tarvitsee sienen tai lastan, tai jonkun muun levitykseen soveltuvan 

kappaleen, sillä on tärkeää, että saumanvaroissa on vain ohut kerros liimaa. Sienellä liiman 

levitys on helppoa ja siistiä, mutta sieni on käyttökelvoton muutaman liimauskerran jälkeen. 

Lastan kanssa liiman levitys on hieman hankalampaa, mutta lastaksi käy vaikkapa 
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voipaketista leikattu pala. Kuivuneen liiman saa myös kovista levityskappaleista revittyä irti, 

mikäli haluaa käyttää samaa lastaa uudelleen. Lateksin liimaamiseen voi käyttää myös 

siveltimiä, mutta ne on muistettava puhdistaa tarkasti käytön jälkeen. Halvoista siveltimistä 

voi kuitenkin lähteä irti siveltimen harjaksia, jotka näyttävät ikäviltä läpinäkyvissä 

lateksivaatteissa. 

 

Saumanvarojen ja muiden liimauspintojen puhdistamiseen tarvitsee mineraalitärpättiä, 

100% alkoholia tai asetonia. Jotta liimaustulos olisi mahdollisimman kestävä, tarvitsee 

liimattavan pinnan olla vapaa rasvasta, lateksin suojaamiseen käytettävästä talkista, 

merkinnöistä ja muista aineista. Valitulla puhdistusaineella myös puhdistetaan saumat 

liimauksen jälkeen ylimääräisestä liimasta. Rättiä käytetään puhdistusaineen levitykseen, 

esimerkiksi froteepyyhkeistä leikatut tilkkupalat toimivat tässä tarkoituksessa hyvin. 

 

Saumarullaa tarvitaan heti liimauksen jälkeen. Liimasaumat rullataan, jotta saumojen alle ei 

jää ilmakuplia, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa liimasauman repeämisen. Saumarullia 

löytää myös eri kokoisina, pienempi saumarulla on kätevä pienten ja tarkkojen saumojen 

rullaamiseen. 

 

Saumojen jälkikäsittelyyn tarvitaan talkkia. Lateksi käsitellään talkilla myös sen vuoksi, ettei 

se tartu kiinni itseensä. Valmis vaate talkitaan säilytystä varten. Lateksityöskentelyyn 

sopivaan talkkiin ei ole lisätty esimerkiksi hajusteita tai muita ainesosia, jotka voisivat 

vaikuttaa lateksin pintaan. 

 

Lateksin leikkaamiseen tarvitaan pyöröteräleikkuria tai vaihtoehtoisesti lateksin voi leikata 

myös laserleikkurilla, mikäli sellainen on käytössä. Pyöröteräleikkureita löytyy myös 

muutamassa eri koossa. Pienempi pyöröteräleikkuri on kätevä pienten projektien ja 

yksityiskohtien leikkaamiseen. Leikkuualusta on myös hyvä olla pyöröteräleikkuria 

käytettäessä, ettei vahingoita työaluetta. 

 

Geelikynä on hyvä valinta merkintöjen tekemiseen lateksille. Geelikynän pystyy pyyhkimään 

myöhemmin pois asetonilla tai muulla käytetyllä puhdistusaineella. Geelikyniä saa monissa 

eri väreissä ja vaaleat geelikynät näkyvät hyvin myös mustalla lateksilla.  
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3.3 Kaavoitus 

Lateksi on hyvin venyvä materiaali, joten kaavoituksessa tulee ottaa se huomioon. Tarkat 

mitat monesta eri paikasta auttavat erityisesti lateksista vaatteita tehdessä. (Rose, S. 

haastattelu 16.4.2021) 

 

Sanna Rosen workshopin aineistossa kerrotaan, että kaavaa tulee pienentää 10% 

alkuperäisestä käytettäessä 0.40mm tai 0,50mm lateksia. Vähennys otetaan sivusuunnassa, 

pituudesta taas maksimissaan -5% tai standardina käytetty noin 3 senttimetriä. Paksumpaa 

kuin 0,8 mm lateksia käytettäessä kaavoihin ei tarvitse tehdä vähennyksiä, mutta 

väljyysvarat voi jättää pois, mikäli halutaan kireä lopputulos. (Rose, henkilökohtainen 

tiedonanto, 14. marraskuuta 2019) 

 

Mikäli haluttu lopputulos ei ole kireä, ei vaatteen kaavaa tarvitse muuttaa muuten kuin 

muotolaskosten ja saumanvarojen osalta. Muotolaskokset jätetään monesti lateksivaatteissa 

pois ja ne poistetaan kuositteluvaiheessa. Saumanvarat tulee tehdä vain toiselle puolelle 

saumaa, sillä lateksi kiinnitetään liimaamalla. Yleisesti käytetty saumavara on 8-10mm. 

(Rose, henkilökohtainen tiedonanto, 14. marraskuuta 2019) 

 

Jos vaatteiden kaavoitus ylipäätään ei ole tuttua, löytää netistä jopa ilmaisia kaavoja 

käytettäväksi lateksivaatteiden valmistamiseen. LatexWorkShops sivustolla on ilmaiseksi 

ladattavissa esimerkiksi ikonisen lateksihupun kaava. (LatexWorkShops, n.d.) Latex Repair -

sivustolla myydään kaavoja, joiden mukana tulee pieni ohjeistus koon muokkaamiseen. 

Mukana tulee myös video, jossa ohjeistetaan prosessi. (Latex Repair, n.d.-d) 

3.4 Lateksin leikkaaminen 

Lateksin leikkaaminen eroaa kankaiden leikkaamisesta siinä, että sitä ei tule leikata saksilla 

repeämisvaaran vuoksi. Saksilla leikatessa leikkuujäljestä ei tule niin tasaista kuin mitä 

lateksin käsittelyssä sen tulee olla. Pienikin saksilla leikkaamisesta jäänyt vekki voi aiheuttaa 

lateksin venyessä sen repeämisen. Tämän vuoksi lateksin leikkaamiseen on kaksi eri tapaa, 

pyöröteräleikkuri ja laserleikkaaminen. 
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Lateksin leikkaamisessa on hyvä huomioida myös hävikki. Kaavat on hyvä asetella 

leikkaamista varten niin, että hävikkimateriaalia jää mahdollisimman vähän. Kaavat 

kannattaa asetella myös niin, että lateksia on helppo leikata, mikäli käytetään 

pyöröteräleikkuria. Lateksia leikatessa saattaa joutua leikkaamaan lateksia pienempiin osiin 

käytettävän laserleikkurin tilavuuden mukaisesti. 

3.4.1 Pyöröteräleikkuri 

Perinteinen tapa leikata lateksia on pyöröteräleikkurilla. Sanna Rosen pitämässä 

workshopissa tutustuin pyöröteräleikkurin käyttöön. Pyöröteräleikkurilla voidaan leikata 

lateksia ilman, että siihen tulee vekkejä. (Rose, henkilökohtainen tiedonanto, 14. 

marraskuuta 2019) 

Pyöröteräleikkurilla leikatessa tulee tarkistaa, että terä on varmasti ehjä ja terävä. Tylpällä 

tai rikkinäisellä terällä lateksin leikkaaminen on hankalampaa ja leikkausjälki epäsiistiä, 

jolloin leikkauskohtaan saattaa jäädä repeämisen vaara. Uusi leikkuuterä on hyvin terävä ja 

sillä voi satuttaa itsensä helposti. Terä kannattaakin pitää suojattuna aina silloin kun terää ei 

käytä, ettei työskennellessä satu haavereita. Pyöröteräleikkurilla kannattaa harjoitella ensin 

leikkaamista vaikkapa paperille, jotta saa tuntuman leikkuriin, ellei se ole etukäteen tuttu 

työväline. (Rose, henkilökohtainen tiedonanto, 14. marraskuuta 2019) 

Kun pyöröteräleikkuri on tullut tutuksi ja siinä on ehjä ja terävä terä, lateksia voi leikata sillä 

melko vaivattomasti. Leikkaaminen tulee aina hoitaa kerralla, terän kanssa voi edetä 

hitaastikin. Terää ei saa kuitenkaan hangata edestakaisin. (Rose, henkilökohtainen 

tiedonanto, 14. marraskuuta 2019) 

3.4.2 Laserleikkuu 

Lateksia pystyy leikkaamaan myös laserleikkurilla. Laserleikkaamisella voidaan luoda todella 

yksityiskohtaisia tuotteita lateksista. Paksumpiin latekseihin voidaan myös luoda laserilla 

kaivertamalla kuvioita ja erilaista pintaa. Laserleikkaamisesta ei kuitenkaan hyödy 

erityisemmin massatuotannossa, sillä suurten kappaleiden leikkaamista laserin käyttö ei 

juuri hyödytä. Massatuotantotuotteet ovat myöskin melko yksinkertaisia, jotta niitä voidaan 
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tuottaa paljon melko nopeasti. Laserleikkurilla voidaan kuitenkin massatuotantotuotteisiin 

tehdä esimerkiksi valmistajien logoja, jotka liimataan tuotteisiin. 

Yksittäisiin ja mittatilaustuotteisiin laserleikkuu voi kuitenkin olla vaikuttava apuväline. 

Laserleikkurilla voidaan luoda pintakuviota ja erilaisia applikointeja. Laserleikkurilla on 

mahdollista luoda myös microhole-tuotteita, kuten lateksihuppuja, jotka peittävät kasvot, 

mutta niiden kanssa voi silti hengittää. Microhole-tuotteissa tehdään laserleikkaamalla 

pieniä reikiä esimerkiksi hupussa suun ja nenän kohdalle niin, että tuotetta käytettäessä 

pystyy hengittämään. Reiät ovat niin pieniä, että kauempaa katsottuna reikiä ei huomaa. 

(Kõivistik, Video, 2020) 

Laserleikkaamista varten lateksi asetellaan levynä leikkuriin. Laserleikkureiden asetukset 

vaihtelevat koneittain, mutta monissa lasereissa on ohjekirjassa luettelo materiaaleista mitä 

laserlaitteilla voi leikata. Näissä ohjekirjoissa on monesti myös kyseisen laitteen leikkuu- ja 

kaiverrusarvot materiaaleille. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun Zing -

laserleikkurissa arvot kumin leikkaamiseen ovat 30 wattiselle laserleikkurille 100 frequency, 

10 speed ja 100 power. Lateksilaatuja on kuitenkin niin monia, että on hyvä tehdä muutama 

testiajo materiaalille ennen sen leikkaamista. Joosep Kõivistik kertoo videollaan, kuinka 

lateksin leikkaamista helpottaa sen päällystäminen esimerkiksi maalarinteipillä ennen 

lateksin laseriin asettamista. Tämä helpottaa myös pikkutarkkojen kuvioiden hallintaa. 

Hämeen ammattikorkeakoululla on ollut saatavilla kalvoa, jolla voi päällystää leikattavia 

materiaaleja ennen niiden asettamista laserleikkuriin. (Kõivistik, Video, 2020) 
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4 VAATTEEN VALMISTAMINEN 

Tässä osiossa esittelen vaatteen valmistamisen prosessin vaiheet. Tässä prosessissa ei 

esitellä vaatteen kaavoittamista tai kuosittelua. Olen käyttänyt tässä vaatteessa kaavana Afi 

Atelierin rintaliivien kaavaa, jota muokkasin lateksille sopivaksi poistamalla ylimääräiset 

saumanvarat. Muokkasin mallia myös pidemmäksi, jotta vaatetta voisi käyttää kureliivin tai 

bustier-mallisen topin tapaan. Tässä kaavassa oli jo huomioitu venyvyys, joten vähennyksiä 

ei tarvinnut tehdä. Rintaliivien kaavan voi hankkia itselleen käyttöön Afi Atelierin sivustolta. 

(Afi Atelier, n.d.) Tässä vaatteessa olen käyttänyt 0,40 mm paksua mustaa lateksia, jonka 

olen ostanut LatexRepair-verkkokaupasta.  

 

4.1 Vaatteen valmistamisen prosessikaaviot 

Kuva 4 Prosessikaavio kertoo lateksivaatteen valmistamisen prosessin 
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Kuva 5 Prosessikaavio kertoo lateksivaatteen sauman valmistamisen prosessin 

 

4.2 Perustekniikat 

Tässä luvussa käydään läpi liimaussaumojen käsittely ennen liimausta, liimaus sekä 

jälkikäsittely. Lisäksi käydään läpi muotolaskosten tekeminen, vetoketjun kiinnittäminen 

sekä vaatteen reunojen viimeistely lateksinauhalla kanttaamalla. 

4.2.1 Liimaussaumojen käsittely 

Liimaussaumat tulee ennen liimausta puhdistaa valitulla ohenteella. Mikäli materiaali on 

todella talkkinen, voi sen myös huuhdella ennen puhdistamista kädenlämpöisellä vedellä. 

Tämä poistaa suurimman osan talkista. Tässä vaatteessa käytin testaamisen vuoksi asetonia, 

mutta suosittelen silti käyttämään mineraalitärpättiä tai jotakin lateksin ohentamiseen 

tarkoitettua ainetta. Asetoni vaikutti kuitenkin toimivan hyvin puhdistamiseen. Rätti 

kostutetaan ohenteeseen ja pyyhitään sillä liimattava alue. (Kuva 6Kuva 6) On huomioitava, 

että lateksikappaleet liimataan toistensa päälle, joten kiinnityskohdat puhdistetaan eri 

puolilta lateksia. Mineraalitärpättiä käytettäessä puhdistettava kohta menee hieman 
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kuprulle, mutta palaa takaisin muotoonsa hetken kuivuttuaan. Kuivumista voi nopeuttaa 

esimerkiksi lämpöpuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. (Asplen, 2020) 

Kuva 6 Lateksin liimaussaumojen puhdistaminen  
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4.2.2 Liimaus 

Lateksin liimaamiseen käytin tässä vaatteessa maitoliimaa, jonka olen ostanut Hämeenlinnan 

Askartelukaupasta. Liimaa kannattaa isosta purkista kaataa erilliseen astiaan, ettei liimaa 

mene hukkaan. Liima kuivuu melko nopeasti, joten avonainen iso purkki liimaa saattaa 

kuivua purkkiin tehden sen käyttökelvottomaksi. 

Liima levitetään halutulla tavalla, sienellä, lastalla tai siveltimellä. Liima tulee levittää 

molemmille liimattaville pinnoille. Liimaa levitetään hyvin ohut kerros ja sen annetaan 

kuivahtaa hetki. Levitys tulee tehdä melko rivakasti, ettei saumaan tule paakkuja. Melkein 

kuivunut liima saattaa myös rullautua irti, mikäli saumaa käydään useampaan kertaan läpi. 

Paakut näkyvät ikävästi lopputuloksessa. Liiman kuivumista voi nopeuttaa 

lämpöpuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. (Asplen, 2020) 

Liiman kuivahtamisen jälkeen liimattavat kappaleet kiinnitetään toisiinsa. Kaarevissa 

saumoissa, joissa palat ovat eri mittaisia, tehdään syötössauma. Toista kappaletta 

venytetään sopivaksi. (Rose, S. henkilökohtainen tiedonanto 2019) Tässä projektissa tein 

muutaman kaarevan sauman, jotka tuntuvat vielä haastavilta.  
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Kuva 7 Liimausjälki 
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Oma liimaukseni vaatii vielä harjoittelua. (Kuva 7) Tässä projektissa käytin liiman 

levittämiseen lastaa, mutta haluan tulevaisuudessa kokeilla siveltimen tai sienen 

käyttämistä.  

4.2.3 Jälkikäsittely 

Liimaamisen jälkeen saumat puhdistetaan mahdollisesta ylimääräisestä liimasta. Tämän 

jälkeen levitetään talkkia saumaan. (Kuva 8Kuva 8) Talkin voi levittää siveltimellä tai sormin. 

(Kuva 9)Talkin levityksen jälkeen käytetään saumarullaa molemmille puolille saumaa. 

Saumarullalla voi painaa melko kovaakin, sillä saumarullalla varmistetaan ettei liimasaumaan 

jää ilmakuplia. (Kuva 10Kuva 10) Kun sauma on rullattu, tehdään venytystesti. Saumaa 

venytetään molemmista päistä ja tarkistetaan liimauksen pysyvyys. Samalla tarkistetaan, 

ettei saumaan ole jäänyt liimaamatta jääneitä kohtia. Liimaamattomat kohdat eivät kestä 

venytystä ja ratkeavat. (Asplen, 2020) 

Kun vaate on saatu valmiiksi, kannattaa sen antaa olla ainakin vuorokausi ennen käyttämistä. 

Saumojen liitokset ehtivät kunnolla sitoutua toisiinsa ja pito on parempi. (Asplen, 2020) 
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Kuva 8 Talkin lisääminen liimattuun saumaan 
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Kuva 9 Levitetty talkki näkyy saumassa valkoisena viivana 
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Kuva 10 Saumarullan käyttäminen 
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4.2.4 Muotolaskoksen tekeminen 

Muotolaskoksia käytetään melko harvoin lateksivaatteissa, sillä muotolaskokset eivät näytä 

hyviltä kireissä lateksivaatteissa ja ne usein kuositellaan pois kaavoitusvaiheessa. 

Muotolaskoksia voidaan kuitenkin käyttää sellaisissa vaatteissa, joissa vaatteeseen halutaan 

istuvuutta, mutta sen ei haluta olevan kireän näköinen. Tekemässäni projektissa en tarvinnut 

muotolaskosta vaatteeseen. Tein kuitenkin harjoituskappaleen saadakseni tuntumaa 

muotolaskosten tekoon lateksille, sillä ne tuottavat minulle välillä päänvaivaa tavallisilla 

kankailla. (Kuva 12) 

Muotolaskos leikataan lateksiin samantapaisesti kuin kankaisiinkin. Lisäksi tulee leikata 

muotolaskoksen pituinen, toisesta päästä pyöreä taustakappale. Kappaleen on hyvä olla noin 

2 cm leveä. Tähän kappaleeseen tulee lisätä saumanvaraa 8-10 mm.  (Rose, S. 

henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

Muotolaskos ja taustakappale puhdistetaan ja puhdistuksen jälkeen liimaa levitetään 

muotolaskoksen molemmille sivuille, sekä taustakappaleeseen. Liiman levittämisen jälkeen 

muotolaskos vedetään kiinni, ja taustakappale liimataan sen päälle. (Kuva 11Kuva 11) 

Liimatessa tulee pitää huolta siitä, että muotolaskoksen sivut ovat niin kiinni toisissaan kuin 

mahdollista. Kun liimaus on valmis, tulee muotolaskos talkita ja rullata samoin kuin saumat. 

(MJTrends, n.d.) 

Valmis muotolaskos toimii hyvin esimerkiksi lateksista valmistetuissa jakkupuvuissa tai 

muissa vaatteissa, jossa halutaan istuvuutta. Muotolaskos ei kuitenkaan näytä kovin hyvältä 

lateksivaatteissa, jotka tulevat kireäksi ihoa vasten, sillä taustakappale näkyy kohoumana 

lateksin pinnassa.  
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Kuva 11 Taustakappaleen liimaaminen yksinkertaistettuna kuvana 
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Kuva 12 Valmis muotolaskos ennen puhdistamista 
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4.2.5 Vetoketjun kiinnittäminen 

Tekemässäni vaatteessa käytin vetoketjuna Eurokankaasta ostettua 25 cm pitkää mustaa 

avovetoketjua, jonka lyhensin sopivaksi. Eurokankaassa ei ostohetkellä ollut valikoimassa 

lyhyempää avovetoketjua tarvittavassa värissä. Tämä prosessi esittelee avovetoketjun 

kiinnittämisen, mutta sama metodi toimii myös umpivetoketjulle. 

Vetoketjua ei voi sellaisenaan liimata kiinni lateksiin, vaan se täytyy ensin valmistella. 

Vetoketjun tekstiilikaitaleet tulee kyllästää lateksiliimalla tai nestemäisellä lateksilla ennen 

vetoketjun kiinnittämistä. (Kuva 13Kuva 13) Tässä projektissa käytin kyllästämiseen 

maitoliimaa, joka kuivuu lateksin kaltaiseksi aineeksi. Vetoketjun tekstiiliosat peitetään 

maitoliimalla molemmin puolin ja annetaan kuivua. Vältä liiman joutumista vetoketjun 

hammastukseen tai lukkoon. Mikäli liimaa päätyy hammastukseen tai vetoketjun lukkoon, 

sen voi pyyhkiä kostealla rätillä pois. Kuivumisen jälkeen prosessi toistetaan. Vetoketjun 

tekstiiliosien tekstuuri muuttuu kumimaisemmaksi prosessin aikana ja se näin ollen pysyy 

lateksissa paremmin kiinni. (Kuva 14Kuva 14) (Charisma, Video, 2019)  

Kun vetoketju on kyllästetty, voi sen kiinnittää haluttuun paikkaan vaatteeseen. Vetoketjun 

kiinnittäminen tehdään samoin kuin lateksivaatteiden saumojen kiinnitys. Puhdistetaan 

kiinnitettävät kohdat, lisätään niihin ohut kerros liimaa ja painetaan kiinni. Vetoketjua 

liimatessa tulee huomioida, että lateksi liimataan vetoketjun tekstiiliosuuden päälle. (Kuva 

15Kuva 15) Tämän jälkeen talkin lisääminen ja sauman rullaaminen. (Kuva 16Kuva 16) 

Lyhensin liimauksen jälkeen myös vetoketjun oikean mittaiseksi. Mikäli vetoketju on 

valmiiksi oikean pituinen, ei lyhennystä tarvita. Tähän vaatteeseen toistin vetoketjun 

kiinnitysprosessin toiselle puolelle, jonne kiinnitin avovetoketjun lukollisen puolen.  

Kun vetoketjun puolikkaat on kiinnitetty, tulee niiden päälle liimata vielä niin sanottu 

turvapala, joka varmistaa, ettei vetoketju irtoa vaatteesta. Leikataan lateksista 

vetoketjuosuuden pituinen ja noin 1,5 cm leveä kaistale, joka kiinnitetään vetoketjun 

tekstiiliosan paljaana olevan osan päälle, vaatteen sisäpuolelle. Lukkopuolelle tein 

samankaltaisen prosessin, mutta leikkaamani kaistale toimii myös ihon suojuksena, sillä 

vetoketju tulee ihoa vasten. Ihosuojus tulee olla leveydeltään 1,5 cm + vetoketjun näkyvän 
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osan leveys ja korkeudeltaan vetoketjun pituinen. Ihosuojus kiinnitetään samalla tavalla kuin 

turvapala, vaatteen sisäpuolelle. (Kuva 17Kuva 17)  

Koska vaatteeseen ostamani vetoketju oli pidempi kuin mitä itse vaate ja jouduin 

lyhentämään sitä, tein vetoketjun yläosaan lateksista suojukset, ettei vetoketjun lukko pääse 

lähtemään irti vaatteesta. Leikkasin lateksista kappaleet, joilla päällystin vetoketjun yläosan 

molemmilta puolilta.  (Kuva 17Kuva 17) Mikäli vetoketju on oikean pituinen, on siinä 

valmiiksi stoppari, joka estää vetoketjun lukon irtoamisen. 

 

Kuva 13  Maitoliimalla kyllästetyt vetoketjun tekstiiliosat 
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Kuva 14 Vetoketjun tekstuuri muuttuu maitoliimalla kyllästämisen myötä 
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Kuva 15 Yksinkertaistus vetoketjun kiinnittämisestä 
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Kuva 16 Kiinnitetty takkivetoketjun toinen puoli 
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Kuva 17 Valmis avoketjun lukkopuoli ja ihosuojus 
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4.2.6 Vaatteen reunojen kanttaaminen lateksinauhalla 

Vaatteen reunat voidaan kantata ohuella lateksinauhalla. Kanttaus antaa viimeistellyn 

lopputuloksen esimerkiksi hihansuihin ja päänteihin. Lateksinauhoja voi ostaa valmiina, 

mutta niitä voi myös itse leikata projektissa käytettävästä lateksista. Tässä projektissa 

leikkasin itse noin 2 cm levyisiä nauhoja, jotka kiinnitin vaatteen reunoihin.  

Kanttaus aloitetaan puhdistamalla kantattava alue, sekä lateksikanttinauha. Puhdistamisen 

jälkeen liimaa levitetään vaatteen ulkopuolelle kantattavalle alueelle sekä kanttinauhaan. 

Kanttinauhaa ei liimata kokonaan, vaan esimerkiksi 2 cm leveästä kanttinauhasta liimataan 

1cm alue. Ohjekuvan mukaan liimaa tulisi levittää vihreiksi värjätyille alueille. (Kuva 18) 

 

Kuva 18 Kanttinauhan ohjekuva 

 

Liimaamisen jälkeen kanttinauha kiinnitetään, talkitaan ja sauma rullataan. Tämän jälkeen 

voidaan levittää liimaa vaatteen sisäpuolelle, sekä kanttinauhan ylimääräiseksi jääneeseen 

osuuteen. Tämän jälkeen kanttinauha kiinnitetään vaatteeseen kääntämällä se vaatteen 

päälle. Vaatteen reuna jää kanttinauhan sisäpuolelle. Näin saadaan siisti kanttaus, jonka 

jälkeen kanttaus talkitaan ja sauma rullataan. (Kuva 19) 
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Kuva 19 Kanttinauha vaatteen päälle käännettynä 
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4.3 Valmiin vaatteen arviointi 

Puin tekemäni vaatteen nuken päälle kuvaa varten, mutta vaate on nukelle hieman iso, eikä 

istu yhtä hyvin kuin itselleni. (Kuva 20Kuva 20) Nukke oli kuitenkin lähimpänä omaa 

ruumiinrakennettani, mitä Hämeen ammattikorkeakoulun tiloista löysin.  

 

Olen tyytyväinen lopputulokseen, sillä en ole vielä tehnyt näin haastavaa vaatetta. 

Rintakupeissa oli paljon kaarevia saumoja, joiden tekeminen oli melko haastavaa. Koen että 

rintakuppeihin voisi lisätä esimerkiksi muotoillut palat EVA-vaahtomuovia, joka pitäisi kupit 

paremmin muodossaan, tai niiden tekemiseen olisi voinut käyttää paksumpaa lateksia. Vaate 

oli kuitenkin sopiva itseni päälle ja tarpeeksi kireä. Pidän myös vaatteen tyylistä hyvin paljon. 

Tulevaisuudessa haluan tehdä tästä vaatteesta paremman version, ja lisätä eteen kaksi 

saumaa. Näihin saumoihin kiinnittäisin sisäpuolelle korsettiluut. Paremman version tekisin 

myös paksummasta lateksista, esimerkiksi 1,00 mm lateksista. 

 

Tähän vaatteeseen kiinnitin myös kaarituet kuppien alle, mutta en dokumentoinut sitä, sillä 

en koe että tein kiinnityksen oikeaoppisesti. Minulla ei olisi myöskään ollut lähdettä 

kaaritukien kiinnitykseen. Kokeilu onnistui kuitenkin hyvin, mutta aika näyttää lähtevätkö 

kaarituet liikkumaan vaatteen sisällä. Takaosassa (Kuva 21) minulla kävi myös pieni virhe, 

sillä olin leikannut epähuomiossa toisen vetoketjuun tulevan kappaleen väärästä kohdasta. 

Näin ollen vaatteen takaosa ei ole symmetrinen, mutta seuraavassa versiossa tiedän 

paremmin. Harvemmin ihmiset myöskään tuijottavat toistensa selkämyksiä, joten takaosan 

vikaa tuskin huomaisi käytössä vian ollessa vain visuaalinen. Itsekin huomasin virheen vasta 

siitä kuvaa ottaessani ja olin jo ennen kuvaamista sovittanut vaatetta itseni päälle. 

 

Seuraavan projektin parissa haluan keskittää erityistä huomiota siisteyteen. Huomasin, ettei 

lastan käyttäminen levitykseen ollut minulle niin yksinkertaista, joten seuraavaan 

vaatteeseen haluan testata siveltimen käyttöä levittämiseen. Vaate on jälkikäteen helpompi 

putsata, kun liimaa ei ole ympäriinsä. Myös kaikkien tarvittavien kappaleiden leikkaaminen 

etukäteen olisi hyvä huomioida seuraavan projektin parissa, sillä tässä projektissa huomasin 

koko ajan tarvitsevani lateksikappaleita, joita en ollut etukäteen leikannut. Nämä kappaleet 

voisi myös nimikoida, etten sekoita niitä keskenään. Merkinnät kuitenkin lähtevät 

puhdistusaineella pois. 
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Kuva 20 Valmis vaate talkittuna säilytystä varten 
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Kuva 21 Valmiin vaatteen takaosa ja vetoketju 
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4.4 Erikoistekniikat Hämeenlinnan teatterilla 

Aloittaessani työharjoitteluni Hämeenlinnan teatterilla tammikuussa 2021, melkeinpä 

ensimmäinen kysymys harjoittelun ohjaajaltani oli, että tiedänkö mitään lateksista, sillä 

harjoittelun ohjaajallani ei ollut aikaisempaa kokemusta lateksin käytöstä. Lateksia oli 

tarkoitus tilata Jäniksen vuosi -näytelmään kaninkorvia varten. Teinkin harjoittelun aikana 

harjoituskappaleita lateksia hyödyntäen. Lateksilla saatiin aikaan mielestäni hieno efekti 

kaninkorvia varten ja sama tekniikka voisi toimia myös vastaavissa projekteissa 

teatterikäytössä. 
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Kuva 22 EVA-vaahtomuovista ja lateksista valmistettu pohja kaninkorvien prototyyppiä 

varten 
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Kuva 23 EVA-vaahtomuovista valmistetun kaninkorvan pohjan takaosa 
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Kuva 24 Harmaat kaninkorvat valmiina 

 

 

Kuvissa (Kuva 22;Kuva 23;Kuva 24) olevat kaninkorvat valmistin prototyypeiksi Jäniksen vuosi 

-näytelmää varten työharjoittelussani Hämeenlinnan teatterilla 2021. Kaninkorviin haluttiin 

efekti, että valon osuessa korvien takaosaan, maalatut verisuonet näkyvät. Pukusuunnittelija 

ehdotti, että korvan läpinäkyvän osan voisi tehdä läpinäkyvästä lateksista. Korvia varten 

hankittiin 0,3 mm ja 0,4 mm läpinäkyvää vaaleanpunaista lateksia. 
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Harmaiden kaninkorvien rungon valmistin EVA-vaahtomuovista (etyyli-vinyyli-asetaatti) ja 

liimasin siihen lateksilevyn kiinni kontaktiliimalla. (Kuva 23) Tämän jälkeen päällystin korvat 

huovutusvillalla ja maalasin nestemäiseen lateksiin ohennetulla akryylimaalilla verisuonet. 

Verisuonet jäivät tässä prototyypissä vaaleiksi, joten ne eivät näkyisi kovin kauas yleisöön.  

 

Tämä tekniikka piti korvat eläväisinä ja ne heiluivat liikuttaessa aidon oloisesti. En kuitenkaan 

itse pitänyt siitä, että tässä versiossa kaninkorvien taakse jäi kalju läikkä, sillä jos olisin 

jatkanut takaosan peittämistä huovutusvillalla, ei valo olisi enää päässyt siitä läpi niin hyvin. 

(Kuva 25Kuva 25) Korvan takaosaan mietin myös nestemäisen lateksin lisäämistä, jolla voisi 

luoda tekstuuria. Minulla kuitenkin oli pelko siitä, ettei valo taittuisi lateksin läpi niin 

kirkkaasti ja selkeästi. 
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Kuva 25 Kuva harmaiden korvien takaosasta 
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Kuva 26 Valkoinen versio kaninkorvista 

 

 

Valkoisessa kaninkorvassa (Kuva 26Kuva 26) tein pohjarakenteen rautalangasta ja lateksista, 

johon kiinnitin kumiliimalla EVA-vaahtomuovia tuomaan muotoa. Päällystin lateksin ja 

vaahtomuovin karvakankaalla, jonka kiinnitin kuumaliimalla. Lisäksi trimmasin karvakangasta 

lyhyemmäksi, jotta valo pääsisi siitä paremmin läpi. Suonet maalasin nestemäiseen lateksiin 
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ohennetulla akryylimaalilla korvan sisäpuolelle. Tässä prototyypissä tein verisuonista 

paksumpia ja pigmenttisempiä, jotta ne näkyisivät kauemmas yleisöön korvia lavalla 

käytettäessä. 

 

Tämä tekniikka toimi myös pukusuunnittelijan haluamalla tavalla. Pidin myös itse tästä 

lopputuloksesta enemmän, sillä lateksi ei näy kaljuna laikkuna korvan takaosassa. Kuvan 

ottamisen jälkeen lisäsin pastelliliituja käyttämällä mustaa korvien kärkiin, jotta korva 

muistuttaisi enemmän suomalaisesta luonnosta löytyvää metsäjänistä talviturkissaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5 LATEKSIVAATTEEN HUOLTO JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

5.1 Lateksimateriaalin ja vaatteiden huolto 

Kuten mikä tahansa materiaali, samoin lateksi tarvitsee tiettyjä asioita pysyäkseen hyvänä ja 

käyttökelpoisena. Lateksi ei ole helpoin mahdollinen materiaali, mutta jo muutamalla 

muistisäännöllä pääsee pitkälle. Lateksin huoltamiseen ei myöskään tarvitse käyttää suuria 

summia rahaa tai aikaa, kun sen tekee kerralla oikein. 

5.1.1 Lateksimateriaalin huoltaminen ja säilyttäminen 

Lateksimateriaali kestää monia vuosia oikein säilöttynä. Heath Clark (haastattelu 17.4.2021) 

mainitsi, että paras paikka materiaalille on kuiva, pimeä ja viileä tila. Lateksi tulee myös pitää 

rullalla, sillä muuten lateksiin voi tulla jälki taitoksesta. Kun lateksin laittaa rullalle, voi 

kerrosten väliin pyörittää silkkipaperia, jotta lateksi ei tartu itseensä säilytyksessä. Oman 

lateksimateriaalini olen rullannut silkkipaperin kanssa ja myös päällystänyt rullan sillä. 

Säilytän lateksia kaapissa, johon auringonvalo ei pääse. 

5.1.2 Lateksivaatteiden huoltaminen ja säilyttäminen 

Kuten kaikki vaatteet, valmis lateksivaate tarvitsee myös huoltoa kestääkseen käyttöä. 

Tärkeintä on huoltaminen aina heti lateksivaatteen käytön jälkeen. Vaatetta ei tule heittää 

lähimpään pyykkikoriin ja huoltaa se vasta seuraavana päivänä. Lateksivaatteita käyttäessä 

vaatteisiin kertyy esimerkiksi hikeä, joka tulee pestä pois käytön jälkeen niin vaatteesta kuin 

myös käyttäjästään. Lisäksi jos on pukemisen avustamiseksi käyttänyt liukuvoiteita, tulee ne 

myös pestä pois. Vaatteeseen jäänyt hiki tai liukuvoide ei itsessään vaurioita lateksin pintaa, 

mutta ne voivat aiheuttaa värin muutoksia tai pahaa hajua, jos lateksivaatteet jätetään 

pesemättä. (Laidtex, 2018c)  

 

Lateksivaatteiden peseminen onnistuu kädenlämpöisessä vedessä saippualla, joka ei sisällä 

öljyjä ja on hajusteeton. Aloita peseminen huuhtelemalla vaate, vaatteen voi myös jättää 

hetkeksi veteen upoksiin. Tämän jälkeen lateksin voi pestä pesusienellä tai pehmeällä 

liinalla, taputa pesusienellä tai -liinalla lateksia hellästi. Vältä hankaavia liikkeitä, sillä se 
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saattaa vaurioittaa lateksin pintaa. Pese vaate erityisen tarkasti sisäpuolelta, jotta kaikki 

ainejäämät ja hiki saadaan pois. (Laidtex, 2018c) 

 

Pesun jälkeen vaatteen voi kuivata pehmeällä kankaalla. On pidettävä huolta siitä, että vaate 

on varmasti kuiva ennen kuin sen varastoi. Pienikin määrä kosteutta voi aiheuttaa homeen, 

sienirihmastojen tai haitallisten bakteerien kasvua, mitkä voivat pahimmassa tapauksessa 

pilata vaatteen käyttökelvottomaksi. (Laidtex, 2018c) 

 

Vaatteen kuivaamisen jälkeen vaatteen voi talkita ja asettaa varastoon. Talkin voi myös 

korvata erilaisilla lateksivaatteille tarkoitetuilla kiillotusaineilla, mikäli ei halua talkin jäävän 

näkyviin vaatteeseen. Lateksivaate varastoidaan samoin kuin sen valmistusmateriaalikin. 

Pimeä, kuiva ja viileä tila sopii lateksinvaatteiden säilytykseen. Auringonvalosta tuleva UV-

säteily haperruttaa lateksin pintaa, joten täytyy pitää huoli siitä, ettei auringonvalo pääse 

säilytystilaan. Mikäli varastoidessa käytetään henkareita, on pidettävä huoli siitä, että 

henkarit ovat muovisia, sillä metalliset henkarit saattavat vaurioittaa lateksin pintaa. 

(Laidtex, 2018c) 

 

Lateksivaatteita voi myös tietyissä määrin korjata, mikäli ne rikkoutuvat. Pienet viiltojäljet tai 

reiät pystyy paikkaamaan kuten pyöränkumin. Leikataan pyöreä päälipaikka, joka sitten 

liimataan tarkasti reiän tai viillon päälle. Alle jäävän reiän tai viillon voi myös leikata 

pyöreäksi, ettei se repeä lisää venyessään. Alle jäävä osa on myös tärkeää puhdistaa tarkasti 

ennen päälipaikan kiinnittämistä. (Rose, S. haastattelu 16.4.2021) 

 

 Isompien rikkoutumien sattuessa saattaa olla helpompaa ja halvempaa ostaa täysin uusi 

vaate, kuin purkaa vanha osiin sen korjaamista varten. (Clark, H. haastattelu 17.4.2021) 

Varsinkin uniikkikappaleiden korjaaminen saattaa olla hankalaa isojen rikkoutumien 

kohdalla. Uniikkikappaleiden korjaaminen uutta vastaavaan kuntoon saattaa viedä 

enemmän aikaa kuin uuden vastaavan valmistaminen.  

5.2 Lateksin ympäristövaikutukset 

Lateksin kestävyydestä voidaan olla montaa mieltä. Lateksi on luonnonmateriaali, joka 

monesti assosioidaan ekologiseksi. Luonnonmateriaalien kanssa täytyy kuitenkin erityisen 
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tarkasti keskittyä niiden tuotantotapoihin. Luonnonkumin tuotannosta on hyvin vähän tietoa 

saatavilla julkisesti ja tuotannon ongelmat jäävät piiloon katseilta ja kuulevilta korvilta. 

(Helecleaner, 2020) 

 

Näkyvimmät, mutta eivät huolestuttavimmat haitat raakakumin tuotannossa ovat 

hajuhaitat. Raakakumin valmistus haisee voimakkaasti ja haju johtuu vulkanointiin 

käytettävästä rikkihaposta. Hajuhaitat eivät ole kuitenkaan suurin terveydelle haitallinen 

uhka kumintuotannossa. (Helecleaner, 2020) 

 

Lateksin valmistamiseen käytettävät kumipuut ovat uusiutuvia ja lateksin valuttaminen niistä 

ei vaurioita itse kumipuita. Samoin kuten soija- ja palmuöljyn valmistuksen kanssa, myös 

kumipuiden kasvattaminen vähentää luonnon biodiversiteettiä ja alueilla, jossa kumipuita 

kasvatetaan, on monokulttuuri suuri vitsaus. Monokulttuuri tarkoittaa vain yhden kasvilajin 

kasvattamista laajamittaisesti. Monokulttuuri luo valtavan määrän ongelmia. Brasilialainen 

kumipuu, minkä mahlasta suurin osa maailman lateksista valmistetaan, on hyvin herkkä 

erilaisille kasvitaudeille. Monokulttuuri pahentaa kasvitautien määrää ja vaikuttavuutta. 

Mikäli koko kasvikunta kuolisi samaan kasvitautiin, olisi sillä suuri merkitys myös 

taloudellisesti paikallisille viljelijöille sekä kumia raaka-aineenaan käyttäville yrityksille. 

Kasvitautien takia kumipuut vaativatkin suuria määriä myrkytyksiä, mikä vaikuttaa ympärillä 

olevaan luontoon. Myrkytyksissä käytettävä kemikaali on arseenitrioksidi. Suurina annoksina 

arseeni on tappava myrkky ihmiselle ja sen on todettu aiheuttavan myös syöpää. Krooninen 

altistuminen esimerkiksi juomaveden kautta aiheuttaa muun muassa ihomuutoksia ja elinten 

toimintahäiriöitä. Oireet ilmenevät vakavimmin lapsilla. (Helecleaner, 2020) 

 

Kestämätön kumipuun viljely aiheuttaa ennusteiden mukaan tulevaisuudessa massiivisen 

luonnonkumiteollisuuden katoamisen muutamien kymmenien vuosien aikana. 

Luonnonkumin tuotanto näin valtavissa mittasuhteissa rasittaa ympäristöä kohtuuttomasti, 

kumipuumetsissä on niukasti tai ei lainkaan aluskasvillisuutta. Sademetsät ovat vaihtuneet 

arseenilla myrkytettyihin puupeltoihin. (Helecleaner, 2020) 

 

Lateksimateriaalin hankinnassa kannattaakin keskittää huomiota myös siihen, mistä 

raakakumi on peräisin. Pientuottajat viljelevät edelleen kestävällä tavalla kumipuita, jotka 

kasvavat siellä täällä viidakoissa, eivät suurina plantaaseina. Pientuottajat myös itse 
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käsittelevät tuotteen raakakumiksi ja jopa valmistavat itse kumituotteita. (Helecleaner, 

2020) 

 

Lateksia on kuitenkin mahdollista kierrättää, ensimmäiset kierrätysprosessit tapahtuivat jo 

toisen maailmansodan aikoihin. Nykyään on kuitenkin hyvin vaikeaa löytää kierrätystä 

kumille ja kumin kierrättäminen omin päin on vaarallista. (Clark, H. haastattelu 17.4.2021) 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden verkkosivuilla tein Jäteopas-haulla testin 

kumimateriaalille. Jäteopas kertookin kumin olevan sekajätettä, eli kierrätykseen 

soveltumatonta jätettä. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut, n.d.) Kumin kierrätystä on 

Suomessa vaikeaa löytää, mutta Valkeakoskella sijaitseva vuonna 2008 perustettu yritys 

Peatec Oy valmisti polttoainetta kierrätetyistä autonrenkaista pyrolyysitekniikan avulla vielä 

ollessaan toiminnassa. Pyrolyysitekniikan avulla autonrenkaista kerättävä materiaali voidaan 

hyödyntää kokonaan ja kierrätysmateriaalista voisi luoda uusia tuotteita. Samalla tekniikalla 

voisi käsitellä muitakin kumituotteita kuin autonrenkaita. (YLE, 2011) Opinnäytetyön 

kirjoitushetkellä en löytänyt Suomesta muita yrityksiä, jotka käyttäisivät pyrolyysitekniikkaa 

kumin kierrätykseen. 

 

Lateksivaatteiden materiaalin kierrätys uudeksi vastaavaksi materiaaliksi on harmikseni 

lapsenkengissä teollisesti, mutta lateksivaatteiden valmistajat hyödyntävät materiaalia 

hyvin, yllättävän pitkällekin. Clark (haastattelu 17.4.2021) kertoi, että pienistä hukkapaloista 

hän leikkaa entistä pienempiä paloja ja liuottaa ne lateksiliimaksi. Hän myös valmistaa uutta 

lateksimateriaalia käyttöön vastaavalla tavalla sellaisista hukkapaloista, joista ei enää saa 

valmista tuotetta, mutta ovat isompia kuin liiman valmistamiseen käytettävät. Rose 

(haastattelu 16.4.2021) kertoi että projekteista ylijäänyttä leikkuujätteitä voi uusiokäyttää 

toisissa tuotteissa, esimerkiksi rintaliivien osat tai koristerusetti eivät vie paljoa materiaalia. 
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6 REFLEKTIO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli materiaalitutkimuksen näkökulmasta tuottaa 

opinnäytetyön muodossa oleva ohjeistus lateksimateriaalin käyttöön vaatetuksessa. 

Tavoitteena oli tutkia lateksivaatteiden myyntiin valmistamista, huoltamista sekä 

kestävyyttä. Lisäksi opinnäytetyön tavoite on toimia ohjeistuksena lateksimateriaalin 

käyttöön ja lujittaa omaa osaamistani. Materiaalitutkimusta tehtiin haastattelujen, sekä 

kirjallisten lähteiden avulla. En itse ole vielä lateksin käytön ammattilainen, joten hain 

ohjeistusta varten paljon lähteitä jo tietämäni asioiden tueksi.  

 

Opinnäytetyön kirjallisen tutkimuksen lisäksi tein käytännön kokeena vaatteen lateksista. 

Hyödynsin vaatteen valmistuksessa internetistä keräämääni tietoa sekä oppeja Sanna Rosen 

2019 pitämästä workshopista. Opin opinnäytetyön aikana valtavasti uutta materiaalista ja 

koen sen todella lujittaneeni omaa osaamistani ja tietotaitoani aiheesta. Oli hienoa nähdä, 

kuinka paljon tietoa sain kerättyä aiheesta, jota on joskus pidetty jopa sensuurin alla. Uskon 

että lateksin käyttäminen voi avata minulle ovia tulevaisuudessa alalla.  

 

Opinnäytetyössä tutkittiin lateksivaatteiden myyntiin valmistamista haastattelujen avulla. 

Haastattelemani henkilöt antoivat hyvät vastaukset kysymyksiini ja oli mukavaa, että heillä 

oli erilaiset taustat vaatteiden valmistamisessa. Pidin myös siitä, kuinka Sanna Rose korosti 

tuotteiden olevan arvokasta käsityötä, jota se todella on. Arvokkaasta käsityöstä täytyy 

pyytää myös sen arvoista palkkaa, mikäli päädyn lateksivaatteita joskus työkseni tekemään. 

Opin vaatteiden myyntiin valmistamisesta myös paljon uutta. Erityisesti yllätti se, etten 

tiennyt valmisvaatteita olevan muutamaa eri tyyppiä. Oli myös mielenkiintoista huomata, 

kuinka asiakaslähtöinen ala lateksivaatteiden valmistaminen on ja kuinka vähän vaatteita 

valmistetaan valmismitoilla rekkiin odottamaan ostajaansa. 

 

Lateksin huoltamisen ja kestävyyden tutkiminen oli myös hyvin mielenkiintoista. 

Huoltamisesta olin kuullut etukäteen sen verran, että lateksi ei kestä auringonvalon UV-

säteilyä ja että lateksi tulee talkita säilytystä varten. En ollut kuullutkaan esimerkiksi siitä, 

että hometta voi alkaa kasvaa lateksin pinnalla, mikäli sitä huolletaan huonosti. Kestävyyden 

tutkiminen oli ohjeistuksen kannalta tärkeää tietoa, sillä ohjeistuksen mahdolliset käyttäjät 

saattavat olla kiinnostuneita lateksimateriaalin ekologisuudesta ja kestävyydestä. He voivat 
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tutkimani pohjalta tehdä parempaa valintaa eri valmistajien välillä. Oli omasta mielestäni 

jopa hieman karmaisevaa lukea raakakumin tuotannosta ja kuinka se voisi kadota kokonaan 

kasvitautien myötä. Tämä tarkoittaisi kumituotteiden valmistusta synteettisesti tai jopa 

niiden kokonaan katoamista. Toivon tulevaisuudelta kestävämpiä ratkaisuja kumipuiden 

viljelyyn, sekä uusia tapoja kumin kierrätykseen, ettei innostukseni lateksimateriaalin parissa 

loppuisi ihan lähivuosina. 

 

Koen myös tuottamani opinnäytetyön muodossa olevan ohjeistukseni hyödylliseksi. 

Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole olla kaikenkattava tietopankki, vaan tarjota esimerkiksi 

ensimmäiseen lateksiprojektiin tietoa ja ohjeistusta esimerkiksi työvälineiden käyttämiseen. 

Ohjeistuksessa on käyty läpi lateksityöskentelyn valmistelu, josta voi saada apua sopivan 

lateksimateriaalin hankintaan. Ohjeistus sisältää myös oman projektini etenemiseen liittyvät 

tekniikat, sekä muotolaskoksen tekemisen. Ohjeen muodostaminen opinnäytetyön muotoon 

vaati loogista etenemistä aiheen esittelyssä ja sainkin palautetta, että opinnäytetyöni etenee 

selkeästi. Selkeä ja looginen ohje toimii kuitenkin parhaiten sellaiselle henkilölle, jolla ei ole 

aikaisempaa tietämystä aiheesta. 

 

Omana henkilökohtaisena tavoitteenani halusin tuottaa materiaalia muiden käytettäväksi. 

Toivonkin opinnäytetyöstäni olevan hyötyä joko lateksin työstämisestä kiinnostuneelle 

yksityishenkilölle, tai esimerkiksi vaatetusalalla toimivalle opettajalle tai opiskelijalle. 

Tulevaisuudessa minua kiinnostaa tehdä mahdollisesti videomateriaalia aiheesta, kunhan 

omat taitoni materiaalin parissa ovat kehittyneet tarpeeksi pitkälle. Minua kiinnostaa myös 

osallistua uudelleen lateksiworkshoppiin ja ehkä joskus järjestää sellaisia itse. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Lähteet 

ACE Products & Consulting LLC. (n.d.-d). Artikkeli. The Making of Latex. Haettu 20. huhtikuu 

2021 osoitteesta https://www.aceprodcon.com/what-is-latex-made-of/ 

Afi Atelier. (n.d.). Kaava. Maya Bra Sewing Pattern. Haettu 27. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://afiatelier.com/allpatterns/maya-bra/ 

Asplen, L. (14. toukokuu 2020). Video. Latex Crafting 101 - A Beginners Guide to Making 

Rubber Clothes. Haettu 27. huhtikuu 2021 osoitteesta https://youtu.be/-iKP-7XDhNs 

Charisma, C. (7. heinäkuu 2019). Video. Working with Latex 7 - Zippers. Youtube. Haettu 19. 

huhtikuu 2021 osoitteesta https://youtu.be/2ISZ1UGEtUk 

Charisma, C. (2020). The Compendium of Rubber Garment Making.  

George, C. (8. tammikuu 2020). Lehtiartikkeli. From fetish to fashion: The rise of latex. Haettu 

23. huhtikuu 2021 osoitteesta https://www.bbc.com/culture/article/20200108-from-

fetish-to-fashion-the-rise-of-latex 

Helecleaner. (18. 11 2020). Artikkeli. Luonnonkumi; ekologinen vai ei? Haettu 20. huhtikuu 

2021 osoitteesta https://helecleaner.com/luonnonkumi-ekologinen-vai-ei/ 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. (n.d.). Jäteopas. Haettu 23. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/jatteet/kuminauha/ 

Kõivistik, J. (3. heinäkuu 2019). Video. Can you laser cut latex ? // tips and tricks using a 

cheap Chinese 40w laser. Youtube. Haettu 19. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://youtu.be/ceBtphv6gSw 

Kõivistik, J. (21. syyskuu 2020). Video. Laser cutting Latex // Tutorial. Youtube. Haettu 19. 

huhtikuu 2021 osoitteesta https://youtu.be/xmET_w2kbYI 

Laidtex. (22. maaliskuu 2018a). Artikkeli. Into the Rubber World: What is Latex Fetish? Haettu 

23. huhtikuu 2021 osoitteesta https://laidtex.com/blogs/news/into-the-rubber-

world-what-is-a-latex-fetish 

Laidtex. (22. maaliskuu 2018b). Artikkeli. What is chlorinated latex? Haettu 24. huhtikuu 

2021 osoitteesta https://laidtex.com/blogs/news/what-is-chlorinated-latex 

Laidtex. (22. maaliskuu 2018c). Artikkeli. Keeping it Fresh: Cleaning, Storing and Maintaining 

Latex. Haettu 24. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://laidtex.com/blogs/news/keeping-it-fresh-cleaning-storing-and-maintaining-

latex 



57 

 

Latex Repair. (n.d.-a). Artikkeli. HOW DO YOU MAINTAIN AND STORE LATEX AND RUBBER 

CLOTHING? Alankomaat. Haettu 19. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.latexrepair.nl/latex-rubber-kleding-onderhouden-en-schoonmaken 

Latex Repair. (n.d.-b). Artikkeli. WATER STAINS AND / OR A GRAY / WHITE HAZE ON MY 

LATEX. Alankomaat. Haettu 19. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.latexrepair.nl/Watervlekken-en/of-een-grijs/witte-waas-op-mijn-latex 

Latex Repair. (n.d.-c). Artikkeli. HOW DO COLOR DIFFERENCES IN LATEX OCCUR? 

Alankomaat. Haettu 19. huhtikuu 2021 osoitteesta https://www.latexrepair.nl/Hoe-

ontstaan-kleurverschillen-in-latex 

Latex Repair. (n.d.-d). Sivusto. Patterns for latex clothing. Haettu 23. huhtikuu 2021 

osoitteesta https://www.latexrepair.nl/zelf-latex-kleding-maken/Patronen-speciaal-

voor-latex-kleding 

LatexWorkShops. (n.d.). Free patterns. Noudettu osoitteesta 

https://www.latexworkshops.com/free-patterns/ 

MJTrends. (n.d.). Latex Sheeting Thickness and Drape. Haettu 23. huhtikuu 2021 osoitteesta 

http://www.mjtrends.com/tutorial,Latex-Sheeting-Thickness-and-Drape 

PRIDE. (n.d.). The Complete Guide to Queer Pride Flags. Haettu 24. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.pride.com/pride/2018/6/13/complete-guide-queer-pride-flags-

0#media-gallery-media-19 

Rose, S. (14. marraskuu 2019). henkilökohtainen tiedonanto. Hämeenlinna, Suomi. 

Tiessalo, P. (31. lokakuu 2020). Lehtiartikkeli. Toni Arosuvi pukeutuu lateksivaatteisiin ja 

toivoo ymmärrystä fetisseille: ”Lateksi on osa identiteettiäni, ei seksiä”. Haettu 23. 

huhtikuu 2021 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-11611083 

Tolos, P.;& Moats, S. (n.d.). Kuva. Rubber Pride Flag. Haettu 24. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.pride.com/pride/2018/6/13/complete-guide-queer-pride-flags-

0#media-gallery-media-19 

Vivishine. (n.d.). The Right Thickness. Haettu 23. huhtikuu 2021 osoitteesta 

https://www.vivishine.com/reading-blog/the-right-thickness 

YLE. (21. helmikuu 2011). Artikkeli. Vanhat renkaat muuttuvat polttoaineeksi. Haettu 25. 

huhtikuu 2021 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-5084068 



58 

 

Haastattelut 

 

Clark, H. (2021). Haastattelu 17.4.2021 

Rose, S. (2021) Haastattelu 16.4.2021 

 



Liite 1 / 1 

 



Liite 2 / 1 

 

 


