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1	  Johdanto	  

1.1	  Tutkimusongelma	  ja	  käsitteet	  

 

Pukeutumisella on useita merkityksiä: pukeutuminen voi tuoda itsevarmuutta, kertoa identitee-

teistä, arvostuksista ja arvoista tai se voi yhdistää ystäviä ja toimia suojana. Tästä huolimatta 

pukeutumisen ja muodin merkitystä on usein väheksytty ainakin akateemisessa maailmassa, 

minkä myös pukeutumisen tutkijat itse ovat huomanneet.1 Myös oman arkikäsitykseni mukaan 

kiinnostusta pukeutumiseen ja muotiin pidetään usein pinnallisuuden merkkinä ja siihen suh-

taudutaan jopa ylenkatsovasti. Emme kuitenkaan pääse muotia pakoon vaan kuten muodintut-

kija Annamari Vänskä yksinkertaistaa: "jokainen ihminen pukeutuu joka päivä ja kaikki ihmis-

ten käyttämät vaatteet ovat muodin tuotetta. Muoti ja vaatteet rakentavat identiteettiä".2 Muo-

din ja pukeutumisen merkitys ei siis ole vähäpätöinen.  
 

Pukeutuminen on sidoksissa identiteetin lisäksi myös kulttuuriin: eri paikoissa ja eri aikoina 

pukeudutaan eri tavalla.3 Tässä tutkimuksessa pukeutuminen kiinnostaakin minua kulttuurisena 

ilmiönä, sosiaalisen ja yhteiskunnan, erityisesti kaupunkielämän, ilmentäjänä. David Harvey on 

huomauttanut, että urbaani on usein unohdettu keskeisenä tekijänä yhteiskunta-analyyseista, ja 

että keskiössä ovat sen sijaan modernisaatio, moderni, postmoderni sekä kapitalistinen ja teol-

linen yhteiskunta.4 Vaikka urbaani saa nykyään ehkä enemmän huomiota, on Harveyn totea-

mus innoittanut itseäni tarkastelemaan urbaanin merkitystä myös pukeutumisessa.  

 

Pukeutumisen normit ja tavat ovat muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana valtavasti.5 Ku-

ten Susan Vincent huomauttaa, pukeutumisesta on tullut yhä enenevässä määrin yksilöllinen 

asia.6 Nykyään erilaisia tyylejä ja tapoja pukeutua on lukemattomia, ja globalisaation myötä 

samankaltaisia pukeutumistyylejä voi löytää hyvinkin eri puolilta maailmaa. Pukeutuminen voi 

kuitenkin olla sidoksissa myös paikallisiin osa- ja alakulttuureihin, joita synnyttävät erilaiset 

sosiaaliset suhteet, työolot ja kulttuuriympäristö.7 Erilaiset mahdollisuudet tekevät pukeutumi-

                                                
1 Ks. esim. Breward 2009, 409; Wilson 2005, 47–66; Frith & Gleeson 2004, 40. 
2 Instrumentarium 10.5.2016.  
3 Ks. esim. Entwistle 2015, 141–142.  
4 Harvey 2011, 232.  
5 Ks. esim. Lehnert 2000, 6–7.  
6 Vincent 1999, 161. 
7 Ks. Entwistle 2015, 142; Räsänen 1994, 191; Horn & Gurel 1981, 188.  
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sesta entistä kiinnostavampaa ja saavat kysymään, mikä ohjaa pukeutumisvalintoja tämän päi-

vän kaupungissa. 

 

Pukeutuminen voidaan nähdä myös viestintäkeinona. Etenkin kaupungeissa, joissa rytmi on 

nopea, tehokkaat viestintäkeinot ovat tarpeellisia. Georg Simmel kirjoitti kaupunkielämää kä-

sittelevässä esseessään jo reilu sata vuotta sitten, kuinka suurissa kaupungeissa silmä johtaa 

muita aisteja.8 Tällä Simmel tarkoittaa, että katseen avulla tehdään toisista nopeita havaintoja ja 

päätelmiä. Tällöin pukeutuminen on olennaisessa osassa. Myös tässä tutkimuksessa kaupungil-

la ja urbaanilla on olennainen merkitys, sillä tutkimuksen konteksti rakentuu kaupungin yti-

messä.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen, miten helsinkiläiset nuoret miehet pukeutuvat Helsingissä 

järjestettävään Flow Festivaliin. Tarkastelen myös, miksi miehet pukeutuvat Flow'hun kuten 

pukeutuvat.9 Kuten kulttuurintutkimukselle on tyypillistä, minua kiinnostaa, millainen on kau-

punkilaisten nuorten aikuisten miesten pukeutumisen diskurssi ja miksi. Tavoitteenani on pyr-

kiä ymmärtämään miesten pukeutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelen ja tulkitsen 

miesten pukeutumista sosiokulttuuristen tekijöiden, muodin ja kaupunkikulttuurin näkökulmas-

ta. Keskeisiä käsitteitä tässä tutkielmassa ovat pukeutuminen, muoti, maskuliinisuus, identiteet-

ti, kaupunki, urbaani, kaupunkikulttuuri ja helsinkiläisyys. Haluan tuoda esiin, että kontekstu-

alisoimalla tutkimukseni näiden käsitteiden kautta jätän samalla muita pukeutumiseen mahdol-

lisesti vaikuttavia tekijöitä tietoisesti tämän tutkielman ulkopuolelle.10  

 

Sukupuoli on tutkimuksessani oleellinen tekijä. Länsimaisessa kulttuurissa kiinnostus muotia 

kohtaan nähdään usein stereotyyppisesti feminiinisenä, jonakin ei-maskuliinisena, sellaisena 

mikä ei kiinnosta miehiä.11 Vaatteet ja pukeutuminen myös normalisoivat vallitsevaa kulttuu-

ria, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden keinoja ja muotoja.12 Tuodakseni uutta näkökulmaa 

suomalaiseen pukeutumisen kulttuuriseen tutkimukseen haluan tutkia, miten miehet suhtautu-

vat pukeutumiseen ja muotiin, ja miten he kokevat pukeutumisen rituaalin kaupungissa. Tar-

kastelen siis miesten pukeutumista myös maskuliinisuuden kannalta. Miesten ja naisten pukeu-

tumisessa on tietysti paljon samaa, mutta kukaan tuskin kieltää erojakaan. Vänskä onkin esi-
                                                
8 Simmel 1986, 11. Ks. myös Wirth 1938, 11–12.  
9 Miksi-kysymyksellä en kuitenkaan pyri tarkastelemaan pukeutumisen "perusfunktioita", kuten Koskennurmi-
Sivonen esittää. Koskennurmi-Sivonen 2012a, 6–7. 
10 Ks. myös esim. Naukkarinen 2012, 16.  
11 Ks. esim. Frith & Gleeson 2004, 40.  
12 Entwistle 2015, 144.  
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merkiksi väittänyt, että naisille on tärkeää kokonaisuus eli siluetti kun taas miehet antavat mer-

kitystä yksityiskohdille.13 Myös Sinikka Ruohonen huomauttaa nuorison pukeutumista tarkas-

televassa väitöskirjassaan pukeutumisen olevan sukupuolisidonnainen ilmiö.14 Pukeutumisella 

voidaan siis tuottaa sekä maskuliinisuutta että feminiinisyyttä, ja Vänskän mukaan sukupuoli 

onkin ensimmäinen asia, minkä vaatteista luemme.15 Suomalaisen pukuvalmistaja Turon vuon-

na 2015 teettämän selvityksen mukaan etenkin nuoret miehet kaupungeissa ovat kiinnostuneita 

pukeutumisesta.16 Tällä voidaan osaltaan perustella tällaisen tutkimuksen tarvetta ja merkitystä.  

 

Kiinnostukseni tutkia miesten pukeutumista kaupungissa ja Flow Festivalilla on syttynyt omien 

kokemusteni ja median välityksellä. Pukeutuminen Flow'ssa on vienyt otsikkotilaa mediassa ja 

myös sosiaalisessa mediassa useana vuonna. Olen itse osallistunut Flow'hun kahdesti ja mo-

lemmilla kerroilla kiinnittänyt huomiota erityisellä tavalla festivaalivieraiden pukeutumiseen. 

Pukeutuminen Flow Festivalilla sopii tutkimukseni rajaukseksi, koska haluan tutkia pukeutu-

mista kaupunkiympäristössä ja vapaa-ajalla. Tällöin pukeutumista eivät ensi sijassa määritä 

esimerkiksi työpaikan konventiot ja käytänteet, vaan henkilö voi ilmaista itseään ainakin näen-

näisen vapaasti. Flow Festival tarjoaa hedelmällisen paikan ja ajan tutkia nuorten aikuisten 

pukeutumista. Samalla itse Flow näyttäytyy mielenkiintoisena, ehkä jopa ainutlaatuisena, kult-

tuuri-ilmiönä, jota tarkastelen pukeutumisen kautta.  

 

Kohderyhmänä tutkimuksessani ovat nuoret 25–34-vuotiaat nuoret miehet. Nähdäkseni tätä 

nuorempien eli nuorison pukeutuminen onkin usein erotettu myös pukeutumisen tutkimuksessa 

aikuisten pukeutumisesta. Kuten Marilyn J. Horn ja Lois M. Gurel tuovat esiin, ikä voi vaikut-

taa pukeutumiseen, vaikka pukeutumisodotukset eri ikäkategorioita kohtaan ovat harvoin yhtä 

jäykät verrattuna sukupuolikategorioihin kohdistuviin odotuksiin. Tästä huolimatta ristiriitai-

suudet iän ja pukeutumisen välillä herättävät usein sosiaalista kritiikkiä ja ne huomataan, sillä 

ne korostavat yksilön fyysisiä eroavaisuuksia, ja koska ne rikkovat oleellisesti normatiivisia 

odotuksia.17 Pyrin tässä tarkastelemaan myös, miten ikä näkyy miesten pukeutumista koskevis-

sa diskursseissa.   

 

                                                
13 Instrumentarium 10.5.2016.  
14 Ruohonen 2001, 7.  
15 Instrumentarium 10.5.2016. Ks. myös Entwistle 2015, 140; Horn & Gurel 1981, 188.  
16 Muotikaupanliitto 5.11.2015. M3 Research Finland tutki Turon toimeksiannosta suomalaisten miesten pukeu-
tumista. Selvitykseen vastasi 853 miestä ja 400 naista. 
17 Horn & Gurel 1981, 193.  
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Pukeutuminen on osa materiaalista ja visuaalista kulttuuria. Pukeutumiseen voidaan lukea 

kaikki ulkoiseen olemukseen vaikuttavat tekijät kampauksesta asusteisiin.18 Pukeutuminen on 

muodin ohella tämän tutkimuksen keskeisin käsite, jonka kautta tarkastelen muita käsitteitä. 

Pukeutumista ei kuitenkaan aina ole helppo erottaa muodista, ja tässäkin tutkimuksessa käytän 

niitä osittain toisiaan täydentävinä ja selittävinä käsitteinä.19 Toisaalta pukeutuminen liitetään 

usein ehkä suoraan verrannollisena muotiin, jolla on jo sanana suomen kielessä useita negatii-

visia konnotaatioita.20 Tämä saattaa myös selittää, miksi kiinnostus pukeutumiseen on nähty 

usein pinnallisena, vaikka sanaa pukeutuminen itsessään voidaan pitää suhteellisen neutraalina 

ja funktioltaan välttämättömänä. 

 

Muoti on käsitteenä suomen kielessä pukeutumista monimutkaisempi ja kenties vaikeampi 

käsite.21 Elisabeth Wilson ajoittaa muodin synnyn 1300-luvun tienoille.22 Sanan merkitykset 

ovat siis ymmärrettävästi muotoutuneet ja muuttuneet pitkän historian aikana. Englanninkieli-

nen vastine fashion kattaakin usein myös laajemmin pukeutumisen tutkimuksen.23 Suomen 

kielessä sanalla muoti viitataan yleensä pikemminkin muotiin ilmiönä.24 Muoti ilmiönä viittaa 

tiettynä aikana suosiossa olevaan muotoihanteeseen.25 Wilsonin mukaan muoti on merkityksel-

linen keino, joka välittää ja esittää muuttuvia toiveita ja kulutuskaavoja. Ja aivan kuten Wilson 

huomauttaa Calinescua seuraten: muoti artikuloi modernin kulttuurin loputtomasti muuttuvia 

kauneuskäsityksiä.26 Koskennurmi-Sivonen tuo esiin myös muodin "toisen puolen": muoti on 

jatkuva sosiaalinen prosessi, joka synnyttää uudenlaisia tuotteita, joita ihmiset käyttävät. Muo-

dilla on siis myös sosiaalista merkitystä, mikä tekee siitä vakavaa ja tutkimisen arvoista, kuten 

Herbert Blumer tuo esiin. Blumerin mukaan muoti pohjaa historialliseen jatkuvuuteen, ja sitä 

voidaan ymmärtää ja selittää.27 Georg Simmelin mukaan muoti on myös "jonkin annetun mal-

lin jäljittelyä ja tyydyttää siten tarvetta sosiaaliseen kiinnittymiseen".28 Simmel tuo esiin myös, 

että "muoti ei koskaan ole, vaan se on aina vasta tuloillaan", ja että muoti ei voi koskaan levitä 

                                                
18 Koskennurmi-Sivonen 2003, 3–4; 2012a, 6. Englannin appearance eli "ulkonäkö" ja dress "vaatetus, asu" vas-
taavat paremmin siihen, mihin viittaan pukeutumisella.  Ks. Koskennurmi-Sivonen 2003, 3–4. 
19 Ks. myös esim. Koskennurmi-Sivonen s.a. 
20 Ibid. 
21 Muodissa ei myöskään ole kyse ainoastaan pukeutumisesta. Ks. esim. Koskennurmi-Sivonen 2003, 4–7.  
22 Wilson 2005, 18. Ks. myös Davis 1992, 15.  
23 Koskennurmi-Sivonen 2003, 7; 2012a, 6.  
24 Ks. esim. MOT Kielitoimiston sanakirja: muoti.   
25 Koskennurmi-Sivonen s.a.  
26 Wilson 2005, 12.  
27 Koskennurmi-Sivonen s.a. 
28 Simmel 1986, 26.  
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yleisesti tai se lakkaa olemasta.29 Lisäksi muodissa ja ulkonäössä on kyse arjen estetiikasta, 

kuten Koskennurmi-Sivonen oivaltavasti huomauttaa.30 Tämä tekee muodista oivallisen tutki-

muskohteen myös alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiaineelle. Muodin avulla päästään siis 

moniulotteisesti kiinni kulttuurisiin merkityksiin, jotka kertovat ja kuvaavat aikaansa.  

 

Erotan tässä tutkielmassa tyylin käsitteen muodista. Käytän käsitettä 'tyyli' viittaamaan kahteen 

merkitykseen. Yhtäällä tyyli viittaa yksittäisen henkilön pukeutumistottumuksiin ja ulkoiseen 

olemukseen, joka nähdään ainutkertaisena. Toisaalla, kuten Simmel esittää, tyyli viittaa pi-

kemminkin rajattuun pukeutumisen joukkoon, josta yksilöt valitsevat tyylinsä.31 Tyylissä ei siis 

simmelmäisesti käsittäen ole kysymys yksilön uniikista pukeutumisesta, vaan annettujen malli-

en valinnasta, mikä liittää tyylin osaksi muotia. Huomio on oleellinen, ja myös tähän tutkiel-

maan kerätyssä aineistossa tyyli esiintyy tässä mielessä. Näillä kahdella merkityksellä yhteistä 

on kuitenkin se, että molemmissa tyyli reflektoi yksilön valintoja, kun taas muoti kuvaa ylei-

semmin suosiossa olevia muotoihanteita.  

 

Katumuoti eroaa myös oleellisesti muodin käsitteestä, vaikka ulkoisesti katumuotia ei välttä-

mättä voikaan erottaa muodista. Pukeutumisen tutkija Ted Polhemus tuo esiin, että katumuodin 

ja muodin olennaisin ero on siinä mihin ne pyrkivät: muodissa on kyse ajankohtaisuudesta ja 

jatkuvasta sosiaalisesta prosessista, mutta katumuodissa tämä ei ole olennaisinta.32 Sophie 

Woodwardin mukaan street stylessä eli katumuodissa yksinkertaisimmillaan ymmärrettynä on 

kyse siitä, mitä ihmisillä on päällään: tässä mielessä katumuoti voi siis olla "mitä vain".33  

 

Tässä tutkielmassa maskuliinisuutta tai maskuliinisuuksia katsotaan kulttuurisesti rakennettuna 

ja tuotettuna sukupuolittamisen tapana.34 Connellin mukaan maskuliinisuus ei kuitenkaan ole 

mikään koherentti objekti, josta voitaisiin tuottaa yleistävää tieteellistä tulkintaa. Maskuliini-

suudessa on kyse useista eri maskuliinisuuksista, joita tuotetaan, esitetään ja muokataan jatku-

vasti. Kuten Connell huomauttaa, keskustelu käsitteen sisällöstä ei koskaan ole ollut täysin 

selvää.35 Lehtonen puolestaan on huomauttanut, että mieheys ei muutu (tai muodostu) tyhjiös-

sä, vaan saa identiteettinsä suhteessa muihin, esimerkiksi naiseuteen. Tämän vuoksi maskulii-

                                                
29 Simmel 2005, 104.  
30 Koskennurmi-Sivonen s.a.  
31 Simmel 2005, 87–99.  
32 Polhemus 1994, 8–12.  
33 Woodward 2009. 
34 Ks. Connell 2005, 45–46.  
35 Ibid., 67.  
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nisuuden muuttumistakaan ei voi tarkastella vain mieheyden näkökulmasta, vaan se on suh-

teutettava muihin käynnissä oleviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin.36 Tässä tut-

kielmassa Flow Festival ja Helsinki tarjoavat kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin, jossa 

maskuliinisuutta ja sen muutosta tarkastellaan. Kaupungin konteksti on sinällään myös mielen-

kiintoinen ja perusteltu, sillä kaupungit ovat usein kulttuurisen ja yhteiskunnallisen muutoksen 

edelläkävijöitä. Mahdollisten muutosten pitäisi tällöin siis näkyä ennen muuta kaupungissa.  

 

Arkisesti identiteetissä nähdään usein olevan kysymys siitä, keitä me olemme. Stuart Hallin 

mukaan identiteetti on kuitenkin pikemminkin kuvaus siitä, mitä tai keitä meistä voi tulla.37 

Ymmärrän Hallin viittaavan tällä siihen, että identiteettiä ei tule ymmärtää muuttumattomana 

ominaisuutena, vaikka tietyt identiteetin osat voivat olla myös ulkoapäin annettuja ja vaikuttaa 

siksi pysyvimmiltä, kuten sukupuoli ja etnisyys. Tässä tutkimuksessa Hallin huomautus on 

olennainen: pukeutuminen on yksi keino muokata ja muuttaa identiteettiä. Diane Cranen mu-

kaan pukeutumisella onkin merkittävä rooli sosiaalisen identiteetin rakentamisessa, ja sillä voi-

daan ilmaista erilaisia identiteettejä, kuten ammattia, paikkaan kuulumista, uskontoa ja sosiaa-

lista luokkaa.38 

 

Kaupunki ja urbaani ovat myös keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa. Matti Räsänen on to-

dennut kaupungin olevan ihmisen luoma kulttuurin tuote ja ihmisen pyrkivän elämään ja sisäis-

tämään kaupunkimaiseen kulttuuriin kulloinkin kuuluvan elämäntavan ja samalla muuttamaan 

olemisensa perusteita ja koko ympäristöään.39 Räsäsen toteamus on tutkimuksessani oleellinen, 

ja käytän sitä apunani pyrkiessäni ymmärtämään ja jäsentämään pukeutumista kaupunkikult-

tuurin ilmentäjänä tämän päivän Helsingissä. Pohdin pukeutumisen ja kaupungin suhdetta kol-

men kysymyksen kautta: miten kaupunki paikkana ja tilana ohjaa pukeutumista, mitä pukeu-

tuminen kaupungissa kertoo kaupunkimaisesta kulttuurista ja elämäntavoista ja millaista kult-

tuurista muutosta on mahdollisesti havaittavissa.40 Urbaanilla viittaan tässä sellaiseen kaupun-

kimaiseen fyysiseen ja toiminnalliseen ympäristöön, jossa monipuolisten kulttuuristen vaihto-

ehtojen toteuttaminen ja toteutuminen on mahdollista: "kaupunki ei ole urbaani ellei siellä ole 

urbaania kaupunkielämää".41 Käsittelen urbaanin määrittymistä vielä neljännessä luvussa.  

 
                                                
36 Lehtonen 1999, 74.  
37 Hall 1999, 250.  
38 Crane 2000, 1.  
39 Räsänen 1994, 185. 
40 Ks. ibid., 187–189. 
41 Ahokas et al. 2013, 7.  
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Helsinkiläisyys määrittyy tutkielmassani kahden periaatteen kautta. Yhtäältä määritän infor-

manttien edustavan helsinkiläisiä asuinpaikkansa perusteella. Kaikki informantit siis asuvat 

Helsingissä. Toisaalta haastateltavien kohdalla oli mahdollista syventää kysymystä helsinkiläi-

syydestä identiteettiä koskevan kysymyksen kautta. Kahdeksasta haastateltavasta kuusi koki 

itsensä epäröimättä helsinkiläiseksi, vaikka osa oli syntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Kaksi haastateltavaa antoi tässä suhteessa eriävän vastauksen: he eivät varsinaisesti pitäneet 

itseään helsinkiläisinä vaan espoolaisina, mutta asuinpaikan perusteella luen heidät helsinkiläi-

siksi. Lisäksi molemmat tästä huolimatta kokivat Helsingin hyvin merkityksellisenä paikkana, 

joka on vaikuttanut heihin monin tavoin. Tässä tulee kuitenkin ilmi, että helsinkiläisyyttä eli 

paikkaan liittyvää (alueellista) identiteettiä ei välttämättä ole suotavaa määrittää yksinomaan 

asuinpaikan perusteella.  

 

1.2	  Tutkimusmenetelmät	  ja	  aineisto	  	  

 

Sinikka Ruohonen tuo nuorten pukeutumista tarkastelevassa väitöskirjassaan esiin, kuinka 

pelkkä pukeutumisen havainnointi ei todennäköisesti vie tutkimusta kovin pitkälle, sillä merki-

tykset muuttuvat eri aikakausina.42 Pukeutumista ei tulisi analysoida irrallaan siitä sosiaalisesta 

tilanteesta ja niistä historiallis-kulttuurisista olosuhteista, jotka sijoittavat pukeutumistilanteen 

aikaan ja paikaan.43 Edes globaalissa maailmassa emme tunnu pääsevän eroon tilan ja ajan 

merkityksestä pukeutumiselle. Globalisoituminen voi nimittäin tuottaa yhtä lailla eroja kuin 

yhteneväisyyksiäkin ja lokaalilla on edelleen merkitystä. Ruohosen huomioon tukeutuen tar-

koituksenani ei ole ensi sijassa tutkia sitä, mitä haastateltavilla on konkreettisesti päällään. 

 

Laadulliset menetelmät tuntuvat loogiselta valinnalta kysymyksenasettelun kannalta. Aineisto 

koostuu haastattelu- ja kyselytutkimuksista. Käytin kyselyssä epätavallisen paljon avoimia ky-

symyksiä. Tämä oli tietoinen valinta ja johtui siitä, että tavoitteenani oli saada nimenomaan 

laadulliseen analyysiin sopivia avoimia vastauksia eikä kerätä määrällisesti suurta dataa. Kyse-

lyn tuloksia on kuitenkin käsitelty myös kvantitatiivisin ottein.  

 

Käytän lisäaineistona median julkaisuja, jotka liittyvät Flow'hun ja pukeutumiseen. Hyödynnän 

lähinnä visuaalisen tutkimuksen metodeja täydentääkseni ja tukeakseni keräämäni aineiston 

tulkintaa. Tutkielmani on myös visuaalisen kulttuurin tutkimusta ja siksi kuvien käyttö teksti-
                                                
42 Ruohonen 2001, 17. 
43 Ruohonen 2001; ks. myös Naukkarinen 2012, 15.  
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datan tukena on perusteltua. Kuvasin myös ne haastateltavat, jotka antoivat siihen luvan, mutta 

anonymiteetin säilyttämiseksi en esitä kuvia tutkimuksessani. Kuvista voisi peittää kasvot, 

mutta tästä huolimatta miehet saattaisivat olla tunnistettavissa vaatteiden, asusteiden, muun 

pukeutumisen tai kehonsa kautta.  

 

Tarkoitukseni on analysoida pääasiassa, miten haastateltavat itse kertovat pukeutumisestaan 

tietyssä tilanteessa, paikassa ja ajassa eli Flow Festivalilla Helsingissä vuonna 2016. Lisäksi 

tarkastelen heidän pukeutumisdiskurssiaan yleisesti kaupungin kontekstissa sekä sitä, millaisia 

merkityksiä he pukeutumiselleen antavat. Tutkimusmetodina käytän teemoittelua ja hermeneut-

tista tulkintakehystä. Pyrin siis kulttuurintutkimukselle tyypilliseen tapaan etsimään aineistosta 

merkityksiä ja ymmärtämään ja tulkitsemaan niitä hermeneuttisesti eli syvällisesti ja kokonais-

valtaisesti huomioimalla myös yksityiskohtien vaikutuksen kokonaisuuden tulkintaan. Tutki-

musotteeni on aineistolähtöinen: analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja.  
 

Haluan myös tuoda esiin, että tutkimustuloksissa näkyy oma tulkintani tutkijana. Jari Ehrn-

rooth on kvalitatiivista tutkimusotetta tarkastellessaan tuonut esiin, kuinka hyvässä tutkijassa 

yhdistyvät herkkä intuitivisti ja tarkka analyytikko.44 Koen, että etenkin nykykulttuurin tutki-

muksessa intuitiolla on merkitystä, sillä ainakin tässä tapauksessa tutkija itse on kasvanut ja 

elää tutkittavan kulttuurin vaikutuspiirissä. Ehrnrooth kuitenkin esittää, että intuitioon ensisi-

jassa nojaava tutkija mahdollisesti pyrkii tulosten uskottavuuteen eikä niinkään keskity syste-

maattisen analyysin kautta perusteltavuuteen. "Tarkan analyytikon" päämääränä puolestaan on 

tieteellisen tiedon perusteltavuus, joka saavutetaan järjestelmällisellä analyysillä.45 Intuitio vai-

kuttanee siis myös oman tutkielmani lähtökohdissa, etenkin tutkimusaiheen valinnassa, mutta 

pyrin kuitenkin tuottamaan "tarkan analyytikon" ihanteen mukaista tieteellistä tietoa. Tuon 

avoimesti esiin omaa analyysiprosessiani, perusteluja tulkinnoilleni sekä relevanttia teoriaa, 

jota käytän tulkintojeni tukena. Tätä kautta pyrin objektiivisuuteen ja itsekorjaavuuteen. Näen 

objektiivisuuden tässä etenkin Ehrnroothin sanoin tarkoittavan sitä, että tieto tutkimuskohteesta 

syntyy tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutuksen tuloksena eli tiedon lähteenä on tutki-

muskohteesta saatava kokemus, eivät opinkappaleet, auktoriteetit tai intuitio.46 Aineistolähtöi-

sellä analyysillä viittaankin myös tähän.  

 

                                                
44 Ehrnrooth 1992, 32–36. 
45 Ibid.   
46 Ibid. Ks. myös esim. Jyrinki 1974, 13–16.  
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Flow Festival kontekstina asetti aineistonkeruulle omanlaisensa haasteen, sillä kolme päivää 

kestävä tapahtuma järjestetään vain kerran vuodessa. Lisäksi tapahtuman luonne vaikutti osal-

taan siihen, miten ja kuinka paljon aineistoa pystyi keräämään. Sosiologisen kaupunkitutki-

muksen pioneerin Chicago schoolin tutkimusperiaatteen mukaan halusin tehdä ensimmäiset 

haastattelut paikan päällä sekä kyselyn nimenomaan festivaaliviikonlopun aikana, koska halu-

sin saada haastateltavien kommentit pukeutumisestaan tuoreeltaan. Pääasiallinen tutkimusai-

neisto koostuu siis kahdeksan informantin puolistrukturoiduista teemahaastatteluista47 sekä 

kyselytutkimuksesta, jotka on toteutettu elo-syyskuun 2016 aikana. Kysely toimii sekundaari-

sena aineistona, jonka tarkoitus on tukea haastattelujen analyysia ja täydentää haastattelujen 

antia. 
 

Haastattelin informantit ensin lyhyesti Flow Festivalin aikaan 12.–14.8.2016 paikan päällä Su-

vilahdessa. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 10 minuuttia ja kysymykset keskittyivät lä-

hinnä siihen, mitä haastateltavilla oli päällään kyseisenä päivänä ja siihen, miten he suhtautuvat 

Flow Festivaliin.48 En halunnut tehdä pidempiä haastatteluja festivaalin aikana, sillä uskon, että 

niiden aikatauluttaminen kyseiselle viikonlopulle olisi ollut hankalaa ja päällekkäisyyksiltä 

tuskin olisi voitu välttyä. Suurin osa haastateltavista halusikin päästä jo heti iltapäivällä festi-

vaalialueelle nauttimaan tunnelmasta tai kuuntelemaan päivän ensimmäisiä artisteja. Näin ollen 

haastatteluiden aikakehys ei olisi riittänyt pidempien haastattelujen toteutukseen Flow-

viikonlopun aikana.  

 

Lyhyidenkään haastattelujen sopiminen kyseiselle viikonlopulle ei ollut helppoa, sillä ymmär-

rettävästi haastateltavien aikataulu ei ollut kovinkaan tarkkaan mietitty, enkä tätä halunnutkaan 

heiltä vaatia, jotta haastattelu ei jäisi saamatta. Tästä syystä päätin olla itse osallistumatta Flow 

Festivaliin. Haastatteluja ei olisi voinut tehdä festivaalialueen sisällä, jossa ihmisiä voi olla 

vaikea löytää, kun puhelinyhteydet eivät toimi luotettavasti ja paikalla on tuhansittain ihmisiä. 

Alueelta olisi ollut myös hankala löytää rauhallinen paikka, jossa nauhoitus onnistuisi. Päivys-

tin siis alueen ulkopuolella kaikkina kolmena päivänä haastateltavia varten. Tämä osoittautui 

varsin hyväksi keinoksi, koska useampi haastateltava halusi muuttaa haastatteluaikatauluaan 

lyhyellä varoitusajalla ja näin olin paremmin heidän tavoitettavissaan. Pystyin myös kaikkien 

kolmen päivän aikana tarkastelemaan itse, miltä festivaaleille saapuvat ihmiset näyttivät ja mitä 

                                                
47 Ks. Hirsjärvi & Hurme 2008.  
48 Ks. Liite 1. 
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heillä oli päällään. Näin sain kokonaisvaltaisemman käsityksen, miten festivaalille pukeuduttiin 

ja miten haastateltavien miesten pukeutuminen sijoittuu suhteessa muuhun festivaaliyleisöön. 

 

Tein toiset, keskimäärin noin vajaan tunnin mittaiset haastattelut elokuussa kahden seuraavan 

viikon aikana. En nähnyt tarpeelliseksi pitäytyä kovinkaan tarkasti haastattelurungossa, jos 

haastateltava itse vei haastattelua eteenpäin aiheen sisällä tai jos haastateltavan vastaukset ohja-

sivat kohti eriäviä lisäkysymyksiä aiheen sisällä.  

 

Julkaisin haastattelukutsut elokuun alussa. Haastateltavia etsin lähinnä sosiaalisen median kaut-

ta julkaisemalla haastattelukutsun omalla Facebook-sivullani. Lisäksi useat Facebook-ystäväni 

jakoivat kutsua omien profiiliensa kautta. Pääasiallisesti ja aktiivisesti (julkaisua "nostellen") 

jaoin kutsun Facebookin Flow Festival 201649 -tapahtumasivustolla. Lisäksi jaoin kutsun Fa-

cebookin seuraavissa ryhmissä: Puskaradio Helsinki50; Kallio51; Punavuori kierrättää52; Haa-

ga kierrättää53 ja Minimalistin kirpputori54. Olen itse näiden ryhmien jäsen ja ryhmien ylläpitä-

jät antoivat luvan haastattelukutsun julkaisuun, mutta useat muut kielsivät kutsun julkaisemisen 

tai poistivat julkaisun. Suurimmassa osassa ryhmiä jäsenet ovat pääasiassa naisia, minkä tie-

dostin kutsua julkaistaessa. Toivoin kuitenkin ja pyysin kutsussa, että ryhmien jäsenet kertoisi-

vat kutsusta eteenpäin tuntemilleen miehille. Muutamien ryhmien jäsenet jakoivatkin kutsua 

suoraan Facebookissa, mutta teknisistä syistä en pystynyt pitämään kirjaa mahdollisista jako-

kerroista. Julkaisin haastattelukutsun myös Bassoradion foorumi-keskustelusivustolla kulttuu-

riosiossa.55 Toivoin tätä kautta tavoittavani paremmin suoraan helsinkiläisiä nuoria miehiä. 

Bassoradio on arkitietoni mukaan ilmeisen suosittu radiokanava helsinkiläisten nuorten miesten 

keskuudessa ja monet tuntemani tähän ikäryhmään kuuluvat helsinkiläiset miehet seuraavatkin 

ainakin jonkin verran Bassoradion nettisivustoa ja siellä käytäviä keskusteluja.56 Bassoradio on 

myös Flow Festivalin yhteistyökumppani, mikä vaikutti jakokanavan valintaani. 

 

                                                
49 Flow Festival 2016. Facebook-sivu 17.8.2016: tapahtumasta kiinnostuneita 24 689 henkilöä, tapahtumaan osal-
listuvia henkilöitä 27 590 ja tapahtumaan kutsuttuja 2 259 henkilöä. 
50 Puskaradio Helsinki. Facebook-ryhmä 4.10.2016: jäseniä 14 927 henkilöä. 
51 Kallio. Facebook-ryhmä 4.10.2016: jäseniä 11 517 henkilöä 
52 Punavuori kierrättää. Facebook-ryhmä 4.10.2016: jäseniä 8 669 henkilöä 
53 Haaga kierrättää. Facebook-ryhmä 4.10.2016: jäseniä 11 366 henkilöä. 
54 Minimalistin kirpputori. Facebook-ryhmä 4.10.20166: jäseniä 13 382 henkilöä. 
55 Basso 2016a. Keskustelu/Elämä/Kulttuuri. ttuulia: Oletko menossa Flow'hun? Etsitään haastateltavia opinnäyte-
työtä varten. Luettu 548 kertaa (13.8.2016). 
56 Aseman ydinkohderyhmä 19–34-vuotiaat. Kuuntelijamäärä/vko 150 000 uniikkia. Kuuntelijaprofiilista 25–44-
vuotiaita on 46,3%. Basso: Mainostajalle.fi. 
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Olin toivonut saavani julkaista haastattelukutsun Flow Festivalin omalla sosiaalisen median 

kanavalla (esim. Facebook tai Instagram), mutta järjestäjät eivät suostuneet tähän. Kysyin sa-

maa Bassoradiolta, mutta heillekään tämä ei sopinut. Bassoradiolta tarjottiin kuitenkin mahdol-

lisuutta etsiä haasteltavia radion välityksellä Bassoradion Flow-hetkessä, joka oli osa kanavan 

Hikinen iltapäivä -nimistä ohjelmaa. Flow'ta edeltävällä viikolla 9.8.2016 kerroin Bassoradios-

sa tutkimusaikeistani ja esitin yhdessä ohjelman juontajien kanssa haastattelukutsun. Lopulta 

kahdeksan haastateltavaa löytyi Facebookin Kallio-ryhmästä (2), Bassoradion kautta (1), omien 

ystävien kautta (3) ja Facebookin jako-toiminnon57 kautta (2). Haastateltavat ovat syntyneet 

vuosina 1984–1991 ja heidän laskennallinen keski-ikänsä on 28,1 vuotta.58 Haastateltavista 

kolme on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, kaksi ylemmän korkeakoulututkinnon, 

kahdella on ammatillinen koulutus ja yhdellä alempi korkeakoulututkinto. Haastateltavista viisi 

oli vastaushetkellä avo- tai avioliitossa ja kolmen siviilisääty oli naimaton.59 Haastateltavista 

käytetään tutkimuksessa muutettuja etunimiä anonymiteetin säilyttämiseksi.  

 

Jaoin kyselylomakkeen samoilla kanavilla kuin haastattelukutsunkin, ja siihen vastasi Flow-

viikonlopun aikana tai sitä seuraavien kahden päivän aikana yhteensä 58 vastaajaa.60 Vastaajis-

ta 19 hylättiin, koska he eivät kuuluneet kohdeikäryhmään tai heidän asuinpaikkakuntansa oli 

jokin muu kuin Helsinki. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa tarkastellaan siis 39 kyselyyn vas-

tanneen informantin vastauksia. Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysymykset käsittelivät pu-

keutumista yleisellä tasolla. Toisessa osiossa kysymykset liittyivät konkreettisemmin pukeu-

tumiseen Flow'ssa ja Flow'hun yleisesti.61 Toisen osion kysymyksiä ei päässyt näkemään ennen 

kuin oli vastannut kaikkiin ensimmäisen osion kysymyksiin. Rakensin kyselyn tarkoituksella 

näin, sillä kuten Erkki Jyrinki on huomauttanut, kysymyksiin etukäteen tutustuminen voisi vai-

kuttaa vastauksiin.62 Julkaisin kyselyn pe 12.8.2017 vain muutama tunti ennen Flow Festivalin 

alkua. En nähnyt tarpeelliseksi julkaista kutsua aiemmin, koska pääasiallisena ideana oli selvit-

tää, mitä miehet laittavat tuona kyseisenä viikonloppuna päälle. Vastaamisaikaa annoin kuiten-

kin seuraavaan tiistaihin 16.8.2017 asti. Vastaajat ovat syntyneet vuosina 1981–1991 ja heidän 

laskennallinen keski-ikänsä on 30,3 vuotta.63 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 

                                                
57 Jako-toiminnolla voi jakaa oman profiilin seinällä tai aikajanalla toisten julkaisuja. 
58 Keski-ikä on laskettu sen mukaan, mitä kunakin vuonna syntynyt haastateltava täytti vuonna 2016.  
59 Ks. Liite 4. Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot. 
60 Bassoradion osalta ks. Basso 2016b. Keskustelu/Elämä/Kulttuuri. ttuulia: Pukeutuminen ja Flow -kysely: apuja-
si kaivataan! Luettu 1267 kertaa (3.4.2017).  
61 Ks. Liite 1.  
62 Jyrinki 1974, 11–12.  
63 Keski-ikä on laskettu sen mukaan, mitä kunakin vuonna syntynyt vastaaja täytti vuonna 2016. 
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eniten; 13/39, lukion käyneitä tai ylioppilaita kahdeksan, ammattikorkeakoulututkinnon suorit-

taneita kuusi, ammatillisen tutkinnon tai ammattikoulun tai -kurssin suorittaneita neljä, ylem-

män ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kaksi ja alemman korkeakoulututkinnon suo-

rittaneita yksi. Vastaajista 20 oli vastaushetkellä avo- tai avioliitossa, yksi oli eronnut ja 18 

siviilisääty oli naimaton.64 Vastaajat on merkitty tutkimuksessa kysymyksen ja vastaajanume-

ron mukaan. K viittaa kysymyksen numeroon ja V vastaajanumeroon. Esimerkiksi K1V1 tar-

koittaa vastaajan yksi vastausta ensimmäiseen kysymykseen.  

 

Tutkimuksen tuloksissa tulee ottaa huomioon, miten jakokanavien valinta on vaikuttanut tulok-

siin. Jakokanavana toimi pääasiassa sosiaalinen media. Kaikki haastateltavat ovat siis oletetta-

vasti sosiaalisen median käyttäjiä ja sosiaalista mediaa käyttämättömät ovat rajautuneet jako-

kanavien kautta tutkimuksen ulkopuolelle. Ne ryhmät, joissa haastattelukutsua ja kyselyä jaet-

tiin, ovat jäsenmäärältään reilusta 8 500 henkilön ryhmästä vajaan 15 000 henkilön ryhmään. 

Oletettavasti eniten mahdollisia kyselyyn vastanneita tavoitettiin kuitenkin Flow Festivalin 

oman Facebookin tapahtuma-sivun kautta. Sivun kautta oli mahdollista tavoittaa yhteensä yli 

50 000 henkilöä, jotka olivat potentiaalisesti osallistumassa Flow'hun vuonna 2016. Tulokset 

voisivat kuitenkin olla toisen kaltaisia, jos jakokanavat olisivat olleet monipuolisemmat. Täl-

löin olisi mahdollisesti voitu tavoittaa heterogeenisempi vastaajajoukko.  
 

1.3	  Aiempi	  tutkimus	  ja	  teoreettinen	  kehys	  

 

Käsityötieteen yliopistonlehtori Ritva Koskennurmi-Sivosen mukaan pukeutumisen tutkimus 

on monitieteistä ja tieteidenvälistä.65 Tässä mielessä oma tutkimukseni ei poikkea kaavasta, 

sillä sekin hyödyntää monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä, mikä on toisaalta myös yleisesti 

kulttuurintutkimukselle tyypillistä. Tieteidenvälisyys tuntuukin lähes itsestään selvältä vaateel-

ta, kun pohtii pukeutumisen merkityksiä vähänkin enemmän. Pukeutumista tai muotia on Kos-

kennurmi-Sivosen mukaan tutkittu estetiikassa, filosofiassa, antropologiassa, kansatieteessä, 

historiassa ja taidehistoriassa, taloustieteessä, naistutkimuksessa sekä käsityötieteessä ja erityi-

sesti sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa, jotka ovat tuottaneet tunnetuimpia muodin klassi-

koita.66 Eivätkä tieteenalat rajoitu tähänkään. Tutkimukseni teoriapohja koostuu kuitenkin lä-

                                                
64 Ks. Liite 4. Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot.  
65 Koskennurmi-Sivonen 2012a, 6.  
66 Koskennurmi-Sivonen, s.a.  
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hinnä kulttuurintutkimuksen ja sosiologian tieteenalojen pukeutumiseen liittyvistä tutkimuksis-

ta ja julkaisuista.  

 

Tutkimuksen sosiokulttuurista tulkintaa ohjaa sosiologian klassikon Erving Goffmanin teoria 

arkielämän rooleista ja näyttämöstä, jota on aiemminkin sovellettu myös pukeutumisen tutki-

mukseen.67 Pukeutuminen liittyy oleellisesti eri roolien 'esittämiseen', ilmeisimpänä usein työ-

elämässä. Kuten Goffman esittää, olemme aina jossain roolissa ja täten myös pukeutumisen 

voidaan tulkita edustavan aina jotain roolia.68 Goffmanin rooliteoriaa ei pukeutumisen tutki-

muksessa kuitenkaan tule käsittää mustavalkoisesti niin, että siirtymä roolista toiseen olisi sel-

vä tai läpinäkyvä. Roolit voivat olla samanaikaisia ja jopa ristiriitaisia, mikä tulee huomioida ja 

ymmärtää myös pukeutumisessa. Ei ole myöskään aina mahdollista pukeutua jokaista roolia 

varten, vaan sama vaatetus voi toimia useamman roolin näyttämöllä. 

 

Fred Davis on myös merkittävä kyseisen tutkimussuuntauksen teoreetikko. Davis on tutkinut 

muodin mikrotasoa ja käsitellyt muodin, kulttuurin ja identiteetin suhdetta.69 Tässäkin tutki-

muksessa liikutaan pukeutumisen mikrotasolla eli tarkastellaan yksilöiden pukeutumisvalintoja 

ja -rituaaleja. Tämän tutkielman kannalta Davisin keskeisin käsite on pukeutumisen monitul-

kintaisuus tai -selitteisyys, joka näkyykin jatkuvasti analyysissani. Pyrin Davisin esimerkkiin 

vedoten käsittelemään pukeutumista eri näkökulmista ja suoraviivaisten johtopäätösten sijaan 

tuomaan esiin pukeutumisen kompleksista suhdetta sosiaaliseen todellisuuteen.  

 

Joanne Entwistle on vaikuttanut ymmärrykseeni pukeutumisen merkityksistä monin tavoin. 

Tässä tutkielmassa Entwistlellä on merkittävä rooli etenkin muodin ja kehollisuuden yhteen-

kietouman teoretisoinnissa. Lisäksi Entwistle auttaa ymmärtämään pukeutumisen kautta ilmen-

nettävää (tai piilotettua) identiteettiä etenkin kaupungin kontekstissa. Entwistle edustaa histori-

allista ja sosiologista pukeutumisen tutkimusta ja liittää pukeutumisen yhteiskunnalliseen kon-

tekstiin, jonka kautta pukeutumista voidaan ymmärtää ja tulkita myös kulttuurillisesti.70 

 

Sosiologi Diana Crane on tarkastellut pukeutumista ja sen merkityksiä sosiaalisena ilmiönä. 

Tämän tutkielman kannalta keskeisiä huomiota hänen tutkimuksessaan ovat (sosiaalinen) iden-

                                                
67 Koskennurmi-Sivonen 2012b, 73–94.  
68 Goffman 1990.  
69 Koskennurmi-Sivonen s.a.; Davis 1992.  
70 Entwistle 2015.  
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titeetti, muodin yhteiskunnallinen merkitys ja pukeutumisen merkitys maskuliiniselle identitee-

tille.71  

 

Keskeisiin tutkijoihin lukeutuu yhtälailla myös Sophie Woodward, jonka tutkimusote tuntuu 

lähtökohtaisesti olevan lähinnä omaani. Woodward on tutkinut naisten pukeutumista kirjassaan 

Why Women Wear What They Wear, jossa hän pyrkii ymmärtämään naisten pukeutumista ja 

pukeutumisrituaaleja. Omassa tutkimuksessani pyrin reflektoimaan haastattelemieni miesten 

pukeutumista Woodwardin huomioihin pukeutumisesta. Myös Woodward ottaa tutkimukses-

saan huomioon kehollisuuden, jolla on merkitystä myös omassa aineistossani. Woodward tuo 

oleellista teoriapohjaa myös koko tutkimukseen kaupunkikontekstin vuoksi, sillä Woodwardin 

tutkimuskenttä sijoittuu yhtä lailla useasti kaupunkiin, jossa hän on myös tutkinut katu-

muotia.72  

 

Hyödynnän tutkimuksessani myös kaupunkitutkimuksen teoriaa. Humanististen tieteiden ja 

sosiologian klassikko Georg Simmel tutki muun muassa pukeutumista ja muotia kaupungissa 

1900-luvun alussa.73 Entwistlen mukaan Simmel onkin yksi aikansa harvoista sosiologeista, 

jotka ovat olleet kiinnostuneita pukeutumisesta ja muodista.74 Tässä tutkimuksessa erityisen 

merkitykselliseksi nousee Simmelin käsite pukeutumisen ambivalenssista; Simmelin mukaan 

pukeutumisessa on aina kyse halusta erottautua ja toisaalta halusta kuulua joukkoon.75 Käytän 

Simmelin ambivalenssin käsitettä tulkintani apuna läpi tutkimuksen. Tarkoitukseni on sen avul-

la pyrkiä vastaamaan kysymykseen, keneen tai mihin halutaan samaistua ja mistä tai keistä taas 

pyritään erottautumaan milloinkin. Olennaista on tarkastella, millä pukeutumisen keinoin ko-

rostetaan omaa erityisyyttä ja miten puolestaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Reflek-

toin omaa tulkintaani ja tutkimustani myös Simmelin huomioihin muodin ja kaupungin yhtey-

destä.  

 

Simmelin lisäksi tulkitsen ja vertaan omaa analyysiani kaupungin vaikutuksesta pukeutumiseen 

etenkin kaupunkitutkija Louis Wirthiin ja hänen artikkeliinsa Urbanism as a way of life76 sekä 

pukeutumisen tutkija Elisabeth Wilsoniin, joka myös on tutkinut pukeutumista ja muotia kau-

                                                
71 Crane 2000.  
72 Woodward 2007 & 2009.  
73 Simmel 1986; 2005.  
74 Entwistle 2015, 114. 
75 Ks. esim. Simmel 1986, 33–36.  
76 Wirth 1938.  
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pungissa. Wilson käsittelee lisäksi tässäkin tutkimuksessa muita olennaisia tekijöitä: sukupuo-

len ja identiteetin merkitystä pukeutumisessa.77  

 

Lisäksi Helsingin osalta teoreettista taustaa tutkimukselleni antaa erityisesti kaupunkitutkija 

Pasi Mäenpään teos Helsinki takaisin jaloilleen, jossa hän käsittelee Helsinkiä urbaanina tila-

na.78 Tukeudun Mäenpään huomioihin Helsingin kaupunkikulttuuripolitiikan merkityksestä 

helsinkiläisen identiteetin rakentamiselle tarkastellessani pukeutumisen kautta ilmenevää hel-

sinkiläistä kaupunkikulttuuria.  

 

Flow Festivalia on tutkittu (kulttuurisesti) suhteellisen vähän järjestäjien itsensä teettämien 

kävijäkyselyiden lisäksi. Tutkija Satu Silvanto on tehnyt Flow Festivalin toimeksiannosta sel-

vityksen festivaalin merkityksestä Helsingille ja helsinkiläisille. Selvityksessään Silvanto esit-

tää, että festivaaleja tutkitaankin yleensä lähinnä taloudellisesta näkökulmasta. Sosiaaliselle ja 

kulttuuriselle tarkastelulle jää kuitenkin Silvannonkin selvityksessä tilaa vain muutaman sivun 

verran, vaikka hän mainitseekin, että myös nämä aspektit olisi syytä huomioida tutkimukses-

sa.79 Silvanto on aiemmin toimittanut teoksen Festivaalien Helsinki, jossa esitellään ja tutkitaan 

Helsingissä järjestettäviä festivaaleja 2000-luvun alussa muun muassa kaupunkikulttuurin nä-

kökulmasta.80 Kaupunkitutkimus TA Oy on puolestaan käsitellyt Flow'ta lyhyesti julkaisussaan 

Kaupungissa tapahtuu – Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutuksen Helsingissä.81 Reilun 

sivun mittaisessa raportissa kerrotaan kuitenkin vain tiivistetysti tapahtuman historiaa, sen jär-

jestämisestä ja toimintaympäristöstä. Nämä julkaisut antavat Flow Festivalin osalta taustatietoa 

omalle tutkielmalleni, vaikka omassa tutkielmassani keskiössä ovatkin Flow Festivalin kulttuu-

riset ja sosiaaliset merkitykset pukeutumisen kautta. Tutkielmani tuo tällä tavoin myös uuden-

laisen näkökulman Flow Festivalin tutkimukseen.   

                                                
77 Ks. Wilson 2005, 134–154. 
78 Mäenpää 2011. 
79 Silvanto 2015. 
80 Silvanto 2007 (toim.). Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat.   
81 Kaupunkitutkimus TA Oy 2012.  
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2	  Sosiokulttuuriset	  tekijät	  ja	  pukeutumisen	  ambivalenssi	  	  

 

2.1	  "Flow	  on	  Flow"	  –	  mistä	  Flow	  Festivalissa	  on	  kyse?	  

 

Tilanne vaikuttaa pukeutumiseen aina silloin, kun se etukäteen tiedetään ja sikäli, kun siihen 

voidaan valmistautua tai toisaalta jättää valmistautumatta. Se, millaisena kyseinen tilanne näh-

dään ja millaisia merkityksiä sille annetaan, luo raamit, joiden kautta pukeutumisvalinnat tiet-

tyä tilannetta varten tehdään.82 Haluan siksi tuoda esiin osallistumissyitä ja merkityksiä, joita 

haastateltavat ja kyselylomakkeeseen vastanneet antoivat Flow Festivalle. Pukeutumista tarkas-

teltaessa on tärkeää tietää ja ymmärtää, millaisena tapahtumana ja tilanteena Flow informan-

teille näyttäytyi sekä myös, mistä Flow'ssa on kyse.  

 

Flow Festivalin tarina alkoi vuodesta 2004, jolloin se järjestettiin ensimmäistä kertaa pieni-

muotoisena vaihtoehtofestivaalina Helsingin ydinkeskustassa sijainneilla VR:n makasiineilla.83 

Festivaaleja tutkinut Satu Silvanto kuvaa Flow Festivalin tilaamassa selvityksessä, kuinka 

Flow sai alkunsa Helsingin juhlaviikkojen seurauksena, ja kahtena ensimmäisenä vuonna ta-

pahtumassa oli parhaimmillaan noin 5 000 kävijää.84 Festivaali on kasvanut kovaa vauhtia. 

Päivittäisiä kävijöitä vuonna 2016 oli 25 000 eli yhteensä kolmen päivän aikana festivaalivie-

railuja oli 75 000.85 Kävijöiden määrä on 15-kertaistunut siitä, kun Flow Festival järjestettiin 

ensimmäiset kerrat, vaikka vuonna 2006 Flow ei vielä mahtunut helsinkiläisten kymmenen 

suosituimman festivaalin joukkoon.86 Flow'sta on kuitenkin kasvanut suhteellisen lyhyessä 

ajassa yksi Helsingin, ja samalla koko Suomen, suurimmista ja suosituimmista vuosittain jär-

jestettävistä tapahtumista.87  

 

Kyselyyn vastanneista 33 oli osallistunut Flow'hun aiemmin ja kuusi osallistui ensimmäistä 

kertaa. Haastatelluista Antti, Joonas, Aleksi, Heikki, Steffe ja Ilari olivat osallistuneet Flow'hun 

aiemmin, ja he olivat selkeästi sitä mieltä, että vaikka festivaali on kasvanut kooltaan ja osallis-

                                                
82 Ks. esim. Woodward 2007.  
83 Silvanto 2015, 6.  
84 Ibid.  
85 Helsingin Sanomat 15.8.2016. 
86 Linko & Silvanto 2007, 155–156. 
87 Ks. Silvanto 2015, 6.  



 

17  

tujamäärältään, se ei ole idealtaan kovinkaan paljon muuttunut.88 Se on siis pysynyt koko ajan 

"helsinkiläisenä urbaanin musiikin festivaalina", kuten Heikki totesi.89 Flow nähdään tapahtu-

mana, jota määrittää ensisijassa urbaanius ja se koetaan osaksi Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä. 

Tällöin myös pukeutuminen Flow'ssa kertoo jotain helsinkiläisestä urbaanista elämästä.90 Mut-

ta kuten eräs kyselyyn vastannut totesi, "Flow on Flow" eli Flow Festival tulee itse kokea, jotta 

voi ymmärtää, mistä on kyse.91 Myös esimerkiksi Heikki piti Flow'ta ainutlaatuisena festivaali-

na Suomessa.92   

 

Toisaalta ainakin Joonas ja Heikki tiedostivat, että makasiinien aikaan Flow'n alkuvuosina 

2004–2005 kyse oli kuitenkin aika lailla erilaisesta tapahtumasta.93 Niistä ajoista Flow Festival 

on siis muuttunut. Ensimmäisten vuosien Flow'ta kuvattiin "vaihtoehtoisen musiikin" tai "vaih-

toehtokulttuurin" festivaalina, kun taas nykyään suurin osa informanteista näki Flow'n enem-

mänkin populaari- tai massakulttuurisena tapahtumana, jossa on enää häivähdys vaihtoehtoi-

suutta.94 Tällainen Flow'sta on haastateltavien mukaan tullut vuoden 2007 jälkeen, jolloin fes-

tivaali siirtyi Suvilahteen nykyiselle paikalleen. Vuonna 2007 kävijämäärä oli jo lähes kolmin-

kertaistunut ensimmäisestä kerrasta.95 Aleksi, Ilari ja Steffe toivat esiin, että myös kävijäkunta 

on heidän mielestään muuttunut hieman vanhempaan suuntaan.96 Valtavirtaistunut tapahtuma 

herättää laajemman yleisön huomion, mikä saattaa näkyä esimerkiksi eri-ikäisten festivaalivie-

raiden kiinnostuksena. Valtavirtaistuminen voi näkyä myös siinä, miten Flow'hun pukeudu-

taan: muoti ja trendit näkyvät kenties aiempaa enemmän Flow'ssa tai valtavirtamuodin näky-

minen voi olla sallitumpaa kuin alakulttuurisessa tai vaihtoehtokulttuurisessa tapahtumassa, 

jossa pyritään välttämään valtavirtakulttuuria monin tavoin. Myös tämän seikan esiintuominen 

ja huomioiminen on tärkeää, jotta miesten pukeutumista tulkitaan oikean kontekstin kautta.  

 

Toisaalta Flow'n koettiin pysyneen viime vuosien ajan melko samanlaisena. Esimerkiksi Antti 

kertoi kaipaavansa jonkinlaista muutosta festivaaliin, jotta se pysyisi mielenkiintoisena, eikä 

                                                
88 Antti 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016 & 22.8.2016; Heikki 12.8.2016; Steffe 13.8.2016; Ilari 
13.8.2016.  
89 Heikki 12.8.2016.  
90 Käsittelen urbaaniutta ja urbaania elämää pukeutumisen näkökulmasta tarkemmin luvussa neljä. 
91 K17V45.  
92 Heikki 1.9.2016.  
93 Joonas 12.8.2016; Heikki 13.8.2016.  
94 Ilari 13.8.2016; Steffe 13.8.2016.  
95 Vuonna 2004 kävijämäärä oli 4500 (2 päivää), vuonna 2007 kävijöitä oli 13 000 (3 päivää). Silvanto 2015, 7. 
96 Ilari 13.8.2016; Steffe 13.8.2016; Aleksi 22.8.2016.  
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Flow "olisi aina samanlaista".97 Muuttumattomuudesta kertoo myös se, että ensimmäistä kertaa 

Flow'hun osallistuneet Jimi ja Niko totesivat, että Flow oli juuri sitä, mitä he olivat osanneet 

odottaa eli sitä, mitä ystävät olivat kertoneet aiemmista vuosista, eikä festivaali siksi yllättänyt 

ensikertalaisia.98 Tämän voi pukeutumisen näkökulmasta tulkita niin, että festivaaliin on hel-

pompaa pukeutua, kun tietää, mihin tai millaiseen tapahtumaan on menossa. Haastatelluista 

jokainen kielsi, että pukeutuminen Flow'hun olisi tuottanut heille stressiä tai vaikeuksia, vaikka 

osa myönsikin miettineensä etukäteen, mitä laittaisi ylleen.99 Jimi myönsi kuitenkin, että hänen 

pikkusiskonsa aiheutti hieman paineita pukeutumisen suhteen.100 Stressin kieltäminen ei kui-

tenkaan tarkoita, etteikö sitä olisi voitu kokea. Tämän voi nähdä kertovan jotain maskuliinisuu-

desta: arkisesti usein ajatellaan, että miehet suhtautuvat välinpitämättömästi pukeutumiseen, 

mikä voi heijastua miesten puheeseen.101  

 

Toistaiseksi festivaalin siirtäminen paikasta toiseen on vain kasvattanut sitä ja tehnyt Flow'sta 

vuosi vuodelta suositumman. Samalla nykyisestä sijainnista Suvilahden vanhalla tehdasalueella 

on tullut oleellinen osa festivaalia, mikä tuli esiin myös haastatteluissa – jopa niin merkityksel-

linen, että festivaalin siirtäminen muualle herättää epäluuloja informanttien keskuudessa.102 

Kaupunkitutkija Pasi Mäenpään mukaan Pasilan konepaja-alueesta ja Suvilahdesta onkin tullut 

Helsingin imagomarkkinoinnin kannalta erityisiä ja kulttuuriteollisesti merkittäviä alueita.103 

Flow'n toimitusjohtaja Suvi Kallio näyttää olevan samaa mieltä todetessaan Helsingin Sanomi-

en haastattelussa, ettei Flow'ta voi siirtää pois kantakaupungin alueelta, koska hyvät liiken-

neyhteydet ja jälkiteollinen tunnelma kuuluvat Flow Festivaliin.104 Seuraavalla sivulla olevassa 

kuvassa 1 näkyy Flow'n kaupunkimaista tehdasmiljöötä kaasukelloineen ja savupiippuineen, 

jotka nykyään liitetään merkittäväksi osaksi itse festivaalia. 

 

Miljöö vaikuttanee jonkin verran pukeutumiseen jo pelkästään käytännön syistä. Asfalttikenttä 

pitää kuivalla säällä maaston "puhtaana", niin ettei tarvitse pelätä esimerkiksi kenkien menevän 

mutaisiksi, kuten nurmikentällä saattaisi käydä. Hiekkakentällä hiekkapöly puolestaan saattaisi 

liata kengät ja muut vaatteet. Kummassakaan tapauksessa ei välttämättä haluta laittaa parhaim-

                                                
97 Antti 12.8.2016.  
98 Jimi 17.8.2016; Niko 16.8.2016.  
99 Niko, Aleksi, Jimi, Steffe, Antti, Ilari, Joonas.  
100 Jimi 13.8.2016.  
101 Käsittelen maskuliinisuutta pukeutumisen kannalta tarkemmin luvuissa 2.3 ja 3.3. 
102 Antti 17.8.2016; Joonas 25.8.2016; Ilari 25.8.2016; Steffe 16.8.2016; Aleksi 22.8.2016.  
103 Mäenpää 2011, 99–100.  
104 Helsingin Sanomat 6.8.2016. 
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pia vaatteita ylle, koska ne hyvin suurella todennäköisyydellä likaantuisivat. Tämä tuli esiin 

myös Joonaksen haastattelussa.105 Flow'hun voi laittaa parhaimmatkin kengät jalkaan, koska 

niiden, tai muidenkaan vaatteiden, likaantumista ei tarvitse pelätä sen enempää kuin normaali-

käytössäkään kaupungilla. Lisäksi urbaani miljöö voi vaikuttaa pukeutumiseen muutoinkin.106 

 

 
Kuva	  1.	  Etualalla	  festivaalivieraita	  istumassa	  portailla.	  Taka-‐alalla	  vasemmalla	  päälava,	  keskellä	  festivaalialueeseen	  kuuluvat	  

voimalaitoksen	  piiput	  ja	  oikealla	  Suvilahden	  teräskaasukello	  vuodelta	  1929.	  
	  Kuva:	  Samantha	  O'Connor,	  The	  405.	  

 

Festivaalit muuttavat paikan luonnetta tapahtuman ajaksi.107 Flow'n tapauksessa näyttää kui-

tenkin tapahtuvan myös toisin päin: tapahtuma-paikka itsessään vaikuttaa festivaalin luontee-

seen merkittävästi, rakentaa ja muokkaa festivaalin identiteettiä. Festivaalin fyysinen sijainti 

vaikuttaa olennaisesti siihen, että tapahtuma koetaan urbaaniksi. Suvilahden vanhasta teolli-

suusalueesta on tullut niin olennainen osa festivaalia, ettei sen siirtäminen toiseen paikkaan ole 

kovin yksioikoista, jos tapahtuman nykyisen luonteen ja tunnelman halutaan säilyvän.108 Tyhjä 

hiekka- tai nurmikenttä kaupungin laitamilla tuskin voisi luoda samankaltaista urbaania tun-

nelmaa, josta festivaali tunnetaan. Tämä tulee ottaa huomioon myös pukeutumista tarkastelta-

essa. Ihmiset eivät välttämättä pukeudu vain tilannetta vaan myös paikkaa varten. Tapahtuman 

sijainnilla on tämän tutkimuksen kannalta merkitystä myös siinä mielessä, että suurin osa 

                                                
105 Joonas 12.8.2016.  
106 Ks. esim. Wilson 2005; Simmel 2005.  
107 Abrahams 1987, 178. 
108 Ks. myös Silvanto 2015, 8.  
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Flow'n kävijöistä on Helsingistä tai muualta pääkaupunkiseudulta.109 Sekä kaikki haastateltavat 

että kyselyyn vastanneet asuvat Helsingissä. Esimerkiksi Aleksi kertoi, ettei edes käy muilla 

festivaaleilla.110 Myös kyselyssä suurin osa (28/39) oli ehdottomasti sitä mieltä, että festivaalin 

sijainti vaikuttaa itse festivaaliin ja heidän osallistumiseensa.111 Linko ja Silvanto ovat toden-

neet, että sijainti vaikuttaa festivaalikävijöihin merkittävästi.112 Se, että kävijät ovat pääasiassa 

Helsingistä ja muualta pääkaupunkiseudulta, perustelee osaltaan sitä, miksi juuri Flow Festival 

toimii areenana nimenomaan helsinkiläisen urbaanin pukeutumiskulttuurin tutkimuksessa.  

 

Haastateltavien syyt osallistua Flow Festivalille olivat moninaisia ja osittain hyvin yksilöllisiä, 

mutta niissä oli myös yhteneväisyyksiä. Heikille musiikki oli ehdottomasti ainut ja Nikolle 

pääasiallinen syy osallistua Flow'hun.113 Myös Steffe ja Ilari kertoivat musiikin vaikuttavan 

paljon tai melko paljon.114 Musiikki on merkityksellinen sosiaalistava tekijä, se voi luoda yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Vaikka siis mentäisi festivaaleille vain musiikin 

takia, koetaan musiikki siellä yhdessä muiden kanssa. Kolme haastateltavaa, Niko, Ilari ja 

Heikki nimesivät artisteja, jotka erityisesti vaikuttivat heidän osallistumiseensa. Näitä olivat 

australialainen poptähti Sia; elektronista musiikkia muihin genreihin yhdistävä brittiläinen ko-

koonpano Massive Attack; grime-hiphop artisti Stormzy Iso-Britanniasta; kanadalainen Gri-

mes, joka tunnetaan eri musiikkityylien sekoittamisesta; yhdysvaltalainen rap-artisti Lil B; 

tanskalainen teknotuottaja Ben Klock; sekä teknoa soittava italialainen dj-duo Voices from the 

Lake. Nämä esimerkit havainnollistavat, että Flow'ssa esiintyy aidosti kansainvälisiä, eri genre-

jä ja tyylejä edustavia artisteja. Tämä mahdollistaa osaltaan, että myös yleisö voi olla pukeutu-

miseltaan monenkirjavaa ja edustaa useita eri tyylejä. Antilla ja Aleksilla sosiaalisuus ja viih-

tyminen näyttivät saavan enemmän painoarvoa osallistumisessa, samoin Jimin lopullinen pää-

tös osallistua syntyi sosiaalisten suhteiden kautta.115  

 

Musiikki voi vaikuttaa pukeutumiseen suoraan tai epäsuoraan. Haastateltavat eivät kertoneet, 

että heidän pukeutumisessaan olisi suoria vaikutteita Flow'n esiintyjäkaartista, mutta esimer-

                                                
109 Silvanto 2015. 
110 Aleksi 12.8.2016.  
111 K21V2; K21V3; K21V5; K21V6; K21V8; K21V9; K21V11; K21V13; K21V14; K21V16; K21V22; K21V23; 
K21V28; K21V29; K21V31; K2V33; K21V34; K21V35; K21V36; K21V37; K21V38; K2139; K21V40; 
K21V43; K21V53; K21V56; K21V57; K21V58.  
112 Linko & Silvanto 2007, 161. 
113 Heikki 12.8.2016; Niko 14.8.2016.  
114 Steffe 13.8.2016; Ilari 13.8.2016. 
115 Antti 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016; Jimi 13.8.2016.  
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kiksi Joonas kertoi musiikkivideoiden inspiroivan hänen pukeutumistaan.116 Tämä osoittaa 

musiikin epäsuoraa vaikutusta pukeutumiseen. Myös pukeutumisen tutkija Ted Polhemus esit-

tää musiikin ja pukeutumisen olevan vuorovaikutuksellisessa suhteessa retorisella kysymyksel-

lään: "Kun musiikkityylit muuttuvat, muuttuvat myös pukeutumistyylit. (Vai meneekö se toi-

sinpäin?)".117 Olisi siis naiivia väittää, että pukeutumisen ja musiikin suhde on yksisuuntainen 

niin, että vain musiikki muokkaa pukeutumista, mutta että pukeutuminen ei voisi vaikuttaa 

musiikkiin. Flow'ssa artistien ja genrejen runsas kirjo antaa siis tilaa myös erilaisille pukeutu-

mistyyleille.  

 

Toisaalta taas, kuten esimerkiksi Antti kertoi, Flow'ssa artisteja ei välttämättä edes tunneta en-

nakkoon, jolloin jonkun tietyn artistin mukainen pukeutuminen on tietysti epätodennäköisem-

pää.118 Vaikka ei suoranaisesti matkittaisi tai otettaisi vaikutteita esiintyjäkaartista, vaikuttaa 

festivaalien musiikki kokonaisuudessaan kuitenkin vähintäänkin epäsuoraan joko ohjeistaen tai 

jopa rajaten selkeästi, miten tilaisuuteen tulisi pukeutua, tai toisaalta tarjoten mitä erilaisimpia 

vaihtoehtoja, joista valita. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mahdollisesta niin sanotusta 

pukukoodista voisi silti poiketa. 

 

Georg Simmel kuvaa elämää kaupungissa anonyymiksi ja muista etäiseksi elämäntavaksi, jon-

ka vaarana on sosiaalinen isolaatio.119 Myös etnologian professori Åke Daun on pohtinut suur-

kaupungin olemusta ja luonnetta ja todennut, että suurkaupunkilaisuuteen liittyy välinpitämät-

tömyyttä toisia, tuntemattomia ihmisiä kohtaan.120 Festivaalit näyttäisivät rikkovan tätä kau-

punkielämää määrittävää kaavaa tehden elämästä kaupungissa hetkellisesti sosiaalisempaa ja 

yhteisöllisempää. Melkein kaikki haastateltavista antoivatkin ymmärtää, että sosiaalisuus on 

merkittävä syy osallistua Flow'hun.121 Flow'hun mennään tapaamaan ystäviä ja kavereita, eikä 

haluta jäädä porukan ulkopuolelle, paitsi yhteisistä kokemuksista. Silvannon mukaan festivaalit 

ovat urbaanin sosiaalisuuden ilmentymiä ja niiden suosio Helsingissä on suurta.122 Festivaalit 

toimivat ikään kuin kaupunkilaista elämää uhkaavan sosiaalisen isolaation vastavoimana, mikä 

voi jopa osaltaan selittää niiden suosiota. 

                                                
116 Joonas 25.8.2016.  
117 Polhemus 1994, 28. Käännös englanninkielisestä alkuteoksesta omani.  
118 Antti 12.8.2016 & 17.8.2016. 
119 Simmel 2005, 34–35. 
120 Räsänen 1994, 192–193.   
121 Steffe 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016; Niko 14.8.2016; Ilari 13.8.2016; Antti 12.8.2016, Jimi 
13.8.2016. 
122 Silvanto 2015, 4–5; 9–13.  
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Toisaalta festivaalien väitetty sosiaalisuuden luonne ja yhteisöllisyys voidaan kyseenalaistaa tai 

ainakin pohtia, millä tavoin ja kenen kanssa ollaan sosiaalisia? Sekä haastateltavat että kysely-

lomakkeeseen vastanneet toivat ilmi, että yksi tärkeä syy, miksi he osallistuvat Flow'hun, on 

omat ystävät. Vastaukset ilmentävät selvästi sosiaalisuutta, mutta toisaalta tuo sosiaalisuus 

näyttää rajoittuvan omaan ystäväpiiriin, jota tavataan oletettavasti muutoinkin. Haastateltavat 

eivät tarkoituksellisesti mene Flow'hun tapaamaan uusia ihmisiä tai solmimaan uusia sosiaali-

sia verkkoja, vaikka festivaalit tarjoaisivatkin tähän mahdollisuuden. Kaupunkitutkimus TA:n 

mukaan festivaalit yhdistäisivät muun muassa eri asukasryhmiä,123 mutta tämä yhdistäminen 

näyttäisi ainakin Flow'ssa olevan hyvin pintapuolista tai näennäistä, jos sellaista edes tapahtuu. 

Itse Flow'ssa kahdesti olleena tunsin, ettei siellä ole aikaa tutustua muihin tai kohdata aidosti 

toisia ihmisiä. Väenpaljous ja tungos sekä jatkuva ja väenpaljouden hidastama siirtyminen fes-

tivaaliteltasta toiseen tekivät seurustelusta muiden ihmisten, jopa omien ystävien, kanssa pai-

koin vaikeaa ja työlästä.  

 

Toisaalta taas yhteisöllisyyden voi nähdä toteutuvan, jos sen näkee kaupunkikulttuurin kautta 

niin, että Flow Festival kokonaisuudessaan, sen järjestämisestä lähtien, kehittää, kasvattaa ja 

luo kaupunkikulttuuria, joka puolestaan tuottaa yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi Aleksi toi esiin, 

että hänen mielestään Flow on yhteisöllinen kulttuuritapahtuma, jossa yhteisöllisyys syntyy 

siitä, että ihmiset kokevat samat asiat samassa paikassa, jolloin musiikki ei välttämättä ole ko-

kemuksessa tärkeimmässä asemassa.124 Jos ajatellaan simmelmäisesti, että kaupunkielämän 

yksi keskeisimmistä määreistä on anonymiteetti, voisi Flow'n nähdä edustavan anonyymia yh-

teisöllisyyttä. Yhteisöllisyys kaupungissa tuleekin tulkita kaupunkielämän lähtökohdista eikä 

abstraktina käsitteenä. Lopulta se, missä määrin tapahtuman nähdään edustavan yhteisöllisyyt-

tä, riippuu siitä, miltä kannalta tapahtumaa ja yhteisöllisyyttä tarkastellaan. Pukeutumisen kan-

nalta sosiaalisuus ystävien kesken ja anonyymi yhteisöllisyys ovat merkittäviä, sillä festivaali 

tarjoaa tilaisuuden ja paikan tarkastella ja vertailla joko suoraan tai epäsuoraan sitä, miten muut 

pukeutuvat, ja mahdollisuuden ottaa vaikutteita muilta. 

 

Haastateltavilla vaikuttivat taustalla sosiaalisuuden lisäksi toki muutkin syyt, joiden vuoksi 

osallistua. Ilari kertoi, että ensimmäiset kerrat hän osallistui vain, koska "kaikki kaverit käy", 

mutta että "oikeestaan vasta sitten myöhemmin on alkanu kiinnostaa se tai oon löytäny ehkä 

                                                
123 Kaupunkitutkimus TA 2012.  
124 Aleksi 22.8.2016.   
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vasta viime vuosina enemmän omaa musiikkia täältä".125 Eri vuosina syissä on siis voinut olla 

eri painotteita ja on löydetty uusia syitä, joiden vuoksi osallistua. Kaksi haastateltavista, Aleksi 

ja Joonas, olivat myös töissä Flow'ssa. Ainakin Joonakselle työ oli niin keskeisessä roolissa, 

että se oli ymmärrettävästi pääsyy osallistua, mutta myös hän kertoi, että osallistuisi, vaikka ei 

olisikaan Flow'ssa töissä. Haastateltaville Flow merkitsee kesän juhlaa kaupungissa, joko kesän 

päätöstä tai sen viimeistä jatketta.126 Tässä mielessä Flow’n voi myös nähdä edustavan siirty-

mistä yhdestä vuodenajasta ja toiseen, siirtymää kesän ’vapaudesta’ syksyn ’rutiineihin’.  

 

2.2	  Mitä	  miehillä	  on	  päällään	  Flow'ssa?	  	  

 

Olin itse etukäteen suunnitellut laittavani Flow-viikonloppuna ylleni keltaisen anorakkini, jotta 

erottuisin joukosta festivaalialueella ja jotta haastateltavien olisi helpompi löytää minut, sillä en 

ollut tavannut heitä etukäteen. Perjantaina oli poutasää ja iloitsin siitä, että anorakkini toimi 

tarkoituksessaan mainiosti. Olin kuitenkin palellut hieman mekossa, joka minulla oli anorakki-

ni alla, ja lauantaiksi oli vielä luvattu sadetta. Tästä viisastuneena laitoin lauantaina päälleni 

keltaisen anorakkini kaveriksi mustat väljät housut, joiden alle mahtuisi vielä välikerrasto. Kun 

hyppäsin ulos bussista Kulosaaren sillalla lauantai-iltapäivällä, hätkähdin kohdatessani itseni 

näköisen, naisista ja miehistä koostuvan kelta-mustan ihmisaallon, joka eteni määrätietoisesti 

kohti Suvilahden festivaalialuetta. Yhtäkkiä tyylini olikin muuttunut uniikista erottautujasta 

osaksi keltaisten sadetakkien ja mustien housujen merta.  

 
Tämä kokemukseni osoittaa, että tilanne ja konteksti voivat muokata sitä, mitä pukeutumisem-

me viestittää tai miten muut sen tulkitsevat, miten itse koemme pukeutumisemme sekä myös 

sitä, kuinka oma pukeutumisemme on vuorovaikutteisessa suhteessa muiden pukeutumiseen.127 

Perjantaina pukeutumiseni saattoi herättää huomiota ja se erottui vähintäänkin väreiltään mui-

den pukeutumisesta, mutta lauantaina sateen mahdollisuus teki muodin homogenisoivan vaiku-

tuksen näkyväksi. Simmelin mukaan muodin homogenisoiva piirre onkin erityisen merkittävä, 

koska aikaamme leimaa individualistinen pirstaleisuus.128 Esimerkiksi Aleksi koki, että se, että 

näyttää samalta kuin muut viittaa tyylittömyyteen tai tyylin puuttumiseen: hän kertoi lukiolais-

poikana pukeutuneensa huonosti istuviin farkkuihin ja t-paitaan ja näyttäneensä samalta kuin 

                                                
125 Ilari 13.8.2016.  
126 Aleksi 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Heikki 12.8.2016; Niko 14.8.2016; Antti 12.8.2016.  
127 Ks. myös Davis 1992, 1–18.  
128 Simmel 1986, 36.  
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muut.129 Säähän pohjaava muoti sai siis 'tyylini' katoamaan yhdessä yössä. En tosin itsekään 

tuntenut oloani kovin mukavaksi tuijotellessani pukeutumiskloonejani, vaan kaipasin mahdolli-

suutta näyttää, etten ole vain yksi muiden joukossa. Olisin varmasti erottunut paremmin jou-

kosta lauantaina, jos olisinkin laittanut tummansinisen sadetakkini keltaisen anorakkini sijaan.  

 

Kun pyysin haastateltavia kertomaan, mitä heillä on päällään ja miksi, saivat haastateltavien 

reaktiot minut tuntemaan kuin olisin udellut jotain hyvin henkilökohtaista. Muutama haastatel-

tava kysyikin, kuinka tarkkaan pukeutumista tulisi kuvailla.130 Läntisessä, pääosin individualis-

tisessa131 maailmassa pukeutuminen nähdään usein henkilökohtaisena asiana, jota muiden ei 

tulisi arvostella tai johon muiden ei tulisi puuttua yksilön vapauden nimissä.132 Haastateltavilla 

oli osittain vaikeuksia kertoa, millaisen kuvan he antavat itsestään pukeutumisellaan tai mitä he 

haluavat viestiä pukeutumisensa kautta. Kuitenkin samaan aikaan he pystyivät kertomaan joko 

abstraktilla tasolla tai suoraan viitaten muihin ihmisiin, millaisia merkityksiä tai kuuluvuutta ja 

erottuvuutta pukeutumiseen liittyy. Tämä tuo esiin pukeutumisen ambivalenssin ja osoittaa, 

ettei ambivalenssi näytä aina olevan pukeutujalle itselle selvää, vaan se saattaa toteutua itselle 

tiedostamattomalla tasolla.  

 

Alun varauksellisuuden jälkeen suurin osa haastateltavista alkoi kertoa hyvinkin tarkasti, miten 

he olivat pukeutuneet Flow'hun, minkä merkkisiä vaatteet olivat ja mistä ja milloin ne oli han-

kittu. Vain Niko kertoi vaatteistaan vain vähin sanoin.133 Pukeutumisen taustalla vaikuttavat 

syyt ja perusteet olivat hyvin lähellä toisiaan, vaikka haastateltavien tyyleissä olikin havaittavia 

eroja. Toisaalta yksittäisten haastateltavien tyylit eivät eronneet riittävästi, jotta he olisivat erot-

tuneet siitä festivaalikävijöiden kokonaisuudesta, jota tarkastelin festivaalialueen ulkopuolella 

kaikkina kolmena päivänä. Paikoittain tuntui olevan hyvin helppo erottaa sekä miehiä että nai-

sia, jotka herättivät pukeutumisellaan huomiota kävijöiden joukossa. Täten siis haastateltavien 

keskinäistenkin tyylillisten erojen täytyy lopulta olla melko pieniä, sillä jokainen heistä näytti 

siltä, että he 'kuuluvat joukkoon'. Pienetkin erot voivat silti olla merkityksellisiä nimenomaan 

siksi, että ambivalenssin käsitteen huomioiden pukeutumisella pyritään samanaikaisesti erot-

tautumaan ja kuulumaan joukkoon.134 Tämä tuo esiin myös, että pelkkä pukeutumisen ulkoinen 

                                                
129 Aleksi 22.8.2016.  
130 Heikki 12.8.2016.  
131 Ks. esim. Hall 2003, 258; Simmel 1986, 36.  
132 Ks. tämä tutkimus, s.1 Johdanto. 
133 Niko 14.8.2016.  
134 Simmel 1986, 33–36.  
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havainnointi todennäköisesti jättäisi tutkimuksen jokseenkin vajaaksi ja puutteelliseksi.135 Pie-

niäkin eroja voidaan havaita, mutta niitä voisi olla vaikea ymmärtää ilman lähempiä haastatte-

luja.  

 

Haastateltavilla oli pukeutumisessaan yksi ilmeisen yhdistävä tekijä. Seitsemällä haastatellulla 

oli jalassaan 'lenkkarit' eli lenkkitossut tai 'tennarit'. "Mustat Converset, Chuck Taylorit"136, 

"valkoiset Niken tennarit" 137 , "mustavalkoiset tennarit" 138 , "terveysaiheiset kengät" 139  ja 

"oranssit Niken lenkkarit"140 – näin haastatellut kuvailivat kenkiään. Aleksilla oli jalassaan 

"purkkarikengät" eli purjehduskengät. Alla olevissa kuvissa 2 ja 3 näkyvät kahdet näistä ken-

gistä.141  

 

 
Kuva	  2:	  "Oranssit	  Niken	  lenkkarit".	  Kuva	  3:	  Conversen	  Chuck	  Taylor	  -‐kengät.	  	  

Kuva	  2:	  Zack	  Schlemmer,	  Sneakernews.	  Kuva	  3:	  Brennan	  Hiro	  Williams,	  Sole	  Collector.	  
 

Käsitteinä 'lenkkareita' ja 'tennareita' käytetään osittain synonyymeina, osittain eri merkitykses-

sä ainakin arkipuheessa. Tässä käytän molempia termejä viittaamaan urheilullisiin vapaa-ajan 

kenkiin eli näen, että niiden merkitykset risteävät ja viittaavat usein samanlaisiin kenkiin. Esi-

merkiksi kuvassa 2 näkyviä oransseja kenkiä Joonas itse kuvasi lenkkareina, vaikka tiukan 

määrittelyn mukaan lenkkareiden voisi nähdä viittaavan vain varsinaisiin juoksukenkiin, ja itse 

käyttäisin Joonaksen kengistä käsitettä tennarit. Monet nykyään muodikkaina pidetyt 'katu-

lenkkarit' on alun perin suunniteltu juoksulenkkareiksi, mutta niiden käyttö on levinnyt juoksu-

ratojen- ja polkujen ulkopuolelle. Toisaalta taas puhutaan 'tennareista' eli tenniskengistä, joilla 

viitataan sekä lenkkareihin että tenniskenkiin. Myös tenniskenkien, tai niitä vastaavien kenkien, 

                                                
135 Ks. Ruohonen 2005, 17.  
136 Heikki 12.8.2016.  
137 Steffe 13.8.2016.  
138 Niko 14.8.2016.  
139 Antti 12.8.2016.  
140 Joonas 12.8.2016.  
141 Kuvatut kengät eivät ole haastateltujen, mutta ne ovat samankaltaiset, jotka heillä oli jalassaan.  
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käyttö on levinnyt tenniskenttien ulkopuolelle. Palaan kenkien merkitykseen miesten pukeutu-

misessa neljännessä luvussa, jossa tarkastelen kaupungin ja kaupunkikulttuurin merkitystä.  

 

Kuudella haastatellulla oli päällään housut, joko farkut, chinot tai jogger-housut. Aleksi ja Joo-

nas olivat pukeutuneet shortseihin.142 Neljä haastateltua mainitsi housujensa tai shortsiensa 

merkin tai kaupan, josta vaatteet on ostettu. Kauppa ja merkit, jotka mainittiin, olivat suhteelli-

sen kalliita: ruotsalainen vaatemerkki Acne143, tanskalainen brändi Sand144, suomalainen suun-

nittelija Sasu Kauppi145 ja Urban Outfitters146 New Yorkissa. Merkit eivät kuitenkaan olleet 

näkyviä missään vaatteessa. Kengistä taas osa oli tunnistettavissa joko siksi, että merkki näkyi 

tai koska tunnistin itse kengän valmistajan. Tämä voi selittää, miksi vaatteista kerrottaessa ja 

niitä kuvailtaessa merkin kertominen koettiin tärkeämpänä. Muita tässä yhteydessä mainittuja 

merkkejä olivat Spinoff, Free Wheelers, R-Collection, Sebago, Polo ja COS.147 Vaatekaupoista 

mainittiin verkkokaupat Tres Bien ja Caliroots, kenkäkauppa Nilsson, miesten vaatekauppa 

Man Helsingissä sekä tavaratalo Stockmann.148 Merkin esiintuomisella pyrittiin selvästi tuo-

maan jotain lisää kerrontaan, selittämään tai perustelemaan vaatteen valintaa tai antamaan sille 

lisämerkitystä tai -arvoa. Ilari, Niko ja Jimi eivät maininneet vaatemerkkiä yhdenkään vaate-

kappaleen kohdalla, muut viisi haastateltavaa mainitsi vähintään yhden vaatekappaleen vaate-

merkin. Joonas oli pukeutunut pääasiassa "työvaatteisiin", mikä vaikutti huomattavasti siihen, 

mitä hänellä oli päällään. Toisaalta Joonas kertoi, että työvaatteissa oli runsaasti valinnanvaraa 

ja että hän voisi muutenkin käyttää kyseisen merkin vaatteita.149 Kyseisen merkin vaatteita nä-

kee myös käytettävän Helsingin keskustassa ja merkin suosio vaikuttaa omien huomioideni 

perusteella olevan nousussa (helsinkiläisten) nuorten aikuisten keskuudessa, joten sinällään 

vaatemerkki myös 'sopi tilaisuuteen'.  

 

Paitoja kuvattiin lopulta kaikkein tarkimmin. Paita onkin usein näkyvin vaatekappale, koska se 

on silmien tasolla ja kiinnittää kenties jo pelkästään siksi helpommin huomiota. Heikki kertoi 

hankkineensa Freewheelers-merkkisen paitansa Brooklynista.150 Samankaltaista paitaa tuskin 

näkyy toista Flow'ssa tai Helsingissä, sikäli kun kyseistä merkkiä ei myydä Suomessa. Jos kel-

                                                
142 Aleksi 12.8.2016; Joonas 12.8.2016.  
143 Heikki 12.8.2016.  
144 Steffe 13.8.2016.  
145 Antti 12.8.2016.  
146 Aleksi 12.8.2016.  
147 Heikki 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016; Steffe 13.8.2016; Ilari 13.8.2016. 
148 Heikki 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Steffe 13.8.2016. 
149 Joonas 12.8.2016.  
150 Heikki 12.8.2016.  
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lään muulla ei ole samanlaista vaatetta eikä samaa merkkiä päällään, vaatteen kantaja voi itse 

antaa sille helpommin merkityksiä ja tuoda esiin yksilöllisyyttään, mikä koetaan usein tärkeänä 

individualistisessa yhteiskunnassa. Toisaalta yksilöllisyydellä on merkitystä myös esimerkiksi 

hipsterikulttuurissa, jota tarkastelen myöhemmin luvussa 4.2. Steffellä puolestaan oli päällään 

yhdysvaltalainen Polo-merkkinen pikeepaita, joka taas on tunnettu myös Suomessa.151 Ame-

rikkalaiset brändit ylipäätään näyttävät olevan suosittuja myös Helsingissä. Nykyisin globaalit 

tyylit näyttäisivät ainakin läntisen maailman kohdalla olevan pikemminkin sääntö kuin poikke-

us. Tällä en kuitenkaan tarkoita, etteikö paikallisuudella olisi merkitystä. 

 

Kahdella haastatellulla oli yllään huppari tai collegepusero. Niko ei maininnut harmaasta col-

legepuserostaan sen enempää.152 Antti puolestaan kertoi vaaleanpunaisen hupparinsa olevan 

"ihan vaan jostain Asoksesta".153 Tulkitsen tämän huomautuksen niin, että nettikauppa Asos 

itsessään ei näytä tuottavan paidalle ainakaan lisämerkitystä tai -arvoa. Hupparin kantaja ei siis 

näytä pitävän hupparia sen merkin vuoksi erikoisempana tai arvokkaampana, mikä ei tieten-

kään tarkoita, etteikö hän pitäisi itse vaatteesta. Vaaleanpunaista väriä voi kuitenkin pitää poik-

keavana miehen kannettavaksi tai ainakaan se ei ole stereotyyppinen maskuliinisuutta ilmentä-

vä väri, minkä myös Joanne Entwistle on todennut.154  

 

Värit tai pikemminkin värien puuttuminen näkyi informanttien pukeutumisessa Flow'ssa. Värit 

sukupuolittavat pukeutumista ja tuottavat osaltaan maskuliinisuutta: miesten puvut ja vaatteet 

ovat useimmiten tummanpuhuvia, etenkin töissä.155 Toisaalta suomalaisten, sekä miesten että 

naisten, pukeutumista ylipäätään moititaan arkipuheessa usein värittömäksi. Sama näkyi sekä 

haastateltavien puheessa että kyselyvastauksissa: he kertoivat käyttävänsä enimmäkseen maltil-

lisia ja maanläheisiä värejä sekä mustaa ja valkoista.156 Antin vaaleanpunainen huppari on jo 

tämän vuoksi huomionarvoinen. Antti kertoi itse, että pyrki pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, 

joita ei arjessa tule käytettyä.157 Flow'n voi nähdä antavan mahdollisuuden taivuttaa myös mas-

kuliinisuuden rajoja erikoisemmilla värivalinnoilla tulematta kyseenalaistetuksi maskuliinisuu-

destaan, mikä voisi olla vaikeampaa arjessa. Esimerkiksi muodin jättiläinen Vogue esitti 

28.1.2016 julkaistussa artikkelissa, että sukupuolettomuus on nyt 'in' pukeutumisessa ja kehotti 

                                                
151 Steffe 13.8.2016.  
152 Niko 14.8.2016.  
153 Antti 12.8.2016.  
154 Ks. Entwistle 2015, 140–141.  
155 Entwistle 2015, 16.  
156 K1V8; K1V16; K1V19; K1V23; K1V34; K1V38; K1V39. 
157 Antti 12.8.2016.  
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trendikkäitä 'tosimiehiä' pukeutumaan nyt myös vaaleanpunaiseen.158 Vaaleanpunainen on tai 

on ollut muodissa, mutta sitä ei silti ole näkynyt yleisesti miesten päällä ainakaan Helsingissä. 

Muoti ei siis näytä (ainakaan vielä) kukistaneen maskuliinisuuden voimaa vaaleanpunaisen 

merkityksen määrittelyssä helsinkiläisten nuorten miesten keskuudessa. Myös Joonas kertoi 

oranssien kenkiensä poikkeavan hänen normaalista tyylistään ja että hänen vaimonsa oli osta-

nut kengät hänelle: "mä luulen, et mä en ois ostanu näitä, ku nää on niin värikkäät".159 Joonas 

kertoi kuitenkin pitävänsä kengistä ja totesi olevansa tyytyväinen, että hänen pukeutumisensa 

ylipäätään tuona päivänä oli värikästä.160 Toisaalta informantit ylipäätään suhtautuivat varovai-

sesti väreihin ja kertoivat pukeutuvansa pitkälti luonnollisiin tai tummanpuhuviin sävyihin, 

mikä tukee Entwistlen väittämää väreillä rakennettavasta maskuliinisuudesta.161 

 

Yksikään haastatelluista ei kertomansa mukaan hankkinut vaatteita varta vasten Flow'hun. Suu-

rin osa vaatteista, jotka heillä oli päällään, olivat vaatteita, jotka he olivat omistaneet jo jonkin 

aikaa tai pidempään. Esimerkiksi Jimi oli ostanut paitansa Tallinnasta vastikään, muttei erityi-

sesti Flow'ta varten.162  

 

Joonas oli pukeutunut kauluspaitaan, Aleksilla puolestaan oli kaulukseton paita, ja heillä mo-

lemmilla oli shortsit jalassaan. Molemmat olivat siis myös töissä Flow'ssa, mikä tekee heidän 

pukeutumisensa samankaltaisuudesta mielenkiintoista. Siisti, mutta rento vaatetus näyttäisi 

toimivan tällaisessa urbaanissa festivaaliympäristössä riittävän asiallisena työpukeutumisena. 

Kauluspaita tai kaulukseton paita yksinään ei tee asusta liian siistiä tai asiallista, vaikka täl-

laisiakin paitoja on monenlaisia. Puvun kanssa käytettäviä siistejä kauluspaitoja ei omien huo-

mioideni perusteella Flow'ssa juurikaan näkynyt (myöskään Aleksilla tai Joonaksella), mutta 

yleisesti ottaen muunlaiset rennommat kauluspaidat olivat suosittuja, ja esimerkiksi 13 kyse-

lyyn vastannutta kertoi laittavansa kauluspaidan ylleen.163 

 

Haastateltavat antoivat vaikutelman, että he halusivat tehdä eroa pukeutumisellaan sellaisiin 

miehiin, jotka seuraavat ilmeisen näkyvästi ajankohtaisinta muotia, jota esitellään mediassa. 

Antti viittasi esimerkiksi ihmisiin, jotka kantavat Marimekko-kasseja, joita näkyi hänen mu-

                                                
158 Vogue 28.1.2016.  
159 Joonas 12.8.2016.  
160 Ibid.  
161 Entwistle 2015, 16.  
162 Jimi 13.8.2016.  
163 K10V6; K10V9; K10V11; K10V14; K10V16; K10V18;; K10V22; K10V24; K10V28; K10V40; K10V49; 
K10V52.  
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kaansa Flow'ssa usealla festivaalivieraalla jo edellisvuonna 2015. Antti kertoi, että hänellä on 

jalassaan merkkihousut ja erikoinen merkkikaulakoru, joten hänen voisi tulkita arvostavan 

hieman erikoisempia vaatteita ja pieniä brändejä.164 Vähäistä, mutta riittävää erottautumista 

voidaankin tuottaa hankkimalla vaatteet pienemmältä ja tuntemattomammalta valmistajalta tai 

sellaiselta valmistajalta tai myyjältä, joka ei ole kaikkien saavutettavissa. Ulkomailta ostetut 

vaatteet, vintage-vaatteet ja itse tehdyt vaatteet ovat keinoja saada haltuunsa jotain sellaista, 

mitä muilla todennäköisesti ei ole, ja näin ollen erottautuminen on vähintäänkin vaatteen kanta-

jan tiedossa. Tällöin voi olettaa, ettei muilla ole täsmälleen samanlaista vaatekappaletta, mikä 

voi olla riittävä erontekijä. Tällaisten brändien vaatteet ovat kuitenkin suhteellisen arvokkaita, 

minkä Antti itsekin toi esiin ja totesi myöhemmin, että käyttää myös tavallisempia merkkejä.165 

 

Ja toisaalta, yhdistämällä erikoista, kallista ja epätavallista niin sanottuun tavalliseen ja jok-

seenkin tavalliseen, voidaan luoda omaa persoonallista tyyliä, jota muut tuskin voivat täysin 

samanlaisena toteuttaa. Toisaalta, kuten Simmel on huomauttanut, tyylissä on useimmiten kyse 

valinnasta.166 Yksilö valitsee itselleen tietyn tyylin, jota alkaa toteuttaa omaksi katsomalla ta-

vallaan. Haastatelluista jokainen ymmärsi tyylin yksilön persoonalliseksi pukeutumistottumuk-

siksi.167 Persoonallisuutta voi siis ilmaista riittävästi valitsemalla tietyn tyylin, jota toteuttaa 

oman tulkinnan mukaan, jolloin tyylin per se ei tarvitse olla täysin uniikki, jotta sen voisi näh-

dä ilmaisevan persoonallisuutta tai yksilöllisyyttä.  

 

Miehet halusivat myös selvästi välttää sellaista vaikutelmaa, että he olisivat varta vasten pukeu-

tuneet Flow'ta varten. Tämä tuli parhaiten esiin siinä, miten miehet puhuivat pukeutumisestaan. 

Jos olisi tarkasteltu vain konkreettista pukeutumista, en olisi luultavasti tehnyt samanlaista tul-

kintaa. Vain Antti kertoi, että hän valitsi Flow'hun sellaiset vaatteet, joita käyttää muutoin vä-

hemmän, vaikka ne vaatekaapissa ovatkin. Muut haastateltavat antoivat ymmärtää, että heidän 

pukeutumisensa olisi samanlaista, pääosin arkista, muutenkin.168 Toisaalta esimerkiksi Ilari toi 

esiin, ettei haluaisi pukeutua Flow'hun kuitenkaan "tylsästi", ja Heikki puolestaan totesi, että 

hänen arkinen pukeutumisensa voidaankin tulkita tylsäksi Flow'ssa.169 Raja Flow'n ja arjen 

                                                
164 Antti 12.8.2016.  
165 Antti 12.8.2016 & 17.8.2016.  
166 Simmel 2005: 87–90.  
167 Niko 16.8.2016; Steffe 16.8.2016; Antti 17.8.2016; Jimi 17.8.2016; Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016; Ilari 
25.8.2016; Heikki 1.9.2016.  
168 Joonas 12.8.2016; Aleksi 12.8.2016; Heikki 12.8.2016; Steffe 13.8.2016; Jimi 13.8.2016; Ilari 13.8.2016; Niko 
14.8.2016.  
169 Ilari 13.8.2016; Heikki 1.9.2016.  
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välillä ei siis ole mitenkään selkeä pukeutumisen näkökulmasta, vaikka muuten festivaalin ja 

arjen väliset toimintarajat saattavat olla hyvinkin selvät.  

 

Haastattelutilanne ja -kysymykset siitä, ovatko miehet panostaneet vaatteisiinsa Flow'ta varten, 

ovatko he ostaneet jotain uutta sinne tai ovatko he etukäteen miettineet, mitä laittaisivat pääl-

lensä, tuo esiin sen, millaiset normit määrittävät miesten urbaania vapaa-ajan pukeutumista. 

Kyselyyn vastanneista 14170 kertoi miettineensä etukäteen mitä laittaa päälle, mutta 24171 puo-

lestaan kielsi etukäteisen pohdinnan. Haastateltavista ainoastaan Heikki vakuutteli, ettei ole 

miettinyt pukeutumistaan etukäteen.172 Muut haastateltavat myönsivät pohtineensa vähintään 

jonkin verran pukeutumistaan.173 Miehet eivät saa näyttää siltä, että he olisivat nähneet vaivaa 

pukeutumisensa eteen. Pukeutumisen tulee vaikuttaa rennolta ja huolettomalta, vaikka sitä oli-

sikin suunniteltu etukäteen. Tätä väitettä tukee Antin tunnustus: "kyl mä voin sanoa et kyl mä 

vähän niitä suunnittelen, se on niin noloo sanoo ääneen, mut ei se haittaa mua."174 Myös 

Woodward on tehnyt samankaltaisia huomiota tutkiessaan naisten pukeutumista: myös naiset 

halusivat vaikuttaa siltä kuin he eivät olisi lainkaan nähneet vaivaa pukeutumisensa suhteen.175  

 

Toisaalta tuntemattomat ihmiset eivät välttämättä edes huomaisi, onko henkilö panostanut tilai-

suuteen tavanomaista enemmän. Joonas myönsi vielä jälkikäteen, että oli selvästi miettinyt 

omaa pukeutumistaan Flow'hun ja lisäsi, ettei sitä voinut kukaan kuitenkaan ulkoapäin huoma-

ta.176 Toisaalta omat ystävät saattavat nähdä helpostikin, jos tavallisesta arkityylistä poiketaan, 

jolloin saattaisi paljastua, että pukeutumisen ja ulkonäön eteen on nähty vaivaa festivaalin 

vuoksi. Koska ystävät ja sosiaalisuus ovat tärkeässä asemassa Flow'ssa, voi olla, että ystävät 

vaikuttavat myös pukeutumiseen epäsuorasti tai alitajuntaisesti.  

 

Pukeutuminen omasta tyylistä poikkeavasti voisi synnyttää vähintäänkin jonkinlaista naljailua 

ystäväpiirissä, mikä ei olisi yksilölle eduksi ainakaan ryhmäkuuluvuuden kannalta. Tällaista 

naljailua todistin itse eräänä iltana kodissamme, kun keskustelin avopuolisoni noin kolme-
                                                
170 K14V2; K14V6; K14V8; K14V15; K14V18; K14V18; K14V19; K14V22; K14V29; K14V31; K14V34; 
K14V43; K14V48; K14V52; K14V54.  
171 K14V1; K14V9; K14V11; K14V14; K14V16; K14V17; K14V21; K14V23; K14V24; K14V25; K14V26; 
K14V27; K14V30; K14V33; K14V35; K14V36; K14V37; K14V38; K14V39; K14V40; K14V44; K14V49; 
K14V50; K14V53; K14V58.  
172 Heikki 12.8.2016.  
173 Aleksi 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Jimi 13.8.2016; Steffe 13.8.2016; Antti 12.8.2016; Ilari 13.8.2016; Niko 
14.8.2016. 
174 Antti 12.8.2016. Ks. myös Ilari 13.8.2016.  
175 Woodward 2009, 84.  
176 Joonas 25.8.2016.  
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kymppisten ystävien kanssa miesten pukeutumisesta ja erään heistä Flow-pukeutumisesta erik-

seen, sillä hänen kuvansa oli päätynyt nettisivustolle, jossa esiteltiin Flow-muotia. Muut miehet 

piikittelivät häntä humoristisesti ja naljailivat siitä, miten kyseinen henkilö oli muka "muista 

välittämättä" valinnut erikoisen ja huomiota herättävän takin, jota hän ei käyttäisi missään 

muualla. Kyse oli työpaikan huomiotakista ja palaan siihen vielä luvussa 3.1. Pukeutumiseen 

liittyvää naljailua saattaa syntyä tai sellaista pelätään ja pukeutumisen suunnitteleminen näh-

dään 'nolona', koska kiinnostusta pukeutumiseen ja itsensä koristamiseen ei ole suomalaisessa 

kulttuurissa perinteisesti nähty osana maskuliinisuutta.177 Jimi toikin haastattelun lopuksi esiin 

toiveensa siitä, että tämäkin tutkimus lisäisi osaltaan julkista keskustelua miesten pukeutumi-

sesta ja auttaisi pääsemään irti sellaisesta ajattelumallista ja kulttuurista, jossa miehet eivät voi 

avoimesti näyttää olevansa kiinnostuneita pukeutumisesta siinä missä naisetkin.178 

 

Haastateltavat pyrkivät erottautumaan toisista festivaalikävijöistä pääasiassa pienillä asioilla. 

Heidän pyrkimyksensä ei välttämättä olekaan ollut erottautua totaalisesti massasta, vaan luoda 

pieni ero, jonka itse tunnistaa tai jonka muut samantyyliset voivat tunnistaa, kuten eräs kyse-

lyyn vastannut totesi: "tarkkasilmäinen saattaa havaita miksi olen päätynyt pukeutumaan 'ren-

nommin' Flow'hun".179 Tuo pieni ero voi tuottaa riittävästi, muttei liikaa, etäisyyttä toisiin. 

Heikki puolestaan painotti, kuinka merkityksellinen ero on siinä, että hänen kenkänsä eroavat 

"massamallista", vaikka saman valmistajan kenkiä näkyy jatkuvasti esimerkiksi Helsingin ka-

tukuvassa sekä myös maailmanlaajuisesti eri kaupunkien katumuodissa. Voidaankin ehkä pu-

hua jo klassikoista, jotka ovat aina "in". Kyse on ikään kuin tasapainon hakemisesta kahden 

ääripään välillä: täytyy erottautua riittävästi, mutta liika erottautuminen tai poikkeavuus voi 

aiheuttaa ulkopuolisuuden tunteen. Linko ja Silvanto tuovat tutkimuksessaan esiin yhteisölli-

syyden merkityksen festivaaleilla.180 Pukeutuminen ja ulkoinen olemus taas tuottavat osaltaan 

tätä yhteisöllisyyttä.  

 

Lisäksi esimerkiksi työ sitoo informantteja erilaisiin pukeutumistyyleihin ja tapoihin. Aleksi ja 

Joonas olivat osittain myös töissä Flow'ssa ja kertoivat sen vaikuttavan jonkin verran heidän 

pukeutumiseensa. Heille oli tärkeää, että he olivat pukeutuneet mielestään rennosti mutta siis-

tisti, sillä molemmat olivat työssään esillä asiakkaiden edessä. Aleksi kertoi, ettei halua laittaa 

                                                
177 Ks. myös esim. Crane 2000, 179.  
178 Jimi 17.8.2016.  
179 K13V44. 
180 Linko & Silvanto 2007, 163.  
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"vaan niinku t-paitaa päälle", koska edustaa työpaikkaansa.181 Joonas kertoi, että työnsä vuoksi 

hän mielellään saakin näkyä ja erottautua muista festivaalivieraista, tässä tapauksessa värik-

käällä t-paidalla.182  

 

Työpukeutuminen ei haastateltavien keskuudessa näyttänyt tuottavan suoranaisia ristiriitoja 

muuhun pukeutumiseen, vaan suurin osa koki voivansa pukeutua riittävän rennosti työpaikal-

laan. Myös eräs kyselyyn vastannut totesi menneensä Flow'hun samoissa vaatteissa kuin mitä 

hänellä oli päällään töissä.183 Toisaalta esimerkiksi Ilari koki, että työelämään siirtyminen on 

muokannut hänen pukeutumistaan siistimpään suuntaan: työstä on ehkä tullut osa identiteettiä 

ja se näkyy työpaikan ulkopuolellakin pukeutumisen kautta.184 Diane Crane tuo esiin Quentin 

Bellin teorian, jonka mukaan 1800-luvulta 1900-luvun alkuun miesten tärkein identiteetin mää-

rittäjä olikin työ, mutta siirtyminen jälkiteolliseen yhteiskuntaan vähensi työn merkitystä iden-

titeetin määrittäjänä.185 Työ saattaa edelleen olevan merkittävässä roolissa tuossa itseä koske-

vassa tarinassa, vaikka se ei olisikaan yhtä tärkeässä asemassa verrattuna miesten identiteetin 

määrittäjään 1800–1900-lukujen teollisessa yhteiskunnassa.186  

 

Toisaalta taas muutamat kyselyyn vastanneet kokivat, että työ luo ristiriitaa heidän pukeutumi-

seensa ja sitä kautta identiteettiin.187 He kertoivat haluavansa pukeutua Flow'hun täysin eri ta-

valla kuin töihin tai arkeen, "ottaa rennommin" ja "olla vapaa". Tämä näkyi selkeästi esimer-

kiksi eräässä kyselyvastauksessa:  

 

Tiedostan "Flow'hun pukeutumisen" mutta pukeudun sinne jopa ehkä tavallista rennommin. 

Kivipestyt farkut, desert bootsit, pitkähihainen henley-paita ja vaaleasävyinen fleece [...]. 

Asuni saattoi myös olla vastareaktio oman työpaikkani pukeutumiselle eikä niinkään sidoksis-

sa Flow'hun.188  

 

Flow tarjoaa siis paikan ja ajan, jossa on mahdollista irrottautua työpaikan asettamista pukeu-

tumisen konventioista, vaikka vastaaja ei koekaan pukeutuvansa varsinaisesti Flow'ta varten. 

                                                
181 Aleksi 12.8.2016. 
182 Joonas 12.8.2016 & 25.8.2016.  
183 "Samat mitä työpäivällä oli - siniset farkut, ruskeat nahkakengät, ruskea vyö, musta kauluspaita, mustat henkse-
lit". K10V16. 
184 Ilari 25.8.2016. 
185 Crane 2000, 171.  
186 Identiteetin voi nähdä tapana kertoa tarina itsestään, kuten Stuart Hall on muotoillut. Hall 2003, 117.  
187 K10V44; K1V18; K1V37.  
188 K10V44.  
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Haastateltavien vastaukset kokonaisuudessaan antavat kuitenkin olettaa, että helsinkiläinen 

työkulttuuri on pukeutumisen suhteen suhteellisen rentoa, ainakin kyseisissä työpaikoissa. Kai-

killa työpaikoilla ei myöskään ole varsinaista pukeutumisnormia, minkä myös haastatellut toi-

vat esiin. Kyselyyn vastanneiden kohdalla taustatiedot paljastavat vain ylimmän koulutusas-

teen, mutta puutteelliseksi jää tieto siitä, olivatko he kyselyyn vastaamishetkellä työelämässä 

vai opiskelijoita. 

 

Kuten Crane esittää, vaatteet ovat identiteetin rakentamisen kattavin työkalu, joka tarjoaa laa-

jan joukon erilaisten elämäntyylien tai alakulttuurien identiteettejä, joista valita omansa. Toi-

saalta Crane osoittaa myös, kuinka vapaa-ajanviettotavat vaikuttavat tänä päivänä siihen, miten 

ihmiset näkevät itsensä, ja kuinka ne ovat monille merkityksellisempiä kuin työ. Crane lisää, 

että tämä näkyy erityisesti nuorilla yliopistoikäisillä.189 Kaikki haastatellut olivat jo työelämäs-

sä, eivätkä opiskelleet. He ovat siis nuoria aikuisia, jotka joutuvat kohtaamaan suomalaisten 

työkulttuurien sosiaaliset normit myös pukeutumisessaan.  

 

Vaikka Flow Festival erilaisine musiikkigenreineen antaakin 'kaikille' pukeutumistyyleille 

mahdollisuuden kuulua joukkoon, tulee väistämättä pohtineeksi, ketkä puuttuvat joukosta, keitä 

ei näy Flow'ssa – ja miksi? Tarkastelen tätä neljännessä luvussa sen 'ryhmän' kautta, joka nousi 

esiin haastatteluissa ja kyselyssä: hipsterit. Osa informanteista halusi selvästi tehdä eroa hipste-

reihin. Tulos ei ole yllättävä, sillä hipsteriys nähdäänkin usein sosiaalisena leimana. Seuraavak-

si tarkastelen kuitenkin miesten pukeutumista näyttäytymisen ja näytteillä olon paradoksin 

kautta.  

 

2.3	  Näyttäytymistä	  vai	  näytteillä	  oloa?	  

 

Flow Festivalilla pukeutuminen näyttää olevan monelle tärkeä osa festivaalikokemusta tavalla 

tai toisella, joko suoraan tai epäsuoraan. Siksi on perusteltua tarkastella pukeutumista näyttäy-

tymisen mahdollisuuden ja näytteillä olon kannalta. Voidaankin kysyä, onko kyse näyttäytymi-

sestä vai näytteillä olosta. Pukeutumisen tutkimuksen näkökulmasta täytyy huomata, että Flow 

Festival ilmentää samanaikaisesti anonyymia kaupunkilaisuutta, toisen katseen alla olemista 

sekä roolien suorittamista ja toimii näiden kolmen aspektin risteämiskohtana. Flow ilmentää 

myös ihmistenvälistä sosiaalista tarkkailua, sillä miehet ovat samanaikaisesti sekä tarkkailun 

                                                
189 Crane 2000, 171–175.  
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objekteja että tarkkailija-agentteja.190 Ilari totesikin, että "jos laittaa jotain ihan älytöntä sinne 

[Flow'hun päälle] ni siin tulis ehkä vähän sellanen niinku et toi on jotain vähän surullista et se 

yrittää liikaa".191 Miehet siis tarkkailevat toisiaan, mikä saattaa vaikuttaa heidän omaan pukeu-

tumiseensa. Tässä luvussa pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan näyttäytymisen ja näytteillä 

olon paradoksia miesten pukeutumisessa näiden kolmen näkökulman ja maskuliinisuuden kaut-

ta.192  

 

Flow Festivalin kaltaisessa tapahtumassa ollaan aina tavalla tai toisella näytteillä, toisten kat-

seen alla. Woodward tuo esiin, että pukeuduttaessa 'itsen' joutuu kuvittelemaan toisten sil-

min.193 Kaupungissa ylipäätään ollaan lähes jatkuvasti esillä. Kuten Simmel tuo esiin, kaupun-

gissa täytyy aktiivisesti eriyttää ja tuoda esille omaa persoonaa, jotta se voi näkyä. Haasteen 

kaupungissa tuovat Simmelin mukaan usein lyhyiksi jäävät kohtaamiset, jotka houkuttelevat 

esittämään itsensä kärjistetysti, keskitetysti tai tyylitellysti. Ja kuten Simmel vielä lisää: "Suur-

kaupungin monimuotoisuus ja ylitse vyöryvä kulttuurinen runsaus suorastaan pakottaa ihmisen 

korostamaan juuri sitä, mikä omassa itsessä on kaikkein erityisintä".194 Tämä havainto ylettyy 

mielestäni myös pukeutumiseen. Pukeutumisen näkökulmasta tulkitsen Simmelin havainnot 

niin, että näyttäytyminen on jollain tavalla aina läsnä pukeutumisessa kaupunkiympäristössä ja 

näyttäytymisellä voi olla persoonan kannalta merkityksellinen funktio; näyttäytyminen on yksi-

lölle eduksi silloin, kun sen avulla onnistuu korostamaan omaa erityisyyttään. Simmelin ha-

vainto ohjaa siis tulkitsemaan ja ymmärtämään näyttäytymistä erilaisesta näkökulmasta, pitä-

mään sitä yksilön kannalta tarpeellisena ellei jopa välttämättömänä. 

 

Sosiologian klassikkoihin lukeutuvan Erving Goffmanin rooliteorian mukaan esillä ollessa ol-

laan myös aina jossain roolissa. Roolit vaikuttavat välillä itsestään selviltä, kuten esimerkiksi 

eräät ammattiroolit, kuten poliisi, lääkäri tai opettaja. Kotona taas saatetaan olla lapsen, veljen 

tai isän roolissa. Tällaiset roolit eivät siis ole pysyviä, kuten Goffman huomauttaa, vaan ihmi-

sellä on useita eri rooleja, joita hän toteuttaa eri tilanteissa.195 Toiset roolit puolestaan ovat 

luonteeltaan pysyvämpiä (eivät kuitenkaan välttämättä muuttumattomia), kuten sukupuoliroo-

                                                
190 Ks. myös esim. Barry & Martin 2016, 340. 
191 Ilari 25.8.2016.  
192 Käsittelen maskuliinisuutta lisäksi tarkemmin vielä luvussa 3.3, jossa keskityn maskuliinisuuteen kehollisuu-
den ja muodin näkökulmasta. 
193 Woodward 2007, 83.  
194 Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologian peruskurssi. Ks. myös Simmel 2005, 42–43. 
195 Goffman 1990. 
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lit. Myös ikä voidaan nähdä muuttuvana roolina.196 Goffmanin huomiot ohjaavat pohtimaan, 

millaisissa rooleissa miehet kokevat olevansa Flow Festivalilla ja miten nuo roolit vaikuttavat 

heidän pukeutumiseensa. 

 

Vastaukset kysymykseen, voiko Flow'hun ylipukeutua tai alipukeutua sekä kysymykseen siitä, 

mitä et voisi laittaa päällesi Flow'hun, paljastavat hyvin miesten näyttäytymisen ja näytteillä 

olon ja roolien jännitettä. Haastateltavista suurin osa piti Flow'n 'pukukoodia' niin vapaana, 

ettei Flow'hun heidän mielestään voisi joko yli- tai alipukeutua: edes miesten tyypillistä työ- tai 

juhlapukeutumista, pukua, ei pidetty ylipukeutumisena.197 Joonas tosin oli sitä mieltä, että puku 

ei sopisi Flow'hun.198  Heikki taas oli sitä mieltä, että sekä yli- että alipukeutuminen on mah-

dollista ja esimerkiksi "ihan kauheelt hipsulta [hipsteriltä]" näyttäminen on ylipukeutumista, 

mutta halusi toisaalta myös korostaa, että pukeutuminen on jokaisen henkilökohtainen asia, 

eikä hän halua arvostella muita omasta mielipiteestään huolimatta.199 Aleksi toikin esiin sen, 

mikä näkyi myös muiden puheessa: yli- ja alipukeutumisessa lähtökohta on "yksilökeskeinen" 

eikä tällä tavoin muiden määriteltävissä.200 Jokainen määrittelee itse, kokeeko olevansa yli- tai 

alipukeutunut sen sijaan, että yhteisö määrittelisi ulkoapäin, milloin joku on yli- tai alipukeutu-

nut Flow'hun. Tässä tulee esiin kaupunkilainen välinpitämättömyys tai simmeliläinen anonyy-

mius, joka vallitsee kaupunkilaista kulttuuria. Muiden pukeutuminen saa periaatteessa, ainakin 

Flow'ssa, olla mitä tahansa. 

 

Pukeutumisen ja anonyymiuden suhde ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä kuten Joanne 

Entwistle muistuttaa: kaupungissa anonymiteetti painottaa pukeutumiselle annettavaa merkitys-

tä, kun toisista tehdään tulkintoja.201 Lisäksi, kuten Goffman tuo esiin, omat aiemmat koke-

mukset ja stereotypiat ohjaavat tulkintoja jopa siinä määrin, että vain tietynlaisten yksilöiden 

nähdään osallistuvan tietynlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.202 Jos esimerkiksi Flow nähdään hips-

tereille suunnattuna festivaalina, voidaan samojen ihmisten pukeutuminen Flow'ssa tulkita 

'hipsterimäisemmäksi' kuin vastaava pukeutuminen muissa tilanteissa.  

 

                                                
196 Horn & Gurel 1985, 188–195.  
197 Aleksi 12.8.2016; Antti 12.8.2016; Steffe 13.8.2016; Niko 16.8.2016. 
198 Joonas 12.8.2016.  
199 Heikki 12.8.2016.  
200 Aleksi 12.8.2016.  
201 Entwistle 2015, 112. 
202 Goffman 1990, 13.  
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Haastatellut eivät kertomansa mukaan itse voisi laittaa miesten pukua päälleen Flow'hun.203 

Samoin kyselyyn vastanneista osa mainitsi, ettei voisi sonnustautua pukuun Flow'ssa.204 Puku 

edustaa monia asioita, kuten esimerkiksi luokka-asemaa ja traditioita. Näyttäisi siis siltä, että 

miehet assosioivat pukuun myös erilaisia rooleja, joita ehkä pyritään välttämään, koska ne eivät 

tunnu miesten mukaan omilta. Antti perustelikin kieltävää vastaustaan toteamalla, että hän ei 

ole "sen tyyppinen ihminen".205 Tämä on maskuliinisuuden näkökulmasta mielenkiintoista ja 

huomionarvoista, sillä Entwistlen mukaan puku tekee kehosta maskuliinisen.206  

 

Toisaalta puvun, kuten muidenkin vaatekappaleiden, merkitykset muuttuvat ajan myötä.207 

Ääriesimerkkinä 1950-luvulla Neuvostoliitossa puvun saattoi nähdä valtiovallalle uhrautumi-

sen tunnuksena.208 Maskuliinisuutta rakennetaan siis Flow'ssa jollain muilla pukeutumisen kei-

noilla. Melkein kaikki haastateltavat vakuuttivat, ettei heidän pukeutumisensa eroa heidän ta-

vallisesta vapaa-ajan pukeutumisestaan, joten oletettavasti he eivät käyttäisi pukua muuten-

kaan.209 Onkin mielenkiintoista, että pukua, joka voidaan nähdä perinteisenä maskuliinisuuden 

symbolina, kartetaan Flow'ssa. Näyttää siltä, että materiaalisen maskuliinisuuden tuottamisen 

keinot ovat muuttumassa tai muuttuneet. Miehet eivät myöskään halua näyttäytyä Flow'ssa 

vaatteissa, jotka eivät "tunnu omilta". Tämä huomio nostaa entistä enemmän esiin identiteetin 

merkityksen pukeutumisessa.  

 

Felicity Barringerin mukaan työelämässä puku nähdään nykyisin pikemminkin univormuna, 

jonka taakse oma identiteetti piilotetaan, kuin asuna, joka paljastaisi henkilön identiteetin.210 

Vapaa-aikana käytettynä puku voisi edustaa jotain muuta, mutta aineistoni perusteella se ei  

näytä edustavan ainakaan nuoren urbaanin miehen sosiaalista identiteettiä tai sellaista roolia, 

jota he haluaisivat 'esittää' vapaa-ajalla kaupunkifestivaalissa. Esimerkiksi Joonas kertoi, että 

eräänä vuonna hänen tutullaan oli ollut puku päällä Flow Festivalilla, minkä vuoksi Joonas oli 

ainakin aluksi tuntenut olonsa epämieluisaksi ystävänsä seurassa.211 Epämieluisaa oloa selittäi-

si ainakin se, että haastateltava oli tietoinen olevansa toisten katseen alla, näytteillä tahtomat-

taankin. Vaikka hän itse ei pitänyt pukua päällään, pelkästään se että hänet nähtiin pukua käyt-

                                                
203 Antti 12.8.2016; Steffe 13.8.2016;  
204 K15V2; K15V29; K15V35; K15V44; K15V50; K15V52; K15V54.  
205 Antti 12.8.2016.  
206 Entwistle 2015, 141.  
207 Ks. esim. Entwistle 2015, 172. 
208 Horn & Gurel 1981, 190.  
209 Aleksi, Ilari, Steffe, Heikki, Jimi, Niko.  
210 Barringer 1990. Ks. myös Crane 2000, 173–178. 
211 Joonas 12.8.2016.  
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tävän seurassa, saattoi aiheuttaa kokemuksen, että hänkin edustaisi pukuun liitettäviä mieliku-

via ja arvoja tai asenteita, mitkä taas oletettavasti olivat haastateltavan oman identiteetin kanssa 

ristiriidassa.  

 

Lopulta puku on kuitenkin yleisesti ja universaalisti tunnettu ja tunnistettavissa oleva vaateko-

konaisuus. Puvulla on miesten pukeutumisessa suhteellisen pitkä historia.212 Jokainen miehistä 

joutunee ainakin kerran elämässään pukemaan puvun päällensä, jos ei työpaikallaan niin osal-

listuessaan häihin tai hautajaisiin tai mihin tahansa sellaiseen tapahtumaan, jossa pukeutumis-

koodi vaatii käyttämään pukua. Tällöin yleensä puku sointuu paremmin siihen rooliin, jota esi-

tetään, eikä sen käyttöä silloin välttämättä koeta samalla tavalla epämieluisaksi kuin Flow'ssa. 

Toki voi olla, että myös näissä tilanteissa osa miehistä kokee puvun epämieluisaksi syystä tai 

toisesta. Tässä tulee kuitenkin esiin, kuinka merkittävästi rooleja esitetään pukeutumisen kaut-

ta.  

 

Kysyessäni informanteilta, mitä he eivät voisi laittaa Flow'hun päälle, sain osittain mielenkiin-

toisia ja hieman yllättäviä vastauksia. Niko kertoi, ettei voisi pukeutua esimerkiksi nahkaviit-

taan.213 Vastaus oli itselleni yllättävä, mieleeni ei olisi koskaan edes tullut tällaista vaihtoehtoa. 

Nahkaviitta edustaakin ehkä tiettyä alakulttuuria, jonka vastaaja tuntee tai tunnistaa, mutta kos-

ka tämän alakulttuurin edustajia ei näy Flow'ssa, ei hän voisi siksi pukeutua siihen Flow'ssa. 

Tätäkin kommenttia voidaan tarkastella näytteillä olemisen kannalta. Nahkaviitasta tehtäisiin 

todennäköisesti sellaisia tulkintoja, joita vastaaja itse haluaa välttää tai se liitettäisiin sellaisiin 

rooleihin, joita hän ei koe 'esittävänsä' eikä siksi voisi laittaa nahkaviittaa päälleen.  

 

Toisaalta tämä esimerkki havainnollistaa samalla, kuinka puvun käyttö voidaan kokea hyväk-

sytyksi, koska sen ei välttämättä koeta edustavan vain jotain tiettyä alakulttuuria tai aatetta, 

vaan puku on universaali vaatekokonaisuus, jota käytetään mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa. 

Vaikka siis itse ei voisi pukeutua pukuun, puvussa esiintymistä ei tulkita samalla tavalla ou-

doksi tai sopimattomaksi kuin esimerkiksi nahkaviittaan pukeutumista. Goffmanin kanssa sa-

maa tutkimussuuntausta edustava Fred Davis tuokin esiin, kuinka pukeutumista määrittää 

Simmelin ambivalenssin lisäksi ambiguenssi eli monitulkintaisuus.214 Vaatteista ja pukeutumi-

sesta luetaan tietoa ja merkityksiä, mutta lukutavat ja katseet eroavat toisistaan. Kaikki eivät 

                                                
212 Ks. esim. Entwistle 2015, 171–175. 
213 Niko 14.8.2016.  
214 Davis 1992, 21–29.  
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myöskään ymmärrä kaikkia merkkejä, joita vaatteilla on, ja myös virheellisiä tulkintoja tapah-

tuu. Siinä missä yhdelle pikkutakki suorien housujen kanssa merkitsee siistiä ja asiallista työ-

pukeutumista, toinen näkee niissä itseriittoisen kapitalistisen maailman edustajan. Diane Crane 

huomauttaa, että ikä ja elämäntyyli vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi muotiin kulutustuot-

teena reagoidaan ja että alati sirpaloituva yleisö tulkitsee muotia ristiriitaisin tavoin.215 Vaikka 

Crane puhuukin muodista, voidaan hänen huomionsa muodin tulkinnasta yleistää pukeutumi-

seen yleisemminkin, koska muoti voi vaikuttaa pukeutumiseen myös epäsuoraan. Eräät kysely-

vastaukset antoivat ymmärtää, että riittää, että vain muutamat tietyt ihmiset osaavat lukea vas-

taajien pukeutumista.216 Myös Elisabeth Wilson on tehnyt saman huomion.217 Pukeutumisella 

saatetaan pyrkiä siis kommunikoimaan ja roolia rakennetaan vain tietyn sisäpiirin kanssa tai 

tietyn alakulttuurin sisällä. Toisaalta samalla asettaudutaan tietynlaiseen rooliin suhteessa nii-

hin, jotka jäävät näiden piirien tai kulttuurien ulkopuolelle. 

 

Haastateltavat ja kyselyyn vastanneet antoivat ymmärtää, että pukeutumisen kautta liiallinen 

erottautuminen saatetaan Flow'ssa nähdä teeskentelynä, epäaitona tai jopa säälittävänä käytök-

senä. Eräs kyselyyn vastannut kertoi esimerkiksi että "liian hipster" -vaatteet edustavat teennäi-

syyttä.218 Jos pukeutumisen nähdään toteuttavan erilaisia rooleja, voidaan ajatella, että liika 

erottautuminen tai muutoin vääränlaiset vaatteet tuottavat epäonnistuneen tai teennäisen rooli-

suorituksen. Pukeutuminen voi siis aiheuttaa katsojassa tunnetta aitoudesta ja rehellisyydestä 

tai niiden puutteesta. Magdalena Craciun on tutkinut materiaalista kulttuuria ja autenttisuutta 

feikkibrändien kautta Euroopassa. Craciun toteaa, että feikkibrändien käyttö heijastuu kysy-

mykseen autenttisuudesta: feikkibrändeihin pukeutuva henkilö nähdään usein merkityksettö-

mänä tai sisällöttömänä ja sieluttomana.219 Vaikka Craciun käsittelee feikkibrändejä, näyttävät 

hänen huomionsa autenttisuudesta toteutuvan myös esimerkiksi massapukeutumisen suhteen: 

myös massapukeutuminen tai muodin mukaisesti pukeutuva henkilö nähdään usein samankal-

taisesti 'merkityksettömänä'. Tätä tulkintaa tukee aiempi viittaus haastatteluun, jossa haastateltu 

ilmaisi tyylin katoavan massan mukana.220 Näiden huomioiden pohjalta voi ymmärtää, miksi 

osa miehistä ei halua näyttää liian muodikkaalta tai miksi näyttäytymistä pyritään välttämään, 

vaikka se olisi Simmelin mukaan yksilölle hyväksi. 

 
                                                
215 Crane 2000, 172.  
216 K8V45; K8V57.  
217 Wilson 2005, 137. 
218 K15V31.   
219 Craciun 2014, 19-21. 
220 Ks. luku 2.2 s.27.  
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Eräs kyselyyn vastannut totesi, ettei voisi laittaa Flow'hun päälle sellaisia vaatteita, joihin pu-

keudutaan Weekend-festivaalille.221 Tämä osoittaa, että esitettävät roolit vaihtuvat tilanteesta ja 

paikasta riippuen ja herättää pohtimaan, millaista roolia miehet haluavat tai pyrkivät Flow'ssa 

esittämään ja miten he käyttävät pukeutumistaan apuna. Itse roolin esittämistä sinällään ei kui-

tenkaan pidä tulkita teennäisyytenä tai epäaitona käytöksenä, eikä tästä Goffmaninkaan mu-

kaan ole rooleissa kyse.222 Pyrin seuraavien lukujen kautta tarkastelemaan ja tuomaan esiin 

tekijöitä, jotka ohjaavat miesten pukeutumista ja selittävät, millaisia rooleja tavoitellaan ja mik-

si. 

 

Kaupunkitutkimuksen näkökulmasta Flow voidaan nähdä myös uudenlaisena näyttämönä eli 

paikkana, jossa voi kohdata ihmisiä ja samalla esitellä ajankohtaista muotia tai pukeutumista. 

Aiemmin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella kaupungistumisen kulta-aikana tällai-

sina näyttämöinä ovat toimineet ainakin bulevardit, hotellit ja tavaratalot.223 Tämän päivän 

kaupunkifestivaalit ovat oivia uusia näyttämöitä, koska niissä ovat esillä myös uudet muodin 

esikuvat eli artistit. Näyttämön ajatukseen ei, samoin kuin ei roolienkaan, tulisi kuitenkaan suh-

tautua negatiivisesti verraten näyttämöä pinnallisuuden realisoitumaksi. Pikemminkin niin, että 

näyttämö tarjoaa mahdollisuuden esittää itseään syvällisemmin kuin arkisissa kohtaamisissa, 

jotka ovat kaupungissa usein nopeita, pinnallisempia ja merkityksettömämpiä.224 Arjessa itsen-

sä esittämisen mahdollisuudet voivat siis olla arjessa rajatummat kuin mitä ne ovat tällä kolmi-

päiväisellä näyttämöllä. 

  

                                                
221 K15V37.  
222 Goffman 1990, 28–82.  
223 Ks. esim. Jackson 2011, 69; Kortelainen 2005.  
224 Ks. esim. Wirth 1938.  
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3	  Flow	  –	  urbaanin	  pukeutumisen	  ja	  muodin	  näyttämö	  	  

 

3.1	  Flow	  karnevalistisena	  tilana	  ja	  urbaanin	  katumuodin	  tuottajana	  	  

 

Tässä luvussa tarkastelen miesten pukeutumista Flow'ssa karnevalismin sekä muodin ja katu-

muodin käsitteiden kautta. Pukeutumisen suhteen Flow näyttää nimittäin edustavan eräänlaista 

karnevalistista tilaa, jossa arkiset tai "normaalit" pukeutumista koskevat säännöt eivät päde.225 

Esimerkiksi Ilari näki Flow'n pukeutumisen suhteen "riikinkukkofestivaalina", jonne pukeudu-

taan tietoisesti ja myönsi samalla, ettei itsekään haluaisi pukeutua "liian tylsästi" Flow'hun.226 

Festivaalina Flow on myös erikoinen paikka ja tila, joka eroaa luonteeltaan muusta kaupun-

kielämästä ja muista kaupunkitapahtumista. Esimerkiksi Yle X on julkaissut 'huippustylisti' 

Teri Niitin ohjeita, miten pukeutua oikeaoppisesti Flow'hun.227  

 

Media vaikuttaakin osaltaan siihen, että Flow näyttäytyy pukeutumisen suhteen karnevalistise-

na tilana, jossa voi tuottaa, esittää ja esitellä muotia. Jimi pohti, että Flow-pukeutumisesta pu-

huminen ja kirjoittaminen aiheuttavat sen, että hän itsekin mietti tarkemmin, miten sinne tulisi 

pukeutua, koska "se on et kaikki tietää et se [Flow] on se, minne kaikki miettii, et mitä ne lait-

taa päälle, ni sit on pakko miettiä mitä laittaa päälle".228 Toisin sanoen Flow-pukeutumisesta 

puhuminen ylläpitää yhtäältä diskurssia, jossa miehet antavat pukeutumiselle Flow'ssa painoar-

voa, joka puolestaan vaikuttaa siihen, miten he pukeutuvat Flow'hun.  

 

Ja toisaalta, kuten eräs kyselyyn vastannut totesi: "Flowssa jos missään voi pukea päälleen ihan 

mitä lystää". 229  Miehet näyttäisivät suhtautuvan siis osittain ristiriitaisesti pukeutumiseen 

Flow'ssa ja heillä itselläänkin näyttää olevan ristiriitaisuuksia siinä, miten he puhuvat omasta 

pukeutumisestaan Flow'ssa. Flow'n ja muodin suhde näyttää siksi osittain paradoksiselta, moni-

tasoiselta ja monitulkintaiselta. Toisaalta informanttien ristiriitaisuudet ovat ymmärrettäviä, jos 

miesten pukeutumista tarkastellaan sellaisen maskuliinisuuden kannalta, johon ei kuulu kiin-

nostus pukeutumiseen. Palaan tähän seuraavissa luvuissa.  

 

                                                
225 Ks. Stallybrass & White 1986.  
226 Ilari 13.8.2016.  
227 Yle X 8.8.2014.  
228 Jimi 17.8.2016.  
229 K15V53. 
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Karnevaalisuus näkyy esimerkiksi Jimin puheessa: hän kuvasi Flow'n merkitsevän hänelle va-

pautta olla mitä haluaa ja tarkensi, kuinka "Kallion kupla leviää Flow'ssa laajemmalle, vaikka 

fyysisesti ollaankin ihan Kallion vieressä".230 Tämä viittaa siihen poikkeavan vapaaseen ja sal-

livaan ilmapiiriin, jonka Jimi kokee tuntevansa Kalliossa ja myös Flow'ssa. Toisessa haastatte-

lussa Jimi myös kertoi, kuinka hänen siskonsa muistutti häntä hänen muuttaessaan Kallioon, 

että "siellä voi mennä vaikka aamutakissa kauppaan, ketään ei kiinnosta".231 Jimi kokee Flow'n 

väliaikaisena kaupunkiin tuotettuna poikkeuksellisen vapaamielisenä ja sallivana tilana, jossa 

eivät päde kaupungin normaalit säännöt ja rutiinit, tottumukset ja tavat. Flow antaa siis mah-

dollisuuden irrottautua arjesta ja kokeilla uusia asioita, myös pukeutumisessa. 

 

Antti ja neljä kyselylomakkeeseen vastannutta232 kertoivat käyttävänsä tilaisuuden hyväksi 

pukeutumalla vaatteisiin, joita muiden katse ei sallisi muualla tai joita he muutoin kokivat, ett-

eivät voisi yhtä vapaasti käyttää. Eräs kyselyyn vastannut kertoi laittavansa päälle "Sia peruu-

kin ja kokovartalosukan". 233  Asu imitoi Flow'ssa esiintyvän artistin Sian Chandelier-

musiikkivideon pukeutumista ja tulee ymmärretyksi vain tämän kontekstin kautta, joko kunni-

anosoituksena artistia kohtaan tai ironisesti Siaa (tai Sian faneja) parodisoivana. Poikkeava 

pukeutuminen ei kuitenkaan ollut kaikilla yhtä dramaattista. Toinen kyselyyn vastannut kuvaili 

normaalista vapaa-ajan pukeutumisestaan poikkeavia vaatevalintojaan Flow'hun seuraavasti: 

"Pitkä glitterhuppari, musta pitkä bombertakki, mustat kneecut farkut ja kiiltävät mustat van-

sit."234 Oman tulkintani mukaan kuvatunkaltainen pukeutuminen voisi olla myös arkipäivää 

Helsingin kaduilla.  

 

"Erottautuminen" ei ole yksiselitteisesti halua näkyä ja erottua joukosta eli herättää huomiota. 

Tämä tuli esiin eräässä kyselyvastauksessa, jossa vastaaja perusteli Flow'n asuvalintaansa: "ha-

luan pukeutua Flow'hun melko selkeästi sillä siellä monilla on niin omaleimaista ja erilaista 

pukeutumista niin haluan poiketa heistä".235 Vastaaja pyrkii siis "erottautumaan", mutta erot-

tautumisen kohteena onkin juuri tuo oletettu omaleimaista muotia tuottava joukko. Vastaaja 

kuvaili omaa pukeutumistaan Flow'hun seuraavasti: "Mustat Vansin old school -kengät, mustat 

Leen farkut, musta t-paita, punainen Edwinin kauluspaita, Levi'ksen farkkutakki ja Herschelin 

                                                
230 Jimi 17.8.2016.  
231 Jimi 17.8.2016.  
232 K11V31; K11V38; K11V39; K11V48. 
233 K10V31. 
234 K10V39. 
235 K13V19. 
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musta reppu."236 Tämä todentaa myös paradoksista ja monitulkintaista suhdetta muotiin: kysei-

sen vastaajan pukeutumisen voi tulkita muodikkaana, mutta muodin homogenisoivaa vaikutus-

ta käytetäänkin hyväksi tässä erityisellä tavalla, kun erikoista ja huomionhakuista pukeutumista 

pyritään välttämään. Silloin turvautuminen sellaisiin muodikkaisiin tai trendikkäisiin merkkei-

hin, joita muutkin käyttävät, on turvallinen valinta. Eli kyse ei ole siitä, että pyrkisi välttämään 

muotia vaan pikemminkin, kuten toin edellä esiin, simmelmäisesti halusta sopia joukkoon.237 

 

Karnevalistisessa tilassa pukeutumista voidaan myös tulkita eri tavalla, mikä on merkityksellis-

tä, kun ajatellaan, miten muoti ja etenkin katumuoti syntyvät. Diana Crane huomauttaa myös, 

että eri "kategorioihin" sijoittuvat miehet itse tulkitsevat vaatteiden merkitystä eri tavoin: osa 

ainoastaan kuluttaa vaatteita ja osa puolestaan sekä kuluttaa että tuottaa pukeutumistyylejä.238 

Aineiston perusteella Flow'ssa voi nähdä miesten jakautuvan pukeutumisen osalta ainakin näi-

hin kahteen kategoriaan. Juuri esitelty esimerkki kuvaa hyvin miestä muodin kuluttajana. Seu-

raavaksi tarkastelen, miten (hetkellisen) muodin tuottaminen näkyy Flow Festivalilla. 

 

Seuraavan sivun kuvassa 4 katse kiinnittyy erityisesti miehen yllä olevaan oranssiin työmiehen 

huomiotakkiin. Takki näyttäisi olevan täysin "väärässä" paikassa: sehän puetaan päälle (vain) 

työmaalla ja sen funktio määrittyy turvallisuuden näkökulmasta. Kuva on julkaistu muotilehti 

i-D:n saksankielisessä Flow-muotia esittelevässä internetartikkelissa.239 Huomiotakki tulkitaan 

siis muodikkaaksi, mikä samalla muuttaa sen alkuperäistä funktiota. Toisaalta takin alkuperäi-

sen funktion voi myös nähdä säilyvän, koska se edelleen kirjaimellisesti herättää huomiota, 

minkä voi tässäkin nähdä takin kantajan pyrkimyksenä. Saadun huomion laatu ja tarkoitus 

työmaalla ja Flow'ssa ovat kuitenkin erilaisia.  

 

Tulkintaan vaikuttaa myös henkilön muu pukeutuminen eli se, millaiseen kontekstiin työmie-

hen huomiotakki asettuu suhteessa muuhun vaatetukseen ja ulkoiseen habitukseen. Tämä tulee 

ilmi parhaiten käänteisen ja kärjistetyn pohdinnan kautta: tulkittaisiinko huomiotakki muodik-

kaaksi, mikäli kuvan henkilöllä olisi jalassa yhtä lailla huomiohousut tai muutoin "ei-

muodikkaat" vaatteet? Huomiohousut ja -takki yhdessä muodostavat niin vahvan tulkinnan 

työmiehen uniformusta, että sen muuttaminen tai rikkominen olisi varmasti vaikeaa edes 

Flow'ssa. Kuvan henkilön muu vaatetus näyttäisi olevan muodikasta tai ainakin tilanteeseen 
                                                
236 K10V19.  
237 Ks. Simmel 1986; 2005, 100–111.  
238 Crane 2000, 172.  
239 i-D 17.8.2016. 
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sopivaa, kun mietitään henkilön pukeutumista suhteessa siihen, miten haastatellut ja kyselyyn 

vastanneet olivat pukeutuneet: tennarit, shortsit ja rennosti päällä oleva kauluspaita sekä kan-

gaskassi, jotka näkyivät sekä haastateltavien päällä että kyselyn vastauksissa. Normista voi ja 

pitää kuitenkin poiketa jollain tavalla joko erottuakseen tai jottei pukeutuminen olisi liian muo-

dikasta. Toisaalta kokonaisuus ei saa poiketa liikaa, jotta pukeutuminen voidaan tulkita muodin 

kehyksen kautta.  

 

 
Kuva	  4.	  Työmiehen	  huomiotakki	  osana	  Flow-‐pukeutumista.	  	  

Kuva:	  Sylvie	  Weber,	  i-‐D.	  
 

Yksittäiset vaatteet ja asusteet voivat siis olla hyvinkin merkityksellisiä, mutta pukeutumista 

muodin perspektiivistä tarkastellaan useimmiten osista koostuvana kokonaisuutena, jota ei voi 

purkaa takaisin yksittäisiin kappaleisiin, jotka kertoisivat miten ja missä vaiheessa kokonaisuus 

muuttuu muodikkaaksi tai epämuodikkaaksi. Kokonaisuuden merkitys tulee hyvin esiin esi-

merkiksi Ilarin pohtiessa pukeutumistaan Flow'ssa jälkikäteen: "mä laitoin viimesenä päivänä 

viime hetkellä vähän sellasen hätäratkasun [...] ei sit oikee saanukkaan toimimaan sitä juttua, 

mitä meinas sinne, että kyllä mä olin vähän miettiny etukäteen vaateparikokonaisuuksia".240 

Vaatekappaleet yhdessä eivät siis muodostaneetkaan tavoitellun kaltaista kokonaisuutta, mikä 

lopulta esti niiden pukemisen Flow'hun.   

 

                                                
240 Ilari 25.8.2016.  
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Toisaalta muoti voi vaikuttaa miesten pukeutumiseen Flow'ssa myös käänteisesti negaation 

kautta. Muodin ambivalenssi näkyy tavallaan myös tässä: muoti tekee toisaalta tietynlaisesta 

pukeutumisesta hyväksyttyä ja se voi myös toimia inspiraationa omalle pukeutumiselle, mutta 

toisaalta muodin mukaan ei voi pukeutua varauksetta. Miehet joutuvat tarkkailemaan muotia 

myös silloin, kun he eivät halua pukeutua (liian) muodikkaasti tai massamuodikkaasti juuri 

siksi, että muoti on luonteeltaan jatkuvasti muuttuvaa ja koska pukeutumista tulkitaan kokonai-

suutena.  

 

Antti tuskaili tulevansa vihaiseksi tasapäistävästä muodista eli siitä, että monet ihmiset pukeu-

tuvat samoihin asioihin vain, koska ne ovat muodissa.241 Myös tämä seikka vaikutti siihen, 

miksi hän haluaa Flow'ssa pukeutua sellaisiin hieman erikoisempiin vaatteisiin, joita muissa 

tilanteissa ei niin helposti voisi käyttää. Arjessa taas muoti on useimmiten 'hajaantunut' isom-

malle alueelle ja sekaan mahtuu enemmän variaatiota. Tällöin jokin tietty muoti ei tule yhtä 

voimakkaasti esiin kuin Flow'n pienessä rajatussa tilassa, eikä sitä silloin tarvitse yhtä lailla 

vältellä. Tämän vuoksi Antti joutuu myös itse asiassa jatkuvasti seuraamaan muotia ainakin 

paikallisella tasolla jopa muita tarkemmin, jotta hän osaa välttää "tasapäistävää muotia". Hän 

joutuu ehkä myös käyttämään muita enemmän aikaa löytääkseen erikoisempia vaatteita, joita 

vain harva pitää. Käytän sanaa 'joutuu', jolla kuitenkin viitataan usein epämiellyttävään toimin-

taan. Tässä olisikin ehkä aiheellisempaa puhua 'saamisesta', sillä Antti kertoi pitävänsä muodis-

ta ja seuraavansa sitä harrastuksenaan. Lisäksi hän kertoi itsekin ostavansa joitain vaatteita ket-

juliikkeistä ja että on joskus "mennyt ihan trendimerkkien perässäkin".242 Myös tässä tulee 

esiin, että suhde muotiin voi olla ristiriitaista, epäselvää ja jopa tiedostamatonta. 

 

Koskennurmi-Sivonen huomauttaa kuitenkin, että muotiin kuuluu myös yksilöllisyys ja esteet-

tisyys, sillä muoti antaa mahdollisuuden valita itse miten pukeutua, vaikka tätä puolta muodista 

voi olla vaikea hyväksyä.243 Antin puhe "tasapäistävästä" muodista representoi sitä, miten 

muodin yksilöllistä valintaa korostavaa puolta ei aina oteta huomioon. Toisaalta vapaus pukeu-

tua miten haluaa voi olla näennäistä monestakin näkökulmasta tarkasteltuna, mikä tulee esiin 

myös tässä tutkielmassa. Vapauden näennäisyys ei poistu myöskään muotia välttelemällä, jos 

syynä on ainoastaan se, ettei halua näyttää samalta kuin muut: muodin vältteleminen aiheuttaa 

väistämättä valintojen mahdollisuuksien vähenemisen. Yksilöllisyydessä ei siis tältä kannalta 

                                                
241 Antti 17.8.2016.  
242 Antti 17.8.2016.  
243 Koskennurmi-Sivonen s.a.  
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katsottuna olekaan kyse siitä, että näyttää erilaiselta tai "omanlaiselta" vaan siitä, että pukeu-

tumisen suhteen yksilö on vapaa valitsemaan, mitä haluaa ylleen laittaa, vaikka se olisikin sa-

maa, mitä muilla on päällään.  

 

Elisabeth Wilson huomauttaa, että muotia on myös usein yritetty "järkeistää" ja määrittää eri-

laisten funktioiden kautta väkisin, jolloin ei ymmärretä, että muoti voi olla myös irrationaalista, 

"järjetöntä" ja vailla varsinaista funktiota.244 Wilsonin huomautus on aiheellinen ja oleellinen 

ainakin tässä kontekstissa. Myös kuvassa 4 esiintyvän huomiotakin käyttö voitaisiin tulkita 

tällaisena irrationaalisena muotina, koska sille näyttää olevan vaikea löytää varsinaista funktio-

ta Flow'n kontekstissa. Toisaalta Wilsonin mainitsema irrationaalisuus voi liittyä mihin tahansa 

vaatekappaleeseen oli se muodikas tai ei. Myös Simmel on pohtinut muodin funktiota ja toden-

nut, ettei tietyille pukeutumisratkaisuille ole havaittavissa jälkeäkään tarkoituksenmukaisuu-

desta, mikä osoittaa muodin valtaa ja mielivaltaisuutta.245 Aineistosta löytyy Wilsonin ja Sim-

melin väitteille tukea. Esimerkiksi Antti kertoi seuraavansa muotia ja toi esiin, että hän haluaa 

välillä osoittaa omalla pukeutumisellaan, ettei sitä pidä ottaa aina vakavasti, vaan että pukeu-

tumisella saa leikkiä.246 Joonaksen puheessa oli havaittavissa samaa, ja myös yksi kyselyyn 

vastannut kertoi asuvalintansa olevan "arjen hulluttelua".247 Pukeutumisessa ei siis tosiaan tar-

vitse olla aina järkeä. 

 

Toisaalta pelkästään katsomalla kuvaa 4 ei tiedettäisi, että kyseiselle päivälle oli luvattu sadetta 

tai sadekuuroja. Tämä huomio valjastaa huomiotakille mahdollisen funktion: karnevalistisessa 

tilassa se toimii sadetakkina. Toin luvussa 2.2 esiin, kuinka itse hukuin lauantaina keltaisten 

sadetakkien mereen ja kuinka muutuin hetkessä uniikista pukeutujasta osaksi massaa. Keltai-

nen sadetakki onkin (massa)muotia sekä naisilla että miehillä, mikä tekee sen tietysti entistä 

näkyvämmäksi. Kuvan 4 "sadetakilla" pystyy erottautumaan muista silloin, kun säähän pohjaa-

va muoti ohjaa pukeutumista merkittävällä tavalla homogenisoivaan suuntaan. Pidän Wilsonin 

ja Simmelin huomioita muodin irrationaalisesta mahdollisuudesta perusteltuna etenkin laa-

jemmasta näkökulmasta tarkasteltuna. Siitä huolimatta huomiotakki-esimerkki osoittaa, että se 

mikä saattaa näyttää irrationaaliselta yhdestä näkökulmasta, voi saada funktion toisen näkö-

kulman kautta. Ja toisaalta, kuten Simmel jo aikanaan on vahvasti korostanut, erottautuminen 

                                                
244 Wilson 2005, 49. 
245 Simmel 1986, 27–28.  
246 Antti 17.8.2016.  
247 Joonas 25.8.2016; K13V31. 
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muista on samaistumisen lisäksi toinen muodin keskeisimmistä funktioista.248 Nämä 'kolikon 

kaksi puolta' tulevat esiin informanttien vastauksissa jatkuvasti. 

 

Yhtä lailla on oleellista huomata, millaista muotia Flow'sta näytetään etsittävän tai toisaalta 

tuotettavan. Simmel esitti aikanaan, että muoti valuu ylhäältä alas niin, että eliitti määrittää ja 

tuottaa muotia, jota muut eliittiin kuulumattomat puolestaan yrittävät imitoida ja toisintaa, siinä 

harvoin onnistumatta.249 Tuskin kukaan pukeutumisen tutkija väittäisi yksioikoisesti nykyään 

näin. Wilsonin mukaan tällaisen top-down muodin kulku sai alkunsa 1400–1500-lukujen aika-

na, mutta se kuihtui lopullisesti toisen maailmansodan jälkeen.250 Pukeutuminen Flow'ssa 

osoittaa, että muoti ei enää synny ja kulje yhdensuuntaisesti ylhäältä alas, vaan molempiin 

suuntiin ja vieläpä horisontaalisesti paikasta ja lineaarisesti sekä syklisesti ajasta toiseen.251 

Kukaan informanteista ei kertonut saavansa inspiraatiota pukeutumiseensa valtaeliitin muodista 

vaan pikemminkin päinvastoin: inspiraatiot tulivat kadulta, musiikista ja ystäväpiiristä, ulko-

mailta sekä sosiaalisesta mediasta. Toisaalta Simmelin huomioihin nojautuen voidaan pohtia, 

ketkä muodostavat tämän päivän "eliitin", joka luo muotia tai paremminkin muoteja ja katu-

muotia Flow'ssa.  

 

Työmiehen huomiotakin ei voi nähdä edustavan "perinteisen" eliitin high fashionia, johon liite-

tään luksusmerkkejä ja kalliit hinnat. Ymmärrän high fashionin tässä niin, että se jakautuu kah-

teen eri linjaan, catwalkeilla nähtäviin erikoisempiin muotiluomuksiin ja haute coutureen sekä 

ready-to-wear -muotiin, joita molempia tuottavat pääasiassa kansainväliset isot muotitalot. 

Työmiehen takin ei myöskään voi nähdä edustavan high street fashionia, jota Sophie Wood-

wardin mukaan edustavat useissa kaupungeissa sijaitsevat ketjuliikkeet, ja joka ymmärretään 

tavallisille kuluttajille suunnatuksi muodiksi.252 Työmiehen takki näyttäytyy erikoisuutena, 

poikkeuksena ja ehkä jopa jonkinlaisen luovuuden osoituksena samalla kun se rikkoo pukeu-

tumisen rajoja hämärtämällä pukeutumisen kautta ymmärrettäviä rooleja. Kuvan 4 pukeutumi-

sen voikin nähdä edustavan katumuotia, sillä kuten Woodward esittää, ajatus katumuodista 

liitetään usein jokseenkin kummalliseen ja individualistiseen pukeutumiseen, joka voidaan 

erottaa high fashionista ja high street fashionista.253 Osa haastatelluista näki Flow'n ainutlaatui-

sena, uniikkina ja urbaanina tapahtumana, mikä näkyy myös miesten pukeutumistyyleissä tai 
                                                
248 Simmel 1986, 25–27.  
249 Simmel 1986, 26–27.  
250 Wilson 2005, 20.  
251 Ks. myös esim. Polhemus 1994, 8–12.  
252 Ks. Woodward 2009.  
253 Woodward 2009, 83. 
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ajatuksissa, millaisiin tyyleihin Flow'ssa voisi pukeutua.254 Käsitteenä katumuoti onkin suomen 

kielessä ehkä lähtökohtaisesti hieman hankala tai harhaanjohtava. Englanninkielinen vastine 

street style viittaakin osuvammin tyyliin muodin sijaan. Tyylissähän on informanttienkin mu-

kaan kyse henkilökohtaisesti rakennetusta pukeutumista, kun muoti puolestaan viittaa sosiaali-

sesti rakennettuun prosessiin.255 Katumuoti eroaa siis muusta muodista merkityksellä tavalla, 

mikä tuli esiin myös aineistossa. Toisaalta katumuodin ei kuitenkaan tarvitse olla "outoa" tai 

erottuvaa ollakseen katumuotia. Aivan kuten Woodward esittää: katumuoti on sitä mitä näem-

me kaduilla eli kaikki se, mitä suunnittelijat eivät ole tuottaneet tai mitä ei nähdä catwalkeil-

la.256 Tämä tarkoittaa tietysti, että high street fashion ja street style voivat olla hyvin lähellä 

toisiaan ja kyse voi olla siitä, miten kokonaisuus on rakennettu ja miten sitä luetaan ja tulki-

taan.   

 

Kukaan haastatelluista ei kertonut high fashion -muodin olevan pukeutumisensa tavoiteltu mal-

li Flow'ssa tai muutoinkaan. Kyselyvastauksissa high fashion -merkkejä näkyi hieman, sekä 

puolesta että vastaan -akselilla. Painoarvo oli kuitenkin 'vastaan', kuten esimerkiksi eräs kyse-

lyyn vastannut totesi: "kaikki high fashion brändit ovat aikalailla no go, koska rumia ja kallii-

ta".257 Toisaalta haastateltavien aiemmin mainitsemat merkit, kuten Sasu Kauppi ja Acne, voi-

taisiin myös lukea high fashioniksi. Käsitän, että termillä viitataan kuitenkin pikemminkin suu-

riin, usein kansainvälisesti tunnettuihin muotitaloihin. High fashionin rajan voi kuitenkin nähdä 

tulkinnanvaraisena ja muuttuvana.  

 

High street fashion sen sijaan esiintyi useasti miesten puheessa: monet haastatellut kertoivat 

ostavansa vaatteita myös tavallisista 'ketjuliikkeistä'. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että useimmat 

eivät mielellään niistä ostaisi, jos ostaminen muualta olisi mahdollista. Toisaalta osa ajatteli 

kuitenkin niin, että tällaisista ketjuliikkeistäkin voisi ostaa, jos ne tarjoaisivat pienemmissä 

erissä tuotettavia mielenkiintoisempia ja myös laadukkaampia vaatteita. Tiettyjä ketjuliikkeitä 

näytetään myös vältettävän: esimerkiksi ruotsalainen vaatemerkki H&M mainittiin kahdesti 

kyselyn vastauksissa.258 Perusteluina molempiin ryhmiin kuuluvien vaatemerkkien nimeämi-

selle oli pääsääntöisesti se, että kyseiset vaatemerkit edustavat sellaisia ryhmiä, joihin halutaan 

tehdä eroa, tai koska vaatteiden kestävyys kyseenalaistetaan. High street fashion ei pääsääntöi-

                                                
254 Heikki 12.8.2016; Joonas 12.8.2016; Steffe 16.8.2016; Antti 17.8.2016. 
255 Vrt. s.5, tyylin käsite.  
256 Woodward 2009, 84.  
257 K6V54. 
258 K6V36 ja K6V39.  
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sesti vaikuta olevan aineistojen perusteella miesten tavoiteltu päämäärä, vaan pikemminkin 

käytännöstä syntyvä pakko. Vaatteiden ja vaatemerkkien eettisyydestä oli mainintoja yllättäen 

aika vähän. Haastatelluista vain Steffe kertoi pyrkivänsä kiinnittämään huomiota vaatteiden 

tuotannon eettisyyteen.259 Toisaalta hyvin monet informantit korostivat, että haluavat vaat-

teidensa olevan laadukkaita ja kestäviä, sellaisia joita voi käyttää vuosia.260 Tämän voi tulkita 

myös eettisenä ajatteluna.  

 

Katumuoti puolestaan näyttää olevan kaikkein merkityksellisin pukeutumisen malli, jota tavoi-

tellaan tai josta etsitään inspiraatiota. Suurin osa haastatelluista nosti katumuodin itsekin esiin 

ja piti sitä tärkeänä vaikuttajana omaan pukeutumiseensa.261 Katumuoti voi toimia inspiraationa 

myös muotiteollisuudelle, jolloin pukeutuminen Flow'ssa tuottaa muotia myös välillisesti.262  

 

Toisaalta on tärkeää huomioida, että Flow erityisenä tilana voi johdattaa toisenlaisen näkökul-

man valintaan, minkä olen jo tuonut tässä esiin. Myös Fred Davisin mukaan pukeutumisen 

koodit ovat riippuvaisia kontekstista: pukeutumisen tulkintaan vaikuttavat kantajan identiteetti, 

tilanne, paikka ja seura, joskus jopa kantajan ja katsojan mielentila.263 Jos siis tarkoituksena on 

etsiä muotia tai katumuotia (koska sen uskotaan löytyvän Flow'sta), kuten esimerkiksi jo mai-

nitun saksalaislehden artikkelin tarkoituksen voi ymmärtää, voi olla, että tuo etsivä katse 

"muuttaa" pukeutumista muodikkaammaksi – joko tarkoituksella tai alitajuisesti. Kyse on siis 

myös siitä, kuka katsoo ja tulkitsee, ja siitä, ketä katsotaan ja missä. Flow'ssa oli vuonna 2016 

paikalla Yleisradion mukaan yli 200 toimittajaa, joista osa oli nimenomaan muotikuvaajia, jot-

ka tulkitsivat, tuottivat ja levittivät osaltaan kuvaa muodikkaasta Flow'sta kansallisesti ja kan-

sainvälisesti.264  

 

Lisäksi, kuten myös Woodward esittää, oletus katumuodista on usein jotain muuta kuin mitä se 

"todellisuudessa" on. Katumuoti ei ole aina rajoja rikkovaa tai huomattavan erikoista ja se saat-

taa vaikuttaa jopa tylsältä.265 Oman tulkintani mukaan jokainen haastatelluista representoi pu-

keutumisellaan Flow'ssa helsinkiläistä katumuotia ja samalla myös helsinkiläistä kaupunkikult-

tuuria. Palaan kaupunkikulttuuriin luvussa neljä. Vaikka kukaan informanteista ei ollut ostanut 

                                                
259 Steffe 16.8.2016.  
260 Kyselyssä K7BV8; K7BV9; K7BV14; K7BV22; K7BV29; K7BV31; K7BV43; K7B44; K7B49; K7BV54.  
261 Käsittelen katumuotia tarkemmin neljännessä luvussa.  
262 Ks. esim. Henke 2013, 119. 
263 Davis 1992, 8.  
264 Yle Uutiset 13.8.2016.  
265 Woodward 2009, 83–86.  
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uusia vaatteita festivaalia varten, he kaikki olivat kuitenkin jollain tavalla huomioineet tai miet-

tineet pukeutumistaan Flow'hun. Jos miesten pukeutumista tarkastellaan tästä lähtökohdasta, 

näyttäisi siltä, että Flow ei luo miesten (katu)muotia, vaan pikemminkin niin, että miehet luovat 

osaltaan omalla pukeutumisellaan representaatiota siitä, mikä voidaan tulkita katumuodiksi tai 

muodiksi.  

 

Toisaalta se, että Flow'hun pukeudutaan "kuten tavallisesti" tekee entistä mielenkiintoisam-

maksi sen, että Flow-pukeutumisesta kuitenkin puhutaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja 

mediassa. Onko kyse sittenkin siitä, että Flow karnevaalina houkuttelee sellaisia miehiä (ja 

naisia), jotka omassa arjessaankin pukeutuvat tietyllä tavalla muodikkaasti tai muutoin erikoi-

sella tai kiintoisalla tavalla vai kiinnittykö huomio Flow'ssa yleensä vain niihin muutamiin, 

jotka pukeutuvat muista erityisen poikkeavasti ja erottuvat joukosta? Toisin sanoen, lopulta se, 

että suurin osa ei kerro pukeutuvansa erityisesti Flow'ta varten, ei tee pukeutumisesta Flow'ssa 

vähemmän kiintoisaa, vaan ohjaa pikemminkin kysymään laajemmin, mitkä asiat vaikuttavat 

miesten pukeutumiseen ja miten miehet kokevat pukeutumisen diskurssin ja rituaalit. Seuraa-

vissa kahdessa alaluvussa tarkastelen siksi, miten kehollisuus, muoti ja maskuliinisuus ilmene-

vät ja vaikuttavat miesten pukeutumiseen Flow'ssa ja arjessa.  

 

3.2	  Muodin	  ehdollistamat	  kehot	  

 
Mikä on sulle tärkeintä pukeutumisessa?  
 
Kyl se on se tunne minkälainen olo sulle tulee, kun sul on ne vaatteet päällä. Jollakin tavalla 

itsevarma tunne, et se joo on ehkä tärkein tunne.266 

 

Joanne Entwistlen mukaan muodin ja pukeutumisen tutkimuksessa on usein unohdettu kehon 

merkitys ja se, miten pukeutuminen ja muoti ovat erottamattomalla tavalla kytköksissä ke-

hoon.267 Keho vaikuttaa suuresti pukeutumiseen; vaatteiden avulla yksilöt oppivat elämään 

kehoissaan ja tuntemaan olonsa kotoisaksi niissä.268 Kehon lisäksi myös sukupuoli vaikuttaa 

pukeutumismahdollisuuksiin. Toisaalta Elisabeth Wilson huomauttaa oivaltavasti, kuinka mo-

derni muoti leikkii loputtomasti maskuliinisen ja feminiinisen jaottelulla.269  

                                                
266 Aleksi 22.8.2016.  
267 Entwistle 2015, 6–12. 
268 Entwistle 2015, 7.  
269 Wilson 2005, 122. Ks. myös Entwistle 2016, 140.  
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Tarkastelen tässä luvussa miesten pukeutumista ja muotia kehollisuuden kannalta. Seuraavassa 

alaluvussa keskityn tarkastelemaan pukeutumista ja kehoa maskuliinisuuden ilmentäjänä. Rae-

wyn Connellin mukaan kehollisuuden ja maskuliinisuuden välille voikin olla vaikea vetää ra-

jaa, sillä "todellisen" maskuliinisuuden nähdään melkein aina alkavan miesten kehoista – ole-

van luontainen osa miehen kehoa tai ilmaisevan jotakin miehen kehosta.270 Myös miesten ke-

hollisuutta tutkinut Susan Bordo tuo esiin, että kehollisuus ja maskuliinisuus ovat kiinteästi 

sidoksissa toisiinsa.271 Connellin mukaan kehollisuuden liittäminen maskuliinisuuteen on stra-

teginen osa modernia sukupuoli-ideologiaa, ainakin englanninkielisessä maailmassa.272 Otan 

siis tässäkin luvussa maskuliinisuuden huomioon siltä osin, miten se aineistossa näyttäytyy 

osana kehollisuutta.  

 

Edellä oleva lainaus Aleksin haastattelusta sekä haastattelut ja kyselyvastaukset kokonaisuu-

dessaan todistavat kehon ja pukeutumisen symbioosia: miehet puhuivat useaan otteeseen ja eri 

tilanteissa, kuinka merkityksellistä on se, miltä vaate tuntuu ja kuinka vaate saa lopullisen hy-

väksyntänsä tai merkityksensä sen mukaan, miten sitä kannetaan ja minkälaisia tuntemuksia se 

herättää. Vaatteen "tuntumisella" miehet viittasivat erityisesti kolmeen asiaan: (1) miten vaate 

koetaan kehoa ja ihoa vasten; (2) miten vaate sopii kehon kannettavaksi ja (3) miltä keho vaat-

teessa näyttää. Ei siis yksinään riitä, että vaate on ajankohtaisen muodin mukainen tai esimer-

kiksi miellyttävää materiaalia, vaan vaatteen tulee myös sopia kehoon.273 Kehon on kyettävä 

kantamaan vaatetta niin, että se näyttää tulevan osaksi kehoa.  

 

Jimi kertoi monen muun informantin tavoin, että pukeutumisessa tärkeintä on hyvä olo. Hyvä 

olo syntyy hänen mukaansa siitä, että vaate ensinnäkin tuntuu fyysisesti mukavalta. Materiaali-

en merkitys tulee tässä esiin. Materiaalit tuntuvat iholla ja vaikuttavat fyysisen mukavuuden 

kokemiseen. Samoin vaikuttaa vaatteiden malli ja leikkaus. Kyselyyn vastanneista 28274 vastasi 

                                                
270 Connell 2005, 45. 
271 Bordo 1999, 229–242.  
272 Connell 2005, 45.  
273 Ks. myös esim. Barry & Martin 2016, 335–336.  
274 K3BV6; K3BV8; K3BV9; K3BV11; K3BV14; K3BV16; K3BV17; K3BV19; K3BV21; K3BV22; K3BV23; 
K3BV24; K3BV26; K3BV31; K3BV32; K3BV33; K3BV35; K3BV36; K3BV38; K3BV39; K3BV42; K3BV44; 
K3BV48; K3BV49; K3BV50; K3BV52; K3BV53; K3BV54. 
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materiaalien vaikuttavan vaatehankintoihin, samoin 28275 piti mukavuutta merkittävänä tekijä-

nä ja 23:lle276 käytännöllisyys oli tärkeää vaatteita ostettaessa. 

    

Joonas kertoi olevansa hyvin tarkka sovittamaan vaatteensa ennen ostopäätöstä, koska haluaa 

varmistaa, että vaatteet tuntuvat hyviltä ja istuvat hänen kehoonsa.277 Tällöin ne saavat myös 

kehon näyttämään hyvältä. Steffe korostikin, että tärkeää on se, miltä vaatteet näyttävät päällä 

eli se, että tiedostaa, minkä tyyliset vaatteet sopivat omaan kehoon. Steffe huomautti myös, että 

"se vaate tuntuu mukavalta myös, jos sä tiedät, että se näyttää hyvältä päällä".278 Mukavassa ei 

ole siis vain kyse siitä, miltä vaate tuntuu päällä. Steffen huomautus todistaa, että "mukavalta 

tuntuminen" ja "hyvältä näyttäminen" ovat ainakin jossain määrin sidoksissa toisiinsa. Myös 

Woodward toteaa, että mukavuudessa on kyse sekä fyysisestä mukavuuden tunteesta että es-

teettisestä sopivuudesta, siitä että pukeutuu vaatteisiin, jotka ovat "sinä".279 Vaatteiden tulee 

siis myös edustaa itseä, mikä saa ne tuntumaan mukavilta.  

 

Toisaalta hyvältä näyttäminen on kulttuurinen kysymys. Muoti representoi pukeutumisen kult-

tuuria, jonka vaikutusta siihen, miltä vaatteet näyttävät keholla ja miten niiden koetaan sopivan 

osaksi kehoa, ei tule unohtaa. Tästä kertoo myös Ilarin toteamus:  

 

Toisaalta se ei oo mun mielestä mikään hirvee häpeä mennä ihan sen muodin mukana, koska 

se yksinkertaisesti näyttää nyt hyvältä. Et jos vetää jotain aivan päinvastaista päälle, ni kylhän 

sen voi niinku saada toimimaan, mutta se ei välttämättä spontaanisti oo hirveen hyvän näkös-

tä.280  

 

Ilari toteaa, että muodinvastaiset vaatteet näyttävät harvoin hyviltä, minkä vuoksi on sallittua 

pukeutua muodikkaasti: muoti siis vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme puettuja kehoja. Vaate 

voi tuntua hyvältä, mutta sitä ei välttämättä koeta mukavaksi, jos se ei näytä (riittävän) muo-

dikkaalta, trendikkäältä tai vastaa vallitsevia pukeutumisnormeja. Myös kyselyyn vastanneista 

kymmenen totesi kokevansa onnistuneensa pukeutumisessa silloin kun saavat positiivisia 
                                                
275 K3BV1; K3BV2; K3BV6; K3BV9; K3BV11; K3BV17; K3BV18; K3BV19; K3BV22; K3BV23; K3BV24; 
K3BV25; K3BV26; K3BV29; K3BV31; K3BV32; K3BV33; K3BV34; K3BV35; K3BV27; K3BV38; K3BV39; 
K3BV42; K3BV50; K3BV53; K3BV54; K3BV58.  
276 K3BV1; K3BV2; K3BV6; K3BV8; K3BV11; K3BV17; K3BV22; K3BV23; K3BV24; K3BV25; K3BV26; 
K3BV29; K3BV30; K3BV31; K3BV32; K3BV33; K3BV35; K3BV37; K3BV42; K3BV44; K3BV48; K3BV50; 
K3BV54.  
277 Joonas 25.8.2016.  
278 Steffe 16.8.2016.  
279 Woodward 2007, 73.  
280 Ilari 25.8.2016.  
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kommentteja muilta ihmisiltä.281 Lisäksi Ilarin puhetta voi tarkastella maskuliinisuuden kannal-

ta. Ilari puhuu häpeästä, jota voi kokea, jos keho puetaan muodikkaaksi. Muodista on länsi-

maissa viimeisen reilun kahden sadan vuoden ajan kehittynyt pääasiassa feminiinisyyden 

merkki ja voi siksi aiheuttaa miehille ajatuksen häpeästä.282 Aineisto kokonaisuudessaan osoit-

taa kuitenkin selvästi, että pukeutuminen ja muoti laajasti ymmärrettynä kiinnostavat myös 

miehiä, toisia huomattavasti enemmän, toisia vähän vähemmän.  

 

Muotiteollisuus myös tuottaa kuvia ja malleja maskuliinisesta kehosta, joka esitetään usein 

kahtena polarisoituneena mahdollisuutena – joko lihaksikkaana miehenä tai poikamaisena nuo-

rukaisena.283 Informantit eivät kuitenkaan tuoneet missään yhteydessä esiin maskuliinisia ke-

hoideaalejaan. Toisaalta miesten keholliset ihanteet tässä mielessä eivät ole oleellinen osa var-

sinaista tutkimusongelmaa, joten haastattelukysymyksissä tai kyselyssä ei myöskään ollut tä-

hän viittaavia kysymyksiä. Haastatellut miehet eivät kuitenkaan kertoneet kokevansa paineita 

pukeutumisessaan ylipäätään, ja he näyttivät mielestäni sopivan maskuliinisiin kehollisiin nor-

meihin.284 Ikä voikin olla tässä oleellinen huomio: kulttuuriset tekijät, jotka vaikuttavat omaan 

kehotyytymättömyyteen, ovat usein merkittävimpiä nuoremmilla miehillä.285 Tämän aineiston 

perusteella ei voi tehdä enempää tulkintoja siitä, tuntevatko miehet tyytymättömyyttä omaan 

kehoonsa silloin, jos tai kun kehot eivät vastaa populaareja miesihanteita, kuten tutkimukset 

Ben Barryn ja Dylan Martinin mukaan osoittavat.286  

 

Keho kuitenkin rajoittaa pukeutumista tai pukeutumismahdollisuuksia. Barry & Martin ovat 

tutkineet nuorten miesten arkista pukeutumista ja sosiaalisen median vaikutusta heidän kehon-

kuvaansa. Heidän mukaansa valmisvaatteet suunnitellaan yksilöille, jotka ovat suhteellisen 

hoikkia ja pitkiä, mikä luo haasteita kaikille miehille, jotka poikkeavat tästä mallista.287 Tämä 

dilemma puolestaan tuli omassa aineistossani esiin niiden kahden haastateltavan ja yhden kyse-

lyyn vastanneen kohdalla, joiden kehot poikkesivat heidän oman kertomansa mukaan tällä ta-
                                                
281 K8V2; K8V6; K8V8; K8V15; K8V19; K8V35; K8V41; K8V43; K8V45; K8V57.  
282 Ennen 1800-luvun Ranskan suurta vallankumousta ja teollistumista miesten koristautuminen oli tavallista. Niin 
ritarit, papit, lordit kuin dandytkin olivat kaikkein ylellisimmin pukeutuneita, eikä nauhoja ja pitsejä pidetty epä-
miehekkäinä. Vallankumousten jälkeen miesten pukeutuminen alkoi asteittain muuttua kohti yksinkertaisempaa. 
1900-luvun lopulla miesten ei enää tarvinnut näyttää pukeutumisensa kautta, että heidän rikkautensa ei ollut si-
doksissa käsityöläisyyteen. Samalla kiinnostus pukeutumiseen alkoi näyttäytyä yhä enemmän feminiinisenä. Horn 
& Gurel 1981, 188–189. 
283 Gill et al. 2000, 97–114.  
284 Kysyin toisissa haastatteluissa miehiltä, kokevatko he joidenkin tekijöiden rajoittavan heidän pukeutumistaan 
(K30) tai arvostellaanko heidän (tai miesten ylipäätään) ulkonäköä (K32). Ks. Liite 2.  
285 Peat et al. 2011, 195–200.   
286 Barry & Martin 2016, 329.  
287 Ibid., 332.  
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voin normitetusta kehosta. Jimi kertoi lyhyytensä vaikuttavan siihen, miten hän voi pukeutua: 

"yks iso [pukeutumista rajoittava tekijä] on ikävä kyllä se, et jollain tasolla löytyy ees suuntaa-

antavasti omaa kokoo, koska on niin niinku pienikokonen, ni se on ehkä mikä rajoittaa kaik-

kein eniten".288 Samoin erään kyselyyn vastanneen pukeutumiseen vaikutti lyhyys, mikä näkyy 

hänen mukaansa vaatteiden istuvuudessa, joten istuvia vaatteita on siis tavallista vaikeampi 

löytää.289  

 

Steffeä puolestaan rajoitti hänen pituutensa: hän on kertomansa mukaan tavallista pidempi ja 

myös pitkäkätinen, jonka vuoksi hän joutuu tilaamaan kauluspaitansa mittatilaustyönä, koska 

normaalisti hihat jäävät neljästä kuuteen senttiin liian lyhyiksi tai sitten paita istuu kuin "peru-

nasäkki", kuten Steffe asian ilmaisi.290 Toisaalta mittatilauksena tehdyt paidat tarjoavat kenties 

enemmän yksilöllistä tyylillistä valinnanvapautta, kun tarjontaa ei ole ennakkoon samalla taval-

la määrätty. Mittatilausvaatteet ovat tietysti myös hintavampia ja niiden hankkiminen vaatii 

sekä enemmän aikaa että mielenkiintoa. Kuten myös Barry & Martin toteavat, keho vaikuttaa 

siis miesten mahdollisuuksiin osallistua muotiin.291 Keho ja keholliset mittasuhteet määrittävät 

myös, mikä näyttää hyvältä tai tuntuu mukavalta. Kukaan näistä miehistä ei kuitenkaan tuonut 

esiin, että he olisivat olleet tyytymättömiä kehoonsa, vaikka ne eivät näiltä tietyiltä osin vas-

tanneetkaan vaateteollisuuden normeja.  

 

Haastatteluissa ja kyselyvastauksissa tuli vahvasti esiin myös se, että miehille tärkeitä asioita 

pukeutumisessa ovat käytännöllisyys, monikäyttöisyys, laadukkuus ja kestävyys. Tulokset ei-

vät tunnu yllättäviltä, mutta myös nämä aspektit liittyvät kehollisuuteen ja toisaalta selittävät 

ehkä myös, miksi Flow'ssa suurin osa miehistä kokosi asunsa sellaisista vaatekappaleista, joita 

heillä jo oli. Vaatteiden halutaan ensinnäkin sopivan moneen eri tilanteeseen. Yksinkertaiset ja 

yksiväriset vaatekappaleet näyttävät miesten kertomusten mukaan lisäävän monikäyttöisyyttä, 

kun niitä voi yhdistellä toisiinsa "sen enempää miettimättä". Tällöin ne myös koetaan käytän-

nöllisemmiksi. Toiseksi laadukas vaate kestää käytössä kauemmin. Monikäyttöisyyden ja laa-

dukkuuden voikin tulkita eettisyyden näkökulmasta: jos yksi vaate soveltuu moneen tilantee-

seen, ja sen käyttöikä on suhteellisen pitkä, ei vaatekaapin sisällön tarvitse olla kovinkaan run-

sas. Aiemmin totesin, ettei eettisyys näkynyt suurimmalla osalla miehistä heidän puheessaan 

                                                
288 Jimi 17.8.2016.  
289 K7BV14.  
290 Steffe 16.8.2016.  
291 Barry & Martin 2016, 332.  
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suoraan, mutta tästä näkökulmasta tarkasteltuna miehet näyttävät kuluttavan vaatteitaan eetti-

sesti, vaikka eivät tietoisesti kuluttaisikaan niitä eettisyyden nimissä.  

 

Keho ja kehon toiminnot raamittavat myös käytännöllisyyttä ja monikäyttöisyyttä. Paljon pyö-

räilevä Ilari toi esimerkiksi esiin, ettei käytä enää kireitä t-paitoja, koska "ne on ihan oikeesti 

vaan tosi epämukavia. Siin alkaa niinku hikoilemaan tosi paljon ja sitten haisee".292 Kireät t-

paidat voisivat siis näyttää ja tuntua hyvältä päällä, mutta kehon hikoileminen estää niiden käy-

tön. Myös Joonas kertoi pyöräilevänsä töihin päivittäin Helsingin keskustaan, ja hänelläkin 

keho sekä käytännöllisyys näkyvät pukeutumisessa: hän on hankkinut erilliset pyöräilyvaatteet, 

mutta vaihtaa vaatteensa työpaikallaan keskustaan sopiviksi kenkiä myöten.293 Tämä huomio 

on oleellinen urbaanin kaupunkikulttuurin näkökulmasta, johon paneudun neljännessä luvussa. 

Seuraavaksi huomioni siirtyy kehollisuuden kautta maskuliinisuuteen.  

 

3.3	  Tulkintoja	  muodista	  ja	  maskuliinisuudesta	  	  	  

 

Miehillä oli hieman eriäviä ja osittain ristiriitaisia näkemyksiä, missä määrin ja millä tavoin 

miehiä ylipäätään kiinnostaa pukeutuminen. Ristiriitaisuus saattoi näkyä myös saman haastatel-

tavan puheessa: esimerkiksi Antti kertoi ensin olevansa samaa mieltä väitteen suomalaisia 

miehiä ei kiinnosta pukeutuminen kanssa, mutta muutti mielipidettään hetken pohdinnan jäl-

keen todeten, että miesten kiinnostus "ehkä vaan näkyy vähän eri tavalla".294 Aleksi, Heikki ja 

Joonas olivat puolestaan ehdottomasti sitä mieltä, että väite oli täysin vanhentunut.295 "Kahek-

sakytlukusta", kuten Joonas asian esitti ja piti väitettä pöyristyttävänä.296 Niko, Steffe, Antti, 

Jimi ja Ilari eivät puolestaan torjuneet väitettä kokonaan, mutta eivät myöskään näyttäneet ole-

van samaa mieltä väitteen kanssa.297 Kyse voi olla niinkin "selvästä" asiasta kuin useiden mas-

kuliinisuuksien rinnakkaiselosta.298 Nämä maskuliinisuudet myös rakentuvat ja näyttäytyvät eri 

tavoin. Myös kaupunki voi olla vaikuttava tekijä, kuten Ilari huomautti.299 Muutkin miehet 

huomioivat Helsingin kontekstin ja esimerkiksi Jimi totesi, että "mä veikkaan, must tuntuu, että 

                                                
292 Ilari 25.8.2016.  
293 Joonas 25.8.2016. 
294 Antti 17.8.2016.   
295 Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016; Heikki 1.9.2016.  
296 Joonas 25.8.2016.  
297 Niko 16.8.2016; Steffe 16.8.2016; Antti 17.8.2016; Jimi 17.8.2016; Ilari 25.8.2016. 
298 Beynon 2002, 1.  
299 Ilari 25.8.2016. 
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mun näkökulmaa hämärtää se, et mä asun Helsingissä".300 Helsingin koetaan siis mahdollisesti 

vaikuttavan siihen, missä määrin pukeutuminen kiinnostaa miehiä tai ainakin siihen, saako 

mies näyttää olevansa kiinnostunut pukeutumisesta. Maskuliinisuuden esittämistavat näyttävät 

tältä kohdin olevan suhteellisen lokaaleja.  

 

Tässä tutkielmassa ei ole mahdollisuutta tarkastella tai ottaa huomioon kaikkia erilaisia masku-

liinisuuksia, jotka voivat näkyä tai olla näkymättä Flow'ssa ja Helsingissä, saati niiden ulko-

puolella.301 Kaikki haastateltavat toivatkin esiin, että väite on yleistävä eikä siihen vastaamista 

pidetty siksi yksioikoisena. Eräät haastateltavat kokivat, että väite on myös sidoksissa suoma-

laisiin sukupuolirooleihin, kuten Heikki totesi.302 Myös Jimi pohti, että osa miehistä saattaa 

edelleen pelätä, että heidän maskuliinisuutensa kärsisi, jos he näyttävät olevansa kiinnostuneita 

pukeutumisesta: "se on joko homoa tai muuten erikoista".303 Nämä huomiot ilmentävät, kuinka 

maskuliinisuudet ovat aina sidoksissa kulttuurisiin, historiallisiin ja maantieteellisiin sijaintei-

hin.304 Pohdittavaksi jääkin, millaista maskuliinisuutta tässä esiin nousevat huomiot ja tulkinnat 

representoivat. 

 

Miehiä ja maskuliinisuutta tutkinut Arto Tiihonen on esittänyt, että "homopelko" ja suhde (ho-

mo)seksuaalisuuteen on yksi miehisyyden ydinkysymyksistä, koska "itsestä tai toisista löyty-

vän heikkouden, naisellisuuden, epämiehisyyden voi nähdä juuri sinä kriittisenä pisteenä, josta 

"oikeaa" ja "väärää" miehisyyttä määritellään".305 Myös maskuliinisuutta miesten pukeutumi-

sessa tutkinut Shaun Cole tuo esiin, että ainakin vielä 1960-luvulla homoseksuaalisuus ja mas-

kuliinisuus näyttäytyivät toistensa vastinpareina, miehen oli oltava joko tai, mikä johti homo-

seksuaalisten miesten mieheyden, ja samalla pukeutumisen, uudelleenmäärittelyyn. Maskulii-

nisuus nousi tavoitteeksi myös homoseksuaalien pukeutumisessa.306  

 

Jimin puheessa voikin nähdä rippeitä tällaisesta jo vanhentuneesta maskuliinisuuden mallista, 

jossa pyritään tekemään eroa homoseksuaalisuuteen. Käytän tässä sanaa 'vanhentunut', koska 

se, miten haastatellut miehet ylipäätään puhuvat omasta pukeutumisesta kertoo, että maskulii-

                                                
300 Jimi 17.8.2016.  
301 Erilaisia mahdollisia maskuliinisuuksia edustavat muun muassa 'feminiiniset' miehet, 'maskuliiniset' naiset, 
transsukupuoliset ja niin edelleen. Blanco F. 2014, 593.  
302 Heikki 1.9.2016.  
303 Jimi 17.8.2016.  
304 Beynon 2002, 1–4.   
305 Tiihonen 1999, 97. 
306 Cole 2000, 126.  
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nisuuden diskurssi on jo hyvän aikaa elänyt muutoksessa ainakin Helsingissä. Esimerkiksi Joo-

nas totesi tyytyväisenä "äijäilyn aikakauden" olevan unohdettu, vaikka vielä hänenkin nuoruu-

dessaan 1990-luvulla "peiliin tuijottelua" ja vaatteista puhumista saatettiin pitää "homoilu-

na".307 

 

Tässä kohtaa on mielestäni oleellista huomauttaa, että pukeutumisen tutkimuksessa tehdään 

joskus tutkimuksellista jaottelua seksuaalisen suuntauksen mukaan.308 Kaksi haastateltavaa, 

Antti ja Niko, toivat haastattelussa ohimennen epäsuorasti esiin olevansa homoseksuaaleja ker-

toessaan pukeutumisrituaaleistaan.309 Heidän pukeutumisestaan tätä ei kuitenkaan mielestäni 

mitenkään olisi voinut huomata. Oma aineistoni antaakin aihetta kyseenalaistaa jaottelun tar-

peellisuuden ellei tutkimusongelma erikseen sitä vaadi. Jaottelu voi (joskus) olla turhaa ja kei-

notekoista, sillä esimerkiksi tässä eroja ei näytä olevan havaittavissa myöskään siinä, miten 

miehet puhuivat pukeutumisrituaaleistaan tai pukeutumisesta ylipäätään. 

 

Maskuliinisuuksien diskurssien muutoksista huolimatta moni haastateltu koki, että miesten 

pukeutumisessa on edelleen suhteellisen tiukat rajat: "siin on kuitenkin aika tiukat ne rajat 

minkä sisällä sä saat pukeutua sit kuitenkin, et [...] jos nyt hyvin paljon kärjistetään niin [...] jos 

pukeutuu hameeseen ni on se ihmeellistä".310 Aleksin toteamus osoittaa, että käsitys maskulii-

nisuudesta raamittaa ja rajoittaa edelleen vallitsevia pukeutumisnormeja. Miesten keinot erot-

tautua tai leikitellä vaatteilla näyttävät siis suhteellisen rajatuilta catwalkien ulkopuolella. Tätä 

kautta voidaan myös ymmärtää, miksi osa miehistä haluaa käyttää Flow Festivalin luomaa kar-

nevalistista tilaa hyväkseen ja koetella myös maskuliinisuuden kulttuurisidonnaisia normeja 

esimerkiksi normista poikkeavilla värivalinnoilla, kuten Antti vaaleanpunaisella kollegepaidal-

laan.311  

 

Maskuliinisuuden näkökulmasta miesten pukeutumisessa alaosaksi soveltuvat käytännössä 

joko housut tai kesällä shortsit, minkä myös Entwistle tuo esiin ja toteaa housujen viestittävän 

'mieheyttä' ja 'maskuliinisuutta'.312 Haastatelluista Joonas, Aleksi ja Heikki antoivat ymmärtää, 

että he halusivat tai olisivat halunneet pukeutua mieluummin shortseihin kuin housuihin.313 

                                                
307 Joonas 25.8.2016.  
308 Ks. esim. Cole 2000. 
309 Niko 16.8.2016; Antti 17.8.2016. 
310 Aleksi 22.8.2016.  
311 Ks. luku 2.2. 
312 Entwistle 2015, 141. 
313 Aleksi 12.8.2016; Heikki 12.8.2016; Joonas 12.8.2016. 
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Tätä voisi selittää nimenomaan suhteellisen vähäisten vaihtoehtojen kautta, jotka miehet pu-

keutumisessaan kokevat. Miehet 'joutuvat' pukeutumaan housuihin suurimman osan aikaa vuo-

desta vähintäänkin sääolosuhteiden vuoksi. Miehet ovat myös kulttuurisesti sidotumpia pitkiin 

housuihin, eikä shortsien käyttöä suvaita esimerkiksi virallisissa tilaisuuksissa tai useilla työ-

paikoilla. Shortsit voivat siis olla tässä mielessä oleellinen keino tuoda vaihtelevuutta omaan 

pukeutumiseen edes hetkeksi, ja tulla silti hyväksytyksi maskuliinisena miehenä. 

 

Kulttuuriset ja sosiaaliset normit muuttuvat usein suhteellisen hitaasti: antropologi Ina C. 

Brown kirjoitti jo 1960-luvun alussa, että naiset voivat käyttää miesten vaatteita, mutta miesten 

pukeutuminen naisten vaatteisiin torjutaan jyrkästi.314 Edelleen tänä päivänä miehet kokevat 

pukeutumisessa sukupuolen rajoittavan pukeutumistaan ja naisten vaatteisiin pukeutuminen 

tulkitaan useimmiten transvestismiksi, kun taas miesten vaatteisiin pukeutuvaa naista ei välttä-

mättä tulkitakaan samoin.315 Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on ymmärrettävää, että myös 

Flow'ssa kaikilla informanteilla oli jalassaan joko shortsit tai housut.  

 

Seuraavan sivun kuvassa 5 miehen pukeutuminen ja ulkonäkö näyttää kuitenkin poikkeavan 

siitä mieskuvasta, jonka sain haastateltujen kautta miesten pukeutumisesta Flow'ssa.316 Masku-

liinisuuden näkökulmasta erikoisesti värjätyt ja räväkät housut tekevät ulkoasusta normista 

poikkeavan ja rajoja koettelevan. Toisaalta taas vaatekappaleet itsessään tuntuvat hyvin masku-

liinisilta ja tavallisilta: hattu, nahkatakki, t-paita, housut ja matalat kengät sekä väreinä musta ja 

valkoinen. Vaatekappaleet muodostavat samalla yhteensopivan kokonaisuuden, joka näyttää 

harkitulta. Kuvan 5 mies kommentoi pukeutumistaan radiosivuston haastattelussa seuraavasti: 

"Mietin asukokonaisuuden sen perusteella, että missä olisi hyvä olla. Hattu on pakko heittää 

päähän, koska Flow ilman hattua ei ole mitään. En mieti näitä asukokonaisuuksia tarkkaan, 

katson mitä löytyy kaapista."317 Tässä on kolme huomionarvoista seikkaa.  

 

Ensinnäkin, kuten myös useimmat informanttinikin, mies tuo esiin hyvän olon ja mukavuuden 

tunteen eli kehollisuuden merkityksen pukeutumisessa. Tutkimusaineistosta tehtyjen tulkinto-

jen perusteella voidaan väittää, että mies myös kokee näyttävänsä hyvältä, koska kertoo tunte-

vansa olonsa hyväksi. Toiseksi, hattu näyttää olevan hänelle tärkeä osa pukeutumista nimen-

omaan Flow'ssa. Tässä tulee esiin Flow'n merkitys ja se, että Flow voi vaikuttaa pukeutumi-
                                                
314 Horn & Gurel 1981, 188.  
315 Ibid.   
316 Vrt. luku 2.2. 
317 Kiss 13.8.2016.  
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seen, vaikka tätä ei näytetä suoraan myönnettävän. Tämä ei tietenkään tarkoita, että hattu olisi 

hankittu vain Flow'ta varten ja että mies ei voisi käyttää kyseistä hattua muuallakin. Toisaalta 

hatun käyttö myös muissa tilanteissa ei välttämättä tee sen käytöstä vähemmän merkityksellistä 

Flow'ssa. Kolmanneksi mies väittää, ettei ole miettinyt asukokonaisuuksia tarkkaan. Samanlai-

sia kommentteja antoivat myös muut haastateltavat ja kyselyyn vastanneet. Nämä kolme huo-

miota ovat kaikki oleellisia myös maskuliinisuuden kannalta. Hyvän olon, mukavuuden ja 

maskuliinisuuden suhdetta olen tässä jo käsitellyt. Suuntaan huomioni siis päähineen merkityk-

seen miesten pukeutumisessa ja väitteeseen, ettei asukokonaisuutta ole mietitty tarkkaan.  

 

 
Kuva	  5.	  Flow-‐pukeutumista	  vuonna	  2016.	  	  

Kuva:	  Mikko	  Räsänen,	  Kiss.	  	  
 

Päähine eri muodoissa voi olla tärkeä osa miesten pukeutumiskokonaisuutta. Ei ole kuitenkaan 

tässäkään yhdentekevää, millainen päähine on kyseessä. Haastatelluista esimerkiksi Joonas 

kertoi käyttävänsä "lippistä" eli lippalakkia, vaikkakin vähenevissä määrin. Nykyään hän saat-

taa laittaa hiuksiaan hiusvahalla tai käy parturissa useammin, jolloin hän kokee, ettei tarvitse 

lippistä.318 Joonas myös pohti, että lippiksen käytöllä voi olla ainakin jossain tilanteissa erään-

lainen "faijaraja".319 Tällä hän viittaa siihen, että isäksi tulemisen jälkeen lippiksen käyttö on 

hänestä alkanut tuntumaan välillä "vaikealta" ja liian nuorekkaalta, mutta hän ei ole kokonaan 

                                                
318 Joonas 25.8.2016. 
319 Joonas 25.8.2016.  
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luopunut sen käytöstä.320  Myös kyselyssä eräs vastaaja kertoi, ettei voisi käyttää "Lippiksiä 

[...] & muita lastenvaatteita".321 Toisaalta taas osa kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä 

lippalakkia. Näyttää siltä, että lippalakki on kuitenkin sellainen vaatekappale, jonka miehet 

assosioivat usein nuoruuteen ja jonka käyttöä eri tilanteissa joudutaan siksi pohtimaan.   

 

Kaikkien haastateltavien mukaan mies saa olla kiinnostunut ja näyttää kiinnostuksen pukeutu-

miseen. Miksi sitten miehet jatkuvasti esittävät ja väittävät, että he eivät suunnittele pukeutu-

mistaan etukäteen ja että he laittavat ylleen "mitä eteen sattuu", kuten kuvassa 5 esiintyvän 

miehen kommentin voi tulkita? Nämä kaksi toteamusta näyttäisivät olevan ristiriidassa, joka 

purkautuu vasta, kun tarkastellaan miesten vaatekaappien sisältöä ja miehiä pukeutumisen ku-

luttajina: haastattelujen ja kyselyn perusteella näyttää siltä, että miehet oikeastaan pohtivat pu-

keutumistaan tarkasti, mutta että tuo pohdinta tapahtuu jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Miehet 

suunnittelevat tarkkaan, mitä he ostavat, ja näkevät vaivaa etsiäkseen sellaisia vaatekappaleita, 

jotka kelpuuttavat vaatekaappiinsa. Useimmat haastatellut myös toivat esiin, että heillä on lo-

pulta aika vähän vaatteita tai että he ostavat vaatteita harvoin.322 Samankaltaista toimintamallia 

oli havaittavissa myös kyselyvastauksissa.323 Kun vaatekaapin sisältö on hyvin harkittu ja mie-

titty ja vaatekappaleita on rajoitetusti, ei pohdintaan tarvitse enää kuluttaa aikaa tiettyjä tilantei-

ta varten. Tätä ei siis pidä tulkita niin, että pukeutumista ei olisi suunniteltu ja harkittu. Suun-

nittelu ja harkinta on vain tehty eri vaiheessa. Tämä osoittaa myös siihen suuntaan, että miesten 

pukeutumiskulttuuria ei tule tulkita verraten sitä naisten pukeutumiskulttuuriin ja rituaaleihin. 

Naiset usein kertovat viettävänsä pitkän tovin pohtiessaan, mitä he laittavat ylleen tiettyyn ti-

lanteeseen.324 Jos tätä verrataan miehiin, voitaisiin yksioikoisesti väittää, että pukeutuminen ei 

kiinnosta miehiä yhtä paljon tai että he käyttävät vähemmän aikaa pukeutumisen suunnitteluun.  

 

Kuvassa 5 olevan miehen pukeutuminen näyttää mielestäni siistiltä. "Siisteyden" voikin aineis-

ton perusteella nähdä olevan yksi representaatio kaupunkilaisesta nuorten aikuisten miesten 

tavoittelemasta pukeutumisen kautta rakentuvasta maskuliinisuuden ihanteesta. Siisteyttä ei 

kuitenkaan tule tulkita asiallisen synonyymina, eikä pukeutuminen saa olla liian siistiä eli huo-

liteltua ja normien mukaista, kuten Aleksin toteamus omasta pukeutumisestaan toisella haastat-

                                                
320 Joonas 25.8.2016.  
321 K6V26. Ks. myös K15V26.  
322 Heikki 12.8.2016 & 1.9.2016; Joonas 25.8.2016;  
323 Ilari 13.8.2016; Steffe 16.8.2016; Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016; Heikki 1.9.2016.  
324 Ks. esim. Woodward 2007.  
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telukerralla osoittaa. Aleksi tuli toiseen haastatteluun suoraan töistä ja kuvaili omaa pukeutu-

mistaan seuraavasti:  

 

Mulla on pikkutakki ja kauluspaita ja farkut ja jotkut tämmöset likaset kangasbootsit jalassa, 

ni vähän niinku sanotaan näin, et mä niinku tietoisesti oon, et en oo laittanu pikkukenkiä [...], 

vaan mä haluun tietyllä tavalla tehdä tähän mun työlookkiin jonkun jutun, et sit mul on nää 

kengät jalassa.325  

 

'Siisteys' ei siis tarkoita yksinkertaisesti sitä, että esimerkiksi pukeuduttaisiin pukuun ja laitet-

taisiin jalkaan pikkukengät. Eräs kyselyyn vastannut kuvaili omaa tyyliään samansuuntaisesti 

Aleksin kanssa: "[S]iististi epäsiisti. Vanhaa ja uutta - 60-70-l. Ruskea on mun väri ja sen 

kruunaa useimmiten ainakin nahkakengät".326 "Siistissä" pukeutumisessa on siis kyse pikem-

minkin siitä, että asukokonaisuus näyttää huolitellulta, mutta se ei saa näyttää jäykältä ja kon-

ventionaaliselta. Esimerkiksi Aleksin "likaiset kangasbootsit" ilmentävät "siististi epäsiistiä" 

pukeutumista, joka edustaa tietynlaista nuorten miesten kulttuuria. Likaiset kangasbootsit yh-

distettynä muuten siistiin lookiin eivät viesti sitä, että niiden käyttäjällä ei olisi taloudellista 

mahdollisuutta hankkia "parempia" kenkiä. Tällöin ne viestivätkin pikemminkin sellaisesta 

miehestä, joka uskaltaa rikkoa traditionaalisia työpukeutumisen sääntöjä ja on muutenkin roh-

keasti omanlainen. Samalla molempien informanttien maininta kengistä tässä yhteydessä tukee 

tulkintaani siitä, että kengät ovat miesten pukeutumisessa erityisen merkityksellinen asia, vaik-

ka ne eivät olisikaan muodikkaat lenkkarit. Käsittelen kenkiä tarkemmin neljännessä luvussa 

osana urbaania pukeutumiskulttuuria.  

 

Ikä on myös yksi miesten pukeutumiseen vaikuttava tekijä ja sidoksissa myös tavoiteltujen  

maskuliinisuuksien mahdollisuuksiin. Ikä näkyi henkilökohtaisten pukeutumishistorioiden 

muutoksissa ja oman tyylin löytämisessä.327 Muoti sinällään ei näyttänyt kuitenkaan olevan 

ikäkysymys, vaan muotia voi miesten mukaan harjoittaa kaikissa ikäluokissa. Toisaalta muoti 

on kuitenkin selkeästi ikäluokkiin pohjaavaa ja näyttäytyy erilaisena eri ikäluokille tarjoten 

erilaista muotia iästä riippuen. Haastatellut kertoivat, että he ovat iän myötä löytäneet oman 

tyylinsä ja oppineet näkemään, mikä sopii omaan kehoon. Osalla tyyli oli pysynyt lähes tul-

koon samana, kun osalla taas tyyli oli muuttunut paljonkin vuosien varrella. Esimerkiksi Ilari 

myös tiedosti, että hänen tyylinsä saattaisi tulevaisuudessa muuttua esimerkiksi muodin muka-
                                                
325 Aleksi 22.8.2016.  
326 K1V23. 
327 Steffe 16.8.2016; Antti 17.8.2016; Jimi 17.8.2016; Aleksi 22.8.2016.  
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na.328 Osa miehistä koki myös haluavansa tehdä eroa "nuorisomuotiin" eli pukeutua eri tavalla 

kuin nuoriso oletettavasti pukeutuu.329  

 

Näiden kertomusten kautta tulee ilmi, että muoti edustaa kulttuuria, joka määrittää maskuliini-

suuksia. Pukeutumiskulttuurissa yksi keskeinen käsite muodin lisäksi on tyyli. Kaikki haastatel-

tavat määrittelivät tyylin yksilölliseksi pukeutumisvalinnaksi. Simmelin mukaan tyylissä on 

kuitenkin itse asiassa kyse jäljittelystä eli siitä, että toistetaan jonkun toisen luomaa tyyliä ja 

että vain harvat ovat niitä, jotka lopulta luovat itse tyylinsä, jota muut puolestaan jäljittelevät. 

Simmelin mukaan tyyli alistaa yksilön yhteisen määrittelyn alle, koska hän näkee tyylin edus-

tavan tietynlaista makua tai tapaa pukeutua, jolloin yksilöllisyys itse asiassa katoaa.330 Tyyli 

tuleekin tässä ymmärtää sekä yksilöllisten pukeutumisvalintojen kuvaajana että luokittavana 

tekijänä. Myös kyselyvastauksissa tyyliä käytettiin simmelmäisesti, kun vastaajat kuvailivat 

omaa tyyliään:  

 

Yksinkertainen, skandinaavinen tyyli.331  
 
Siisti, normaali pukeutuminen, casual.332  
 
Skeittivaikutteinen, rento, kaupunkilaistyyli.333 
 
Skandiminimalismi / normcore.334 

 

Näissä ilmauksissa tyyli on selkeästi kategorisoiva eli asettaa miehet osaksi tietyllä tavalla pu-

keutuvaa ryhmää. Tässä mielessä tyylin voikin nähdä olevan pukeutumisen kautta tapahtuvan 

viestinnän avainasemassa. Tyylit kertovat meille esimerkiksi paikasta ("skandinaavinen", 

"kaupunkilaistyyli"), sosiaalisesta hyväksynnästä ja normeista335 ("normaali"), harrastuksista 

("skeittivaikutteinen") ja muoti-ilmiöistä ("normcore"336). Tyylit myös ilmentävät, ja niiden 

avulla rakennetaan erilaisia maskuliinisuuden kuvia, jotka realisoituvat Flow'ssa. 

 

                                                
328 Ilari 25.8.2016.  
329 Jimi 17.8.2016; Joonas 25.8.2016.  
330 Simmel 2005, 88. 
331 K1V8.  
332 K1V11. 
333 K1V17. 
334 K1V36. 
335 Ks. esim. Barry & Martin 2016, 329. 
336 Normcore viittaa pukeutumistyyliin, jossa tavoitellaan mahdollisimman tavanomaista ja vaatimatonta tyyliä. 
Nimi tulee englannin kielen sanoista normal ja hardcore. 
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Ikä tai ehkä paremminkin sukupolven vaihdos näkyi myös puheessa maskuliinisuuden muutok-

sesta. Joonas toi esiin, että tämän päivän nuoret miehet saattavat ottaa itsestään selfieitä sovi-

tuskopeissa ja kysyä toisten miesten mielipiteitä sosiaalisen median välityksellä ja lisäsi, että 

"se on siistii huomata, että niissä nuoremmissa miehissä ni ne on oikein fiiliksissä siitä, et ne 

saa näyttää, et niitä kiinnostaa pukeutuminen".337 Pukeutumisen kautta tarkasteltuna maskulii-

nisuuden diskurssin muutos näkyy siis haastateltavien mielestä heitä nuoremmilla ehkä selke-

ämmin, mutta myös haastateltavien ja kyselyyn vastanneiden itseään koskeva puhe heijastaa 

kuvaa muutoksesta. 

 

Maskuliinisuus ei tämän aineiston perusteella näytä määrittyvän "äijäilynä" eli äijäkulttuurina. 

Äijäkulttuuri saattaa kuitenkin elää tämän uuden maskuliinisen kulttuurin rinnalla, eikä se ole 

välttämättä sama asia kuin perinteinen tai konventionaalinen suomalainen maskuliinisuus. Toi-

saalta sekä konventionaalisessa maskuliinisuudessa että äijäkulttuurissa mies ei tyypillisesti ole 

kiinnostunut pukeutumisesta. Aineiston muodostavien miesten osalta asia on toisin. Vain yksi 

kyselyyn vastanneista toi selkeästi esiin, ettei halua millään tavalla osoittaa kiinnostustaan pu-

keutumiseen ainakaan Flow'ssa.338 Toisaalta moni haastateltava toi tässä kohtaa esiin, että 

muutos näkyy heidän mielestään "ehkä vain" tai "ainakin" Helsingissä ja pääkaupunkiseudul-

la.339 "Äijäilyn" voi myös nähdä joutuneen osaksi 'hipsterimäistä' ironiaa,340 sillä esimerkiksi 

monet joogastudiot ja kuntokeskukset Helsingissä tarjoavat äijäjoogaa. Äijäjooga tai jooga yli-

päätään ei kuitenkaan ole kovinkaan "äijämäistä", mutta toisaalta äijäjoogassa otetaan äijäkult-

tuuri huomioon ja harjoitetaan joogaa osin myös sen ehdoilla.341 Helsinkiläiset nuoret miehet 

näyttävät siis hylänneen äijäkulttuurin, ja osa jopa nauraa sille, ja sen asettamille rajoitteille. 

Seuraavassa luvussa huomioni siirtyykin entistä vahvemmin kaupunkikulttuurin ja Helsingin 

kontekstin merkityksiin miesten pukeutumisessa. Tarkastelen kaupunkilaista identiteettiä ja 

paikan merkitystä sekä 'hipsterikulttuurin' ilmenemistä. 	    

                                                
337 Joonas 25.8.2016.   
338 Kyselyssä vastaaja nro 1. 
339 Ilari 13.8.2016; Jimi 17.8.2016. 
340 Ks. luku 4.2. 
341 Ks. esim. Tarvinen 13.4.2008.  
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4	  Miesten	  pukeutuminen	  helsinkiläisessä	  kaupunkikulttuurissa	  

 

4.1	  Urbaani	  elämäntapa	  ja	  pukeutuminen	  osana	  identiteettiä	  

 

Tähän mennessä olen vain löyhästi sivunnut identiteetin käsitettä, ja sen merkitystä pukeutumi-

sessa. Materiaalisella kulttuurilla on kuitenkin suuri merkitys identiteetin rakentamisessa.342 

Identiteetin ja pukeutumisen suhde ei ole sen yksiselitteisempi kuin muutkaan pukeutumisen 

aspektit: pukeutuminen ei muodosta vain suojaa, vaan se on aina intiimi kokemus ja esitys it-

sestä, mikä linkittyy niin vahvasti identiteettiin, että pukeutumista, kehoa ja itseä ei katsota 

erikseen osina vaan yhtä aikaa kokonaisuutena.343 Osalla miehistä, sekä haastatelluilla että ky-

selyyn vastanneilla, oli kuitenkin suhteellisen paljon vaikeuksia kuvailla omaa pukeutumistaan, 

ja sen kautta ilmenevää identiteettiä. Tuo kokonaisuus ei siis välttämättä ole aina tietoisesti 

rakennettu tai eheä kokonaisuus. Tämän tutkielman laajuus on kuitenkin rajallinen ja pukeutu-

misen ja identiteetin suhdetta on tutkittu suhteellisen paljon.344 Käsittelen siksi tässä sitä, miten 

informanttien pukeutuminen ilmentää helsinkiläistä kaupunkikulttuuria ja identiteettiä, jotta 

miesten pukeutumiseen vaikuttavista sosio-kulttuurisista tekijöistä rakentuisi kokonaisvaltai-

sempi kuva. Identiteetin merkitys näkyy selkeästi aineistossa, jossa Jimin vastaus kysymykseen 

mikä on tärkeintä pukeutumisessa on ilmeinen esimerkki: 

 

Ennen kaikkea [...] et kun katsoo peiliin, on semmonen olo, että siit katsoo takaisin niinku mi-

nä itse. [...] ei semmonen mitä mä ajattelen, et mun pitäis olla eikä semmonen mitä mä ajatte-

len, et joku muu haluis, et mä oon tai ei myöskään semmonen, joka mä ajattelen, et ois kiva 

olla, mut mä en oo, vaan minä.345 

 

Jimin vastaus osoittaa, että pukeutumisella rakennetaan minuutta. Minuus ei kuitenkaan synny 

tyhjiössä: sosiaalinen ympäristö vaikuttaa siihen vahvasti. Olen tuonut kaupungin kontekstin 

merkitystä esiin analyysissani jo aiemmin pohjustaakseni tätä lukua. Lisäksi seuraavalla sivulla 

olevat lainaukset kyselyvastauksista sekä Ilarin haastattelusta tukevat tulkintaani siitä, että ur-

baanius on miesten pukeutumisessa niin merkityksellinen seikka, että sitä tulee tarkastella erik-

seen – yhdessä identiteetin käsitteen kanssa. Myös kaikkien muiden haastateltujen ja osan ky-
                                                
342 Esimerkiksi Kenneth T. Jackson tuo esiin, kuinka 1900-luvun puolivälin jälkeen auto oli Amerikassa tärkeä 
väline identiteetin rakentamiselle ja yksilöllisyyden symboli. Jackson 2011, 66.  
343 Entwistle 2015, 10.  
344 Ks. esim. Entwistle 2015; González & Bovone (toim.) 2012; Wilson 2005; Crane 2000; Davis 1992. 
345 Jimi 17.8.2016.  
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selyyn vastanneiden vastauksissa Helsinki näyttäytyi pukeutumiseen vaikuttavana tekijänä.346 

En siis väitä, että informanttien pukeutuminen itsessään olisi sellaista, etteikö samankaltaista 

pukeutumista voisi nähdä myös muualla, Helsingin tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta 

merkityksellistä on se, että informantit itse kokevat pukeutumisensa edustavan kaupunkilai-

suutta eli tässä helsinkiläisyyttä. Samoin alla oleva Ilarin huomio siitä, että Helsingissä on 

enemmän "hipstereitä" eli tietynlaista pukeutumiskulttuuria edustavia ihmisiä, jotka vaikuttavat 

hänen pukeutumiseensa, on merkityksellinen.  

 

Kyselyssä yhtenä kysymyksenä oli mitä asusi [Flow'ssa] kertoo sinusta?347 Esimerkiksi fark-

kuihin, kauluspaitaan ja Conversen kenkiin pukeutunut vastaaja totesi asunsa kertovan hänen 

olevan "fiksu ja filmaattinen kaupunkilaisjantteri".348 Myös "Nahkatakkiin, huppariin, muuta-

maan t-paitaan, rentoihin housuihin ja purkkareihin" pukeutunut vastaaja koki asunsa kertovan 

siitä, että hän asuu kaupungissa.349 Haastateltavilta kysyin, kokevatko he Helsingin vaikuttavan 

heidän pukeutumiseensa, johon esimerkiksi Ilari vastasi seuraavasti:  

 

Kyl mä uskon et jonkun verran [...]. Kyl mä uskon silti, et kyl niinku pääkaupunkiseudulla ni 

on ehkä sitten niinku, no sanotaan, että ehkä enemmän, no enemmän hipstereitä [naurua], et 

kyllä se jonkun verran vaikuttaa.350 

 

Kaupunkilaisuus, jota ilmennetään tässä pukeutumisen keinoin, näyttää olevan osa miesten 

identiteettiä, minkä lisäksi Ilari tuo esiin hipsterikulttuurin yhteyden Helsinkiin ja pääkaupun-

kiseutuun. Tarkastelen hipsterikulttuuria pukeutumisen näkökulmasta seuraavassa alaluvussa ja 

keskityn tässä kokonaisvaltaisempaan kaupunkikontekstin tulkintaan.  

 

Käsite kaupunkikulttuuri tuntuu olevan muodissa ja näyttää elävän kukoistuskauttaan Helsin-

gissä. Kaupunkitutkija Pasi Mäenpää tuo esiin, että Helsingin kulttuurihallinto on 2000-luvun 

alusta alkaen tietoisesti pyrkinyt tuomaan kulttuurin osaksi arkea ja elämäntapaa ja myös osak-

si kuluttamista.351 Pukeutumista voikin tarkastella myös osana materiaalista kaupunkikulttuuria 

ja urbaanin identiteetin rakentamista. Pukeutumista ja muotia tutkinut historioitsija ja kulttuu-
                                                
346 Niko 16.8.2016; Steffe 16.8.2016. Antti 17.8.2016; Jimi 17.8.2016; Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016;  
Heikki 1.9.2016. Kyselyvastauksissa Helsingin merkitys ei välttämättä tullut ilmi yhtälailla, koska kyselyssä ei 
tätä suoraan kysytty.  
347 K12.  
348 K13V14.  
349 K12V50.  
350 Ilari 25.8.2016.  
351 Mäenpää 2011, 79. 
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rintutkija Christopher Breward on myös sitä mieltä, että pukeutumisella on ratkaisevan tärkeä 

rooli urbaanille identiteetille.352 Miesten pukeutuminen kertoo samalla jotain kaupunkilaisista 

elämäntavoista, kiinnostuksista ja arvostuksista.353 Heikki toi urbaaniuden merkityksen esiin 

toteamalla, että "Helsinki on ainoo oikee urbaani alue Suomessa".354 Heikin toteamus osoittaa, 

että urbaania ei tässä tule ymmärtää kaupungin synonyymina – onhan Suomessa 106 kaupun-

kia.355 Urbaanilla on täsmällisempiä merkityksiä, jotka ovat relevantteja tässä tutkimuksessa 

pukeutumisen kannalta, kun puhutaan urbaanista elämäntavasta ja pukeutumisesta osana sitä.356 

Tulkitsen ja käytän urbaanin käsitettä tukeutuen pääasiassa kaupunkitutkija Louis Wirthin 

huomioihin kaupunkielämästä. 

 

Wirth esittää, että sosiologisesta näkökulmasta on merkittävää määritellä kaupunkielämä sel-

laisten urbaanien elementtien kautta, jotka erottavat sen omaksi erityislaatuiseksi tietyn ihmis-

ryhmän elintavaksi. Kulttuurisen kontekstin kannalta kaupunki on merkityksellinen siis vain 

silloin, kun se operoi sosiaalista elämää ehdollistavana tekijänä.357 Urbaanissa on kyse tietyn-

laisesta elämäntyylistä ja kaupunkikulttuurista, joka heijastuu myös pukeutumiseen. Urbaani 

näyttää viittaavaan tässä aineistosta tehtyjen tulkintojeni perusteella suurkaupunkimaiseen kau-

punkikulttuuriin, jolloin se viittaisi Suomessa lähinnä pääkaupunkiseutuun tai jopa pelkästään 

Helsinkiin. Esimerkiksi Aleksi toi haastattelussaan esiin, että Helsinki kaupunkina poikkeaa 

muista Suomen kaupungeista "luonnollisesta syystä", kuten Aleksi muotoili.358 "Luonnollisten 

syiden" voi tulkita viittaavan Helsingin suhteellisen suureen asukasmäärään sekä asemaan pää-

kaupunkina ja samalla koko maan johtavana kaupunkina. Helsinkikään ei kuitenkaan kokonai-

suudessaan edusta tällaista urbaania kulttuuria, vaan urbaanin kaupungin syke näyttää paikan-

tuvan fyysisesti lähinnä Helsingin keskustan alueelle tai sen välittömään läheisyyteen kanta-

kaupungin alueelle359 ja hyvin vahvasti Flow Festivalille.360  

                                                
352 Breward 2009, 409.  
353 Ks. myös esim. Blanco F. 2014, 594.  
354 Heikki 1.9.2016.  
355 Kuntaliitto 23.2.2017.  
356 Ks. myös esim. Ahokas et al. 2013. 
357 Wirth 1938, 4–6.  
358 Aleksi 22.8.2016.   
359 Kantakaupunki käsittää ydinkeskustan lisäksi sitä ympäröivän alueen rajan kulkiessa akselilla Meilahti-Pasila-
Käpylä-Arabianranta/Toukola-Kalasatama. Jaskari et al. 2014.  
360 Ks. myös Mäenpää 2011, 45. Näkymättömät rajat muun kaupungin ja urbaanin välillä saattavat esiintyä myös 
kaupunginosajuhlien nimien kautta. Kantakaupungin puolella järjestetään esimerkiksi Kallio Block Party ja Ara-
bian Katufestivaali. Molemmat nimet sisältävät kaupunkiin liitettäviä attribuutteja, 'block' ja 'katu'. Itä-Helsingissä 
puolestaan järjestetään Idän Kyläjuhla. Toisaalta myös Käpylän kaupunginosajuhlan nimi Käpylän Kyläjuhlat 
assosioituu nimellään lähemmäs kyläyhteisöä kuin kaupunkia. Käpylä sijaitsee kantakaupungin rajalla, sen sisä-
puolella, mutta kyläjuhla järjestetään suurelta osin Käpylän puutaloalueella, Puu-Käpylässä, joka saattaa selittää 
kaupunginosajuhlan nimeä. Puutaloista koostuva puutarhamainen alue ei tuo mieleen urbaania. Arabianrannan 
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Toisaalta tätä urbaanin rajausta tai paikantuvuutta ei tule ymmärtää yksiselitteisen jäykästi, 

sillä ihmiset liikkuvat kaupungin sisällä, jolloin myös urbaanin rajat voivat liikkua ihmisten 

mukana esimerkiksi vuorokauden ajan ja viikonpäivän mukaan. Wirth tuo esiin, kuinka kau-

punkeja on tutkittu usein yöllisen populaation mukaan, vaikka kaupunkien keskustat ovat tii-

viimmillään päivisin.361 Kaupungin asumistiheys ei siis toimi tässä urbaanin varsinaisena mää-

reenä. Kyse ei myöskään ole siitä, että ollakseen tai toimiakseen urbaanisti yksilön tulisi asua 

urbaaniksi tulkitulla alueella eli tässä esimerkiksi kantakaupungissa tai ydinkeskustassa. 

 

Tarkastelin kolmannessa luvussa muodin yhteyttä Flow Festivaliin sekä muodin, kehollisuuden 

ja maskuliinisuuden suhdetta, ja osoitin, että keho, maskuliinisuus ja muoti vaikuttavat monin 

tavoin miesten pukeutumiseen sekä Flow'ssa että muualla. Muoti ylipäätään on kaupunkilainen 

ilmiö, ja kaupunki tai kaupunkilaiset vaikuttavat muotiin, mikä tuli myös esiin haastatteluissa. 

Kuten Wilson esittää: muodin kaupunkiluonne tekee siitä 'coolia'.362 

 

Toisaalta informanteilla itsellään näyttää olevan erilaisia mielipiteitä siitä, miten muoti vaikut-

taa heidän pukeutumiseensa. Kyselyyn vastanneista vain kymmenen kertoi trendien ja yhdek-

sän muodin vaikuttavan suoraan heidän vaatehankintoihinsa.363 12 vastaajaa kertoi, että sosiaa-

linen ympäristö ja kaupungin katukuva tai katumuoti inspiroivat heidän pukeutumistaan.364 

Haastatelluista suurin osa ei kertonut seuraavansa muotia suoraan esimerkiksi muotilehtien tai -

blogien tai muiden muotisivustojen kautta, mutta melkein kaikki haastatellut kertoivat muodin 

näyttäytyvän heille toisten kaupunkilaisten kautta.365 Miehet siis itse hakevat ja saavat vaikut-

teita pukeutumiseensa toisiltaan ja vaikuttavat samalla siihen, millaista muotia tai pukeutumista 

kaupungissa ylipäätään näkee. Joonas totesikin seuraavansa "kai väkisinkin" muotia muiden 

ihmisten kautta, muttei koe olevansa "kovin muodikas ihminen", vaikka myönsi, että "mä tie-

dän, et mä en ihan sillee junteinta kamaa heitä niskaan".366 Aleksi puolestaan totesi, että pukeu-

tuminen on hänelle sosiaalinen tapahtuma, ja piti itsestään selvänä, että hänen pukeutumisensa 

saattaisi muuttua, jos hän asuisi eri kaupungissa, koska hänen sosiaalinen ympäristönsä pukeu-

tumisineen olisi erilainen.367 Pukeutumisen kulttuuri näyttää tässä mielessä olevan yllättävän-

                                                                                                                                                     
alue puolestaan rakentuu enimmäkseen uusista moderneista kerrostaloista, vaikka alueella sijaitsee myös Touko-
lan puutaloalue. 
361 Wirth 1938, 5.  
362 Wilson 2005, 9.  
363 K3. 
364 K4V2; K4V6; K4V11; K4V14; K4V18; K4V34; K435; K4V38; K4V39; K4V48; K4V50; K4V54.  
365 Niko 16.8.2016.  
366 Joonas 25.8.2016.  
367 Aleksi 22.8.2016.  
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kin lokaalia, sidoksissa paikkaan ja aikaan sekä sosiaaliseen ympäristöön myös tänä globaalina 

aikana.368  

 

Haastateltavat mielsivät Helsingin kaupungiksi ja paikaksi, jossa on vapaus valita, olla ja tehdä 

"mitä vain". Helsinki kaupunkina tarjoaa anonymiteetin, jonka suojissa voi hyvin toteuttaa itse-

ään, kun kohdattuja ihmisiä ei välttämättä tarvitse kohdata enää ikinä uudelleen tai he eivät 

muutoin ole merkityksellinen osa henkilön omaa sosiaalista todellisuutta. Esimerkiksi Niko toi 

esiin, että on onnellinen, että "kaikki ei tiedä sun asioita kun kaupungilla kävelee" ja että "ei 

ainakaan mun naapurit tiedä musta yhtään mitään, enkä mäkään haluu tietää heistä".369 Niko on 

alunperin kotoisin pienemmältä paikkakunnalta, jossa koki, ettei tämä ollut mahdollista. Myös 

Antti kertoi, että hänen tyylinsä on muuttunut huomattavasti sen jälkeen, kun hän muutti Hel-

sinkiin, koska tarjonta oli laajempaa ja "sit se myös se mitä tavallaan sai tehdä [viittaa pukeu-

tumisen normeihin] tai silleen – oli niin paljon vähemmän ihmisiä, jotka välitti siitä, miltä sä 

näytät".370 Miehet siis kokevat pukeutumisen olevan vapaampaa Helsingissä. Vapauden tunne 

juontuu siitä, että muiden, tuntemattomien, ei oleta olevan kiinnostuneita toisten pukeutumises-

ta. Olisikin melkoisen mahdotonta kiinnittää huomiota tai kommentoida "kaikkien" itselle tun-

temattomien pukeutumista kaupungissa.371 Toisaalta Louis Wirth ehdottaa, että tällainen kau-

punkimainen, välinpitämätön blasé-asenne voi myös olla keino suojautua muiden vaateilta ja 

odotuksilta itseä kohtaan.372 Jane Jacobs muistuttaakin, että yksi suurkaupungin (engl. city) 

merkityksellinen ero muihin kaupunkeihin (engl. town) ja esikaupunkialueisiin on se, että ne 

ovat täynnä tuntemattomia.373 Tämän huomion kautta voidaan ymmärtää osaltaan, miksi mie-

het vaikuttavat pitävän tuntemattomuuden tunteesta, siitä etteivät he esimerkiksi tunne naapu-

reitaan – tuntemattomuus mahdollistaa suurkaupunkimaisen elämäntavan.  

 

Siksi onkin mielenkiintoista huomata, ettei tämä oletettu suurkaupungin luoma vapaus näytä 

kuitenkaan täysin pitävän paikkaansa, kun tarkastellaan haastateltavien pukeutumiskertomuksia 

lähemmin.374 Pukeutumisen tulee kuitenkin esimerkiksi olla jollain tasolla tulkittavissa asialli-

seksi tai soveliaaksi. Niko kertoi, ettei voisi lähteä "kulahtaneissa verkkareissa" keskustaan tai 

                                                
368 Ks. myös Woodward 2009.  
369 Niko 16.8.2016.  
370 Antti 17.8.2016.  
371 Ks. Wirth 1938, 11–12.  
372 Ibid.   
373 Jacobs 2011, 106.  
374 Helsingin seutua voidaan pitää kasvavana metropolina, vaikkei sitä ehkä voikaan verrata maailman suuriin 
metropoleihin, kuten esimerkiksi New Yorkiin ja Lontooseen. Vattovaara & Kortteinen 2003, 2129. 
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edes omaan lähikauppaan ja perusteli tätä sillä, että hän ajattelisi muiden katsovan ja arvostele-

van, että "mitä toi nyt on laittanut päälle".375 Myös Joonas pohti, että hänen pukeutumiseensa 

saattaa vaikuttaa se, mitä hän ajattelee muiden hänestä ajattelevan, jos hän pukeutuu tietynlai-

sesti.376 Pukeutuminen kaupungissa voidaan siis kokea samanaikaisesti vapaaksi ja toisaalta 

toisten ihmisten potentiaalisten katseiden (tai jopa oman katseen) vangiksi. Eräs kyselyyn vas-

tannut kommentoi vaatehankintoja koskevaan kysymykseen, että hänen hankintoihinsa vaikut-

taa "oma subjektiivinen mieltymykseni. Tämä on tosin sidoksissa [so]siaalisiin tekijöihin".377 

Tämän kommentin pohdiskelu yhdistettynä Nikon ja Joonaksen esimerkkeihin, saa Helsingin 

tarjoaman kontekstin vaikuttamaan paradoksaaliselta: Helsinki luo tilaa ja vapautta toteuttaa 

itseään pukeutumisen keinoin subjektiivisesti miellyttävällä tai tyydyttävällä tavalla, mutta 

samalla esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja muiden ihmisten läsnäolo asettavat eri tasoisia rajoi-

tuksia miehille. Ja toisaalta taas nuo sosiaaliset suhteet toimivat myös inspiraationa pukeutumi-

selle ja tuovat siihen vapauden tunteen.  

 

Toin toisessa luvussa esiin, että myös työ saattaa vaikuttaa miesten pukeutumiseen. Suurin osa 

haastatelluista koki, että heidän työpukeutumisensa voi olla yhtä rentoa kuin heidän vapaa-ajan 

pukeutumisensa. Osa taas koki, että työelämään siirtyminen on muokannut heidän pukeutumis-

taan. Muut ihmiset ja työympäristö näyttävät siis vaikuttavan osaltaan siihen, miten miehet 

pukeutuvat Helsingissä. Ja vaikka nämä tekijät vaikuttavat pukeutumiseen, on tärkeää huomata, 

että miehet kokevat silti voivansa pukeutua suhteellisen vapaasti. Huomiot ovat ehkä suurpiir-

teisiä, mutta tähän mennessä esiin tuotu aineiston tarkastelu paljastaa, että nuorten miesten hel-

sinkiläisessä kaupunkikulttuurissa tavoitellaan tietynlaista rentoutta. Monet vastaajat kuvailivat 

pukeutumistaan "rennoksi", ja kyselyvastauksissa rentouteen liitettiin sellaisia määreitä kuin 

"casual", "fiksu", "kaupunkilaistyyli", "skeittivaikutteinen", "sporttinen", "tyylikäs", "kivannä-

köinen", "mukava", "ajankohtainen" ja "siisti".378 Rentous voi siis ilmetä erilaisten pukeutumis-

tyylien kautta. Rentoutta ei tule rinnastaa välinpitämättömään tai huolimattomaan pukeutumi-

seen, vaan kyse on pikemminkin luontevasta ja vaivattomasta pukeutumisesta, joka heijastaa 

helsinkiläisen kaupunkikulttuurin ideaaleja.  

 

Aleksi toi haastattelussaan esiin, että näkee Helsingin myös erityisessä asemassa suhteessa 

muihin suomalaisiin kaupunkeihin: "Helsingillä on enemmän yhteistä maailman muiden suur-
                                                
375 Niko 16.8.2016.  
376 Joonas 25.8.2016. 
377 K3V22.  
378 K1V9; K1V17; K1V18; K1V21; K1V31; K1V34; K1V38; K1V39; K1V39; K1V52.  
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kaupunkien ja metropolien kuin esimerkiksi Oulun kanssa".379 Tämä näkyy haastateltavien ja 

kyselyyn vastanneiden pukeutumistyyleissä ja vaatehankinnoissa. Esimerkiksi Jimi kertoi saa-

vansa inspiraatiota pukeutumiseensa matkustelun kautta, ja sekä haastateltavat että kyselyyn 

vastanneet kertoivat tekevänsä vaateostoksia ulkomailla suuremmissa metropoleissa kuten New 

Yorkissa tai Tukholmassa.380 Kukaan ei kuitenkaan kertonut lähtevänsä ostoksille muihin suo-

malaisiin kaupunkeihin tai tuonut esiin, että muut suomalaiset kaupungit inspiroisivat heidän 

pukeutumistaan. 

 

Toisaalta Helsinginkään tarjontaa miehille ei koeta riittävänä, sillä vaateostoksia tehdään mie-

luiten ulkomailla ja ulkomaisista nettikaupoista. Suomalaiset tai helsinkiläiset merkit eivät 

myöskään näytä olevan miehille kovin merkityksellisiä, vaan arvoa näytetään annettavan 

enemmän kansainvälisille brändeille. Haastatelluista vain Antti ja Steffe toivat esiin pienempiä 

paikallisia merkkejä kansainvälisten merkkien ohessa. Steffe totesi, että haluaa tukea pienem-

piä lokaaleja brändejä.381 Antilla puolestaan pienemmät merkit tarjosivat erikoisempia, massas-

ta poikkeavia vaatteita, jonka vuoksi Antti suosii tällaisia merkkejä.382 Toisaalta esimerkiksi 

Antin mainitsema Sasu Kauppi on ehkä tunnetumpi maailmalla kuin Suomessa ja tekee yhteis-

työtä esimerkiksi megatähti Kanye Westin kanssa.383 Näyttäisi siis siltä, että pukeutuminen voi 

olla myös keino rakentaa helsinkiläiseen kaupunkikulttuuriin kansainvälisyyttä ja samalla luo-

da yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin kaupunkei-

hin. 

 

Pukeutumisessa on nykyisin usein kyse myös vaatemerkeistä tai -brändeistä, ainakin tietyissä 

määrin. Vaatemerkit eivät ole tämän tutkimuksen keskiössä, mutta haluan tuoda lyhyesti tässä 

esiin niiden merkityksellisyyttä, sillä esimerkiksi kyselyyn vastanneista 28 kertoi, että vaate-

merkillä on heidän pukeutumisessaan merkitystä.384 Vaatemerkit voivat heijastaa erilaisia arvo-

ja ja asenteita, kuten eettisyyttä, kestävyyttä, luonnonmukaisuutta, ainutkertaisuutta, yksinker-

taisuutta, laadukkuutta, ajattomuutta ja niin edelleen tai niihin saatetaan liittää erilaisia mieli-

kuvia. Arvot ja asenteet, joita pukeutumiseen ja vaatteisiin sekä vaatemerkkeihin liitetään, saat-

                                                
379 Aleksi 22.8.2016.  
380 Jimi 17.8.2016.  
381 Steffe 16.8.2016. 
382 Antti 17.8.2016.  
383 Image 7.3.2016.  
384 K7AV8; K7AV9; K7AV11; K7AV14; K7AV15; K7AV17; K7AV18; K7AV19; K7AV22; K7AV24; 
K7AV26; K7AV27; K7AV29; K7AV31; K7AV35; K7AV36; K7AV37; K7AV38; K7AV39;K7AV40; K7AV43; 
K7AV44; K7A48; K7AV49; K7A50; K7A52; K7AV53; K7AV54.  
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tavat myös olla subjektiivisia. Toisaalta vaatteiden kantaja voi olla tietämätön niihin mahdolli-

sesti liitetyistä mielikuvista, arvoista ja asenteista. Joka tapauksessa merkeillä on usein väliä, 

vaikka sitä ei aina edes tiedosteta. Vaatemerkit ja -brändit luovat myös itse tietoisesti mieliku-

via ja tarinoita, joiden avulla ne myyvät tuotteitaan. Lisäksi merkitystä voi olla myös itse vaa-

tekaupalla, josta vaatteet ostetaan. 

 

Vaatemerkkien nähtiin tietyissä määrin edustavan laadukkuutta, kestävyyttä, tyylikkyyttä ja 

imagoa, mutta tarkasteltaessa kaikkia informantteja vaatemerkeillä oli pääasiassa väliä niin, 

että suurin osa ei halunnut merkkien näkyvän heidän vaatteissaan. Esimerkiksi Heikki toi esiin, 

että "sithän se menee siihen, et sä haluut näyttää, et sul on joku brändi tai jotain. On se vähän 

lapsellista nii, ja sit se välttämättä, se ei kestä aikaa niin hyvin".385 On mielenkiintoista, että 

Heikki näki merkkien näkymisen lapsellisena. Tulkitsen tämän niin, että näkyvien merkkien 

kautta rakennettu pukeutumistyyli ei osoita riittävää luovuutta, yksilöllisyyttä ja autenttisuutta, 

jota helsinkiläisessä urbaanissa kulttuurissa näytetään tavoiteltavan. Merkkien näkyminen sitoi-

si kantajansa tiettyihin tulkintoihin ja siihen, mitä merkki mahdollisesti edustaa, mikä syrjäyt-

täisi yksilöllisyyden ja autenttisuuden tulkinnat. Palaan luovuuden merkitykseen kaupunkikult-

tuurissa vielä seuraavissa alaluvuissa.  

 

Lisäksi merkit saattavatkin muuttaa merkitystään lyhyenkin ajan sisällä, jolloin on "turvalli-

sempaa" omistaa vaatteita, joissa merkit eivät näy. Heikin mainitseman "ajan kestämisen" voi 

tulkita viittaavan tähän. Ainut, missä merkit monella informantilla näkyivät selvästi olivat ken-

gät. Toisaalta näkyneet kenkämerkit olivat kaikki jo hyvin vakiintuneita ja yleisesti tunnettuja 

kansainvälisiä merkkejä, kuten Nike, Adidas ja Converse. Tällöin merkin näkyminen voidaan 

ehkä myös kokea turvallisemmaksi, kun kyseisten merkkien representaatiot ovat suhteellisen 

vakiintuneet, mikä ei kuitenkaan poissulje mahdollisia muutoksia. Esimerkiksi Joonas sanoi, 

ettei voisi pukeutua Lonsdale-merkkisiin vaatteisiin, mikä johtuu siitä, että hän ajattelee tietyn-

laisten ihmisten käyttävän kyseistä merkkiä.386 Merkkien käyttäjät itse vaikuttavatkin usein 

huomattavan paljon siihen, millaisia tulkintoja merkeistä lopulta tehdään.387 

 

                                                
385 Heikki 1.9.2016.  
386 Joonas 25.8.2016.  
387 Esimerkiksi high fashionia edustavan Burberry-merkin imago kärsi pahoin, kun englantilaiset jalkapallohuli-
gaanit ottivat merkin näkyvästi käyttöönsä. Ks. BBC News 28.10.2005. Trasher-merkki on puolestaan pyytänyt, 
että tietyt julkisuuden henkilöt eivät käyttäisi heidän vaatteitaan, koska yhtiö ei koe näiden henkilöiden edustavan 
sitä, mitä merkin halutaan edustavan. Ks. High Snobiety 30.9.2016.  
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Kengät eli tässä lenkkarit ovat yksi nuorten aikuisten miesten urbaanin pukeutumisen ja elä-

mäntavan tärkeimmistä ilmentäjistä. Toin toisessa luvussa esiin, että seitsemällä haastateltaval-

la kahdeksasta oli jalassaan lenkkarit tai tennarit. Valerie Steele on tutkinut naisten lenkkari-

muotia 90-luvun lopulla ja tuo esiin, kuinka eräät katumuodissa nähtävien lenkkareiden valmis-

tajat ovat väittäneet suunnittelevansa kengät ainoastaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ot-

tamatta muotia lainkaan huomioon.388 Alunperin näin onkin saattanut olla, mutta kukaan voi 

tuskin kiistää, etteivätkö lenkkarit ja tennarit olisi olleet osa urbaania katumuotia jo yli 20 vuo-

den ajan; Steelen mukaan lenkkarit ja tennarit ovat yksi kenties muodikkaimmista pukeutumis-

kappaleista.389 Tämä näkyy myös miesten pukeutumisessa Flow Festivalilla, ja sen ulkopuolel-

la Helsingissä.  

 

Vaikka Steele on tutkinut naisten kenkiä, on tennareiden ja lenkkareiden merkitys miesten ur-

baanissa pukeutumiskulttuurissa vähintään yhtä suurta. Globaali urbaani katsaus osoittaa, että 

miehet saattavat suhtautua lenkkareihin hyvin intohimoisesti. Tätä todistaa esimerkiksi vuonna 

2015 julkaistu David T. Friendlyn ja Mike Patridgen ohjaama dokumentti Sneakerheadz, jossa 

tarkastellaan miesten lenkkarimuotia, ja sen vaikutuksia populaarikulttuuriin 90-luvulta tähän 

päivään.390 Urban dictionaryn mukaan ilmaisu sneakerhead viittaa henkilöön, jolla on erityi-

nen tietämys lenkkareista, ja joka usein myös keräilee harvinaisia limited edition -mallistojen 

tai muuten eksklusiivisia lenkkareita. 391  Dokumentti osoittaa, että lenkkari-innostus ja -

teollisuus on itse asiassa globaalisti vahvasti miesvaltaista ja tärkeässä asemassa urbaanissa 

(nuorten) miesten pukeutumiskulttuurissa. Verkossa toimiva Finnish Urban Media onnitteli 

puolestaan 10.11.2016 julkaistussa artikkelissaan Suomen sneakerhead-kulttuurin edustajia 

uudesta, ensimmäisestä suomalaisesta verkkokaupasta, joka myy "second hand -

sniikkereitä".392 Complete Picks -verkkokaupan toiminta näyttää maaliskuussa 2017 vielä hy-

vin pieneltä ja kuten sivuilla todetaankin: 'sniikkerikulttuuri' ei ole vielä päässyt kukoistamaan 

Suomessa.393 Steelen haastatteleman, lempinimellä sneaker guru tunnetun, Richard Wartonin 

mukaan suurin osa tennareiden tai lenkkareiden käyttäjistä ei olekaan tietoinen lenkkareiden 

muodikkaasta maailmasta.394 Sneakerhead-kulttuuri ja lenkkarimuoti vaikuttavat edustavan 

                                                
388 Steele 1999, 160.  
389 Steele 1999, 160.  
390 Sneakerheadz. The Documentary film 2015.  
391 Urban Dictionary: sneakerhead. 
392 Finnish Urban Media 10.11.2016.  
393 Complete Picks 2017. 
394 Steele 1999, 160–161.  
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urbaania pukeutumiskulttuuria, ja Suomessa Helsinki toimii sen edelläkävijänä ja suunnannäyt-

täjänä.  

 

Myös haastatellut antoivat ymmärtää, että helsinkiläisten nuorten miesten pukeutumiskulttuu-

rissa lenkkarit ovat vahvasti osa katumuotia. Esimerkiksi Ilari mainitsi iloitsevansa siitä, että 

hän saattoi laittaa lenkkarit jalkaansa Flow'hun, koska ne ovat nykyään muodissa.395 Lenkkarit 

ovat ehkä selvin osoitus siitä, että helsinkiläistä nuorten miesten kaupunkikulttuuria määrittää 

tietynlainen rentous ja helppous tai ainakin ne ovat kulttuurisia päämääriä, tämänhetkisen kau-

punkikulttuurin trendi, joka kattaa miesten edustaman urbaanin elämäntavan kokonaisuudes-

saan. Ja vaikka kaikki informantit eivät olisikaan 'sneakerheadeja' keräilijämielessä, näyttävät 

monet heistä seuraavan tätä kulttuuria ja saavan vaikutteita pukeutumiseensa myös sieltä. 

 

Lenkkarit "elävät" muiden pukeutumiskappaleiden tavoin muotisykleissä, ja uusia versioita ja 

malleja tuotetaan jatkuvasti. Vääränlaiset tai liian monet käyttäjät saattavat myös aiheuttaa tie-

tyn mallin suosion laskun. Ei myöskään ole täysin yhdentekevää, millaiset lenkkarit tai tennarit 

on jalassa. Suosituimpia ovat useimmiten ne, joita on vaikeinta löytää.396 Tämä myös selittää 

sneakerhead-kulttuuria, ja pukeutumisen ambivalenssi näkyy myös tässä. Lenkkareita käyttä-

mällä kuulutaan tiettyyn osittain kuviteltuun joukkoon, ja tuon joukon sisällä on mahdollista 

erottautua sellaisilla lenkkareilla, joita muilla ei ole. Samalla on mahdollista korostaa yksilölli-

syyttä. Kaupungin näkökulmasta erilaisuuden tai erikoisuuden tavoittelun voi ymmärtää myös 

modernin kauneuskäsityksen kannalta. Wilsonin mukaan liioittelu ja äärimmäisyydet ovat osa 

nykyaikaista kauneuskäsitystä, ja liioittelu liittyy ainakin osittain kaupunkielämään, sillä met-

ropoleissa erikoisuudet ja kummallisuudet herättävät huomiota.397  

 

Toisaalta kyse ei ole aina tietystä vaatekappaleesta, vaan myös siitä, miten sitä kannetaan. Jimi 

kertoi haastattelussaan miesten housujen "lököttämisestä".398 Lököttäminen on osa miesten 

pukeutumiskulttuuria, jossa housuja pidetään lantiolla tai jopa lantion alapuolella niin, että ne 

roikkuvat ja saattavat jopa paljastaa alushousut. Lököttämisen voikin nähdä eräänä tällaisena 

huomiota herättävänä (ainakin alunperin) miesten kaupunkilaisena muotina ja kummallisuute-

na. Lököttäminen näyttää kuuluvan etenkin tietynlaista kaupunkikulttuuria edustavien alakult-

tuuristen ryhmien tapaan pukeutua ja erottautua samalla muista: 'skeittarit', 'räppärit' ja 'reggae-
                                                
395 Ilari 13.8.2016.  
396 Steele 1999, 160.  
397 Wilson 2005, 133.  
398 Jimi 17.8.2016. 
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tyypit' ovat tyypillisiä lököttäjiä. Pohdimme Jimin kanssa, että lököttäminen voi olla myös si-

doksissa sukupolveen tai ikään: Jimi toi esiin, kuinka häntä nuoremmat miehenalut ovat kysy-

neet häneltä suoraan, miksi hän lököttää ja todenneet, että se näyttää rumalta.399 Onko lököttä-

minen pääasiassa 80-luvulla tai sen taitteessa syntyneen sukupolven tapa erottautua vanhem-

mista sukupolvista? Haluaako 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa syntynyt sukupolvi puo-

lestaan tehdä eroa "lököttäjien sukupolveen" pitämällä housut lantion yläpuolella vai löytyykö 

nuoremmistakin 'skeittareista', 'räppäreistä' ja 'reggae-tyypeistä' vielä lököttäjiä?  

 

Lököttämisen kautta tulee esiin se, että kaupunkikulttuuri elää sukupolvien ja eri ikäryhmien 

kautta jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi sen taltioiminen ja kuvaaminen tiettynä hetkenä 

voi ajoittain tuntua haasteelliselta. Tärkeää on myös ymmärtää, että kaupunkikulttuuri ei ole 

mikään yhtenäinen käsite, vaan kyse on useista pirstaloituneista kulttuureista, jotka toimivat 

samanaikaisesti kaupungissa limittäin. Lewis Mumfordin mukaan kaupunki eroaakin esikau-

pungista ja lähiöistä vaihtelevan ja monitahoisen elämänsä sekä sosiaalisten ristiriitojen ja kon-

fliktien mahdollisuuksien vuoksi: siinä missä esikaupunkialueelta puuttuu draamaa, kaupunki 

luo sitä.400 Toisaalta näillä erilaisilla draamaa luovilla, myös pukeutumisen kautta ilmennettä-

villä, kaupunkikulttuureilla voi olla myös jotain yhteistä, josta ammentaa, mikä näkyy hyvin 

selkeästi esimerkiksi Heikin puheessa, kun kysyin, vaikuttaako Helsinki paikkana hänen pu-

keutumiseensa: 

 

Joo mun mielestä. Mä oon pitäny Helsinkii aina pukeutumisen kannalta tosi siistinä kaupunki-

na, et katumuoti tääl on aika mageeta, ja sillee verrattuna muihin kaupunkeihin ni aivan omaa 

luokkaansa Suomessa, sitä ei kukaan voi kyl sanoo vastaan. Helsingin katumuoti on siistii, ja 

tääl pukeutuu sen just näkee [...]. Helsingissä voi oikeesti joku olla pukeutunu siististi, ja jol-

lain tytöllä voi olla tennarit ja löysät farkut ja joku vanha käytetty paita, ja se silti voi näyttää 

tosi freesiltä ja tosi hyvältä, ja se on mun mielestä ehkä tän kaupungin antikin, et mun mielestä 

tääl pukeudutaan aika tavalla rohkeesti, ja se on jonkinlainen kulttuurinen ilmiö myös.401 

 

Heikki näkee helsinkiläisen katumuodin kiintoisana ja "siistinä" eli hyvänä tai kiehtovana. 

Myös Heikin puheessa rohkeus nousee esiin voimakkaana helsinkiläistä pukeutumista kuvaa-

vana piirteenä. Muissakin haastatteluissa helsinkiläisen pukeutumisen rohkeus tuli esiin eri 

tavoin. Antti myös huomautti, että vaikka muuallakin osataan pukeutua "mukavasti", Helsin-

                                                
399 Jimi 17.8.2016.  
400 Mumford 2011, 93.  
401 Heikki 1.9.2016. 
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gissä pukeutumisessa "näkyy enemmän semmosta oikeeta tyylittelyä tai leikittelyä".402 Roh-

keuden voi tulkita taustavoimaksi, joka mahdollistaa erilaisten pukeutumiskulttuurien ilmene-

misen. Heikki kertoi, että on asunut myös toisessa suomalaisessa kaupungissa, joten kysyin, 

onko kyseinen kaupunki vaikuttanut hänen pukeutumiseensa. Tähän Heikki vastasi hieman 

naurahtaen: 

 

Mä tiedän ainakin miten ei pidä pukeutua [...]. Sen mä tiedostan, et mä en saa [...] millään ta-

valla sellast inspiraatioo, et [...] se ympäristökin on et ihmiset on vähän enemmän niinku ei oo 

niin freesei ku täällä, et se vaan on sillee, et se on ihan perusjuttu.403 

 

Heikin mukaan pukeutumiskulttuuri muualla näyttää hyvin erilaiselta, eikä hän koe saavansa 

siitä inspiraatiota. Heikin vastaus osoittaa, että ei ole yhdentekevää, mistä kaupungista puhu-

taan, vaikka kaupunkimaista elämäntapaa sinällään ei tulekaan määritellä erityisten paikallises-

ti tai historiallisesti johdettujen kulttuurimuotojen perusteella, kuten Wirth huomauttaa.404 Täs-

tä huolimatta eri kaupungeissa vaikuttavat samanaikaisesti monet erilaiset paikalliset kulttuurit, 

jotka tulevat esiin myös pukeutumisessa. Miesten pukeutumistyyleissä ja -kertomuksissa voi 

nähdä myös yhtäläisyyksiä, jotka voivat vihjata alakulttuurisista vaikutuksista. Seuraavassa 

luvussa tarkastelen, vaikuttavatko ja näkyvätkö urbaanit alakulttuurit miesten pukeutumisessa 

Flow Festivalilla ja Helsingissä – ja jos näkyvät, niin mitkä ja millä tavoin. 

 

4.2	  Rennosti	  hipstereiden	  joukossa	  	  

 

Alakulttuurisia tyylejä Britanniassa tutkinut John Clarke on todennut, että tyyli ja ulkomuoto 

ovat tärkeimpiä elementtejä, joilla ilmaistaan alakulttuurista identiteettiä.405 Diane Crane ja Ted 

Polhemus puolestaan tuovat esiin, kuinka urbaanit alakulttuurit toisaalta muokkaavat pukeutu-

mistrendejä.406 Alakulttuurien voisi siis lähtökohtaisesti olettaa näkyvän miesten pukeutumi-

sessa Flow'ssa kahdella tavalla. Pukeutumisella mahdollisesti ilmaistaan kuuluvuutta johonkin 

alakulttuuriin tai pukeutumisessa yleisesti voi näkyä mahdollisia viitteitä eri alakulttuureista.  

                                                
402 Antti 17.8.2016. 
403 Heikki 1.9.2016.  
404 Wirth 1938, 7.  
405 Clarke 1976, 147–161.   
406 Crane 2000, 183; Polhemus 1994, 8. Polhemus käsittelee oikeastaan enemmänkin katumuotia, mutta käsitän 
katumuodin ilmentävän olennaisesti myös alakulttuureja ja siksi katumuoti ja alakulttuurit tässä yhteydessä täy-
dentävät toisiaan. 
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Perinteiset alakulttuuriset tyylit eivät kuitenkaan tulleet esiin yhdessäkään haastattelussa.407 

Haastateltujen pukeutumisessa ei myöskään oman tulkintani mukaan näkynyt ainakaan suoria 

vaikutteita alakulttuureista. Toisaalta yksittäisistä vaatekappaleita, jotka alun perin ovat ehkä 

ilmentäneet alakulttuurista pukeutumista, on ehkä tullut niin vahva osa muotia, että niiden ei 

enää tulkita viittaavan alakulttuurisiin pukeutumistyyleihin. Alakulttuurisia vaikutteita voisi 

varmasti löytää, jos niitä hakemalla haettaisi. Tulkinnalla on tässä olennainen merkitys. Lisäk-

si, kuten Polhemus tuo esiin, lopulta erossa alakulttuurisen pukeutumisen ja muodin välillä on 

kyse kontekstista, sillä vaikutteet kulkevat molempiin suuntiin. Polhemus toteaa kuitenkin, että 

muodilla ja katumuodilla on olennainen ero, jota ei pidä jättää huomiotta: muodissa on kyse 

muutoksesta (engl. change) ja kehityksestä (engl. progress).408  

 

Alakulttuurien näkymättömyydestä huolimatta sana hipsteri tuli spontaanisti esiin melkein kai-

kissa haastatteluissa. Hipsteri on mielenkiintoinen käsite jo siitä syystä, että nykykontekstissa 

hipsterit eivät näytä muodostavan mitään perinteistä alakulttuuria, joka omaksutaan osaksi 

identiteettiä. Hipsteri näyttää lähes aina olevan joku toinen, en "minä itse". Heikki toikin esiin, 

että hipsteriksi kutsuminen on nykyään jopa loukkaavaa.409 Ilari puolestaan kuvaili Flow'ta 

seuraavasti: "kylhän se on vähän sellanen, jos nyt pitäis jotenkin suoraan sanoa, ni kylhän se 

hipsterifestari on se paras sana sitä kuvaamaan, vaikka sitä nyt ei ehkä oo kiva sanoa, ni sitähän 

se oikeesti on".410 Myös Antti kertoi tunnistavansa hipstereihin liitetyn negatiivisuuden, mutta 

ei itse koe hipsterismiä "pahana asiana".411 Vastaukset osoittavat, että hipsteriyttä pidetään 

stigmana, jonka toisen katse tuottaa. 'Katse' liittää hipsterit olennaisesti pukeutumisentutkimuk-

seen: ulkonäöllä näyttää olevan keskeinen asema hipsterismissä. Myös informantit liittivät pu-

keutumisen osaksi hipsterikulttuuria, ja 'hipsteripukeutumista' pyrittiin välttämään: kyselyssä 

kysymykseen millaisia vaatteita et voisi laittaa päällesi Flow'hun, neljä vastasi "hipsterivaat-

teita".412  

 

Keskitynkin tässä tarkastelemaan hipsterismiä lähinnä pukeutumisen näkökulmasta, mikä toi-

saalta myös rajaa aiheen käsittelyä. Analysoin, miten haastateltavat ja kyselyyn vastanneet 

ymmärtävät hipsterismin ja sen yhteyden Flow'hun, koska sen avulla voidaan paremmin ym-

märtää ja selittää miesten pukeutumista Flow'ssa.  
                                                
407 Ks. esim. Polhemus 1994.  
408 Polhemus 1994, 8–12.  
409 Heikki 1.9.2016. 
410 Ilari 25.8.2016.  
411 Antti 17.8.2016.  
412 K15V30; K15V31; K15V36; K15V57.  
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Kyselyssä ei ollut yhtään hipstereihin liittyvää kysymystä, mutta aihe nousi esiin kolmen ky-

symyksen kautta. Toisaalta hipsteri mainittiin lopulta vain kourallisessa vastauksia.413 Tärkeää 

onkin huomata, että vähäisestä määrästä huolimatta kaikissa vastauksissa hipsteri esiintyi nega-

tiivisena määreenä. Se, että mainintoja on vain vähän, onkin itse asiassa hyvin odotettavaa: jos 

hipsteri on leima ja sitä pidetään negatiivisena ilmiönä, tuskin kovinkaan moni haluaa tällöin 

mieltää olevansa menossa hipstereille suunnattuun tapahtumaan, koska ei halua tulla leimatuksi 

hipsteriksi. Jos Flow'sta ei puhuta eikä sitä määritellä hipsterifestivaalina, niin silloin sinne on 

mahdollista osallistua leimautumatta hipsteriksi.  

 

Onkin mielenkiintoista, että kaksi haastateltavista, Ilari ja Joonas, hieman epäröiden tunnustau-

tuivat hipstereiksi kerrottuaan, mitä hipsteri heille tarkoittaa.414 Palaan haastateltavien yleisesti 

käsitteelle annettuihin merkityksiin myöhemmin tässä luvussa. Kahden vastauksen perusteella 

ei voi vielä tehdä suurempia johtopäätöksiä hipsteri-käsitteen sisällön muutoksesta, mutta toi-

saalta jo kaksikin tällaista vastausta osoittaa, että käsitteellä on nykyhetkessä useita konnotaati-

oita ja merkityksiä. Vastaukset sekä haastatteluissa että kyselyssä osoittavat kuitenkin, että 

hipstereihin suhtaudutaan pääsääntöisesti negatiivisesti. Negatiivisuuden leima näyttää vaikut-

tavan myös siihen, miten hipstereistä puhuttiin myös haastattelutilanteissa. 

 

Hipsterit voidaan nähdä urbaanina alakulttuurina, jos alakulttuuri ymmärretään vastinparina 

valtavirtakulttuurille. Hipsteri on siis jotain mikä poikkeaa massa- tai valtavirtakulttuurista ja 

toimii sen varjossa, suhteessa siihen, erottumalla siitä. Alakulttuuri tässä mielessä ymmärretty-

nä on kiinteästi sidoksissa valtavirtakulttuuriin ja artikuloi sen kautta.415 Myös esimerkiksi Ur-

ban Dictionaryn määritelmän mukaan 'hipsterismi' olisi alakulttuuri, jota ilmaistaan pukeutu-

misen keinoin seuraavasti:  

 

Siihen [hipsterismiin] liitetään usein myös erityisiä muotitaipumuksia. Hipsterit torjuvat val-

tavirta-kuluttajien kulttuurisesti tietämättömät asenteet ja pukeutuvat usein vintageliikkeiden 

ja kirpputorien inspiroimaan muotiin, vartalonmyötäisiin farkkuihin, old school lenkkareihin 

ja joskus myös paksusankaisiin laseihin. [...] hipsterin "vaivattoman cool" urbaani boheemi 

tyyli ilmenee Urban Outfitters ja American Apparel liikkeiden mainoksissa, jotka palvelevat 

hipsteridemografiaa.416  

                                                
413 K6V49; K15V30; K15V31; K15V36; K15V57; K17V2; K17V18; K17V34; K17V49.  
414 Ilari 25.8.2016; Joonas 25.8.2016. 
415 Ks. myös esim. Clarke et al. 1976, 7.  
416 Urban dictionary: hipster. Oma käännökseni englanninkielisestä alkutekstistä.  
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Urban Dictionaryn kuvauksessa hipsterit nähdään kontrastisessa suhteessa valtavirtakulttuu-

riin, ja pukeutuminen nähdään samalla yhtenä oleellisena osana hipsterikulttuuria. Kuvatun 

kaltaista pukeutumista näkyi myös Flow'ssa ja haastateltujen sekä kyselyyn vastanneiden 

kommenteissa sekä haastateltavien pukeutumisessa. Hipsteriksi tunnustautuva Ilari kuvaili 

omaa pukeutumistaan Flow'ssa näin: "joku vintage-paita, joka on siis veikkaisin, että aika 90-

luvun syövereistä, että aika karmeet printit ihan niinku hyvällä tavalla karmee ja sit sellaset 

jogger-housut. Ne on ihan mukavat päällä ja sitten mukavat tennarit vähän sään mukaan sit-

ten." Ilarin pukeutumisesta voi lukea jonkin verran hipsteri-tyyliä tai vaikutteita, kuten ironiaa, 

jota käsittelen myöhemmin tässä luvussa. 

 

Lisäksi esimerkiksi yli puolet haastateltavista ja 18 kyselyyn vastanneista kertoi ostavansa 

vaatteita second hand -liikkeistä tai kirpputoreilta. Melkein kaikilla haastatelluilla oli jalassaan 

enemmän tai vähemmän old school lenkkarit.417 "Vaivattoman cool" -tyyli näkyi eniten sekä 

haastateltavien että kyselyyn vastanneiden puheessa. Esimerkiksi yksi kyselyyn vastannut pe-

rusteli pukeutumistaan Flow'ssa niin, "että se näyttää luontevalta", ja toinen puolestaan kom-

mentoi, että "pahinta on, jos näyttää siltä et on miettinyt tai stressannut liikaa".418 Ovatko he 

kaikki siis hipstereitä tietämättään? Eivät välttämättä, mutta ainakin osan voisi pukeutumisen 

perusteella väittää olevan, mikäli viitataan Urban Dictionaryn määritelmään.  

 

Esimerkiksi kyselyssä eräs vastaus kysymykseen minkä tyylisiä vaatteita et voisi käyttää? oli 

"liian hipstereitä".419 Flow'hun kyseinen henkilö kertoi pukeutuvansa seuraavasti: "Chinokset 

tai chinos-shortsit, kauluspaita, alle lissabonilaisen pikkumerkin printti T-paita, aurinkolasit ja 

Stan Smithit tai espadrillokset. Pilottitakki kylmyyttä vastaan".420 Chinot, Adidaksen 1960-

luvulta peräisin olevat (eli old school) Stan Smith -kengät ja pilottitakki sopisivat kaikki hipste-

ripukeutumiseen. Painoa saakin tässä ehkä sana liian: mainitut vaatekappaleet ovat lopulta suh-

teellisen yleisiä ja muodikkaita tänä päivänä, eivätkä siksi välttämättä enää leimaa kantajaansa 

liioin hipsteriksi. Tässä on myös kiintoisaa huomata, että vastaaja näyttää miettineen vaateva-

lintojaan etukäteen, sillä hän kuvailee tulevaa pukeutumista pohtien samalla housu- ja kenkäva-

lintojaan. Silti vastaaja väitti, ettei olisi suunnitellut pukeutumistaan etukäteen.421  

 
                                                
417 Old school voi viitata mihin tahansa asiaan tai materiaan, joka on peräisin aiemmilta vuosikymmeniltä. Sanalla 
on usein kunnioittava konnotaatio. Ks. esim. Urban Dictionary: old school. 
418 K13V35; K13V44. 
419 K6V49. 
420 K10V49. 
421 K14V49.  
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Hipsterismissä ei myöskään ole kyse vain pukeutumisesta, mikä tuli esiin myös haastateltavien 

puheessa. Haastateltavilla oli hieman eriäviä ja ristiriitaisia käsityksiä siitä, mikä on hipsteri ja 

miten hipsterit liittyvät Flow Festivaliin ja pukeutumiseen Flow'ssa. Hipsterin määrittely tuntui 

tuottavan haasteita kaikille haastatelluille. Lopulta kuitenkin ulkonäkö tai pukeutuminen, mu-

siikkimaku ja ruokakulttuuri liitettiin haastateltavien puheessa sekä kyselyn vastauksissa osaksi 

hipsterikulttuuria. Haastatellut näkivät hipsterit yhtäältä kaupunkikulttuurin kuluttajina, ja toi-

saalta heidän myös nähtiin luovan kaupunkikulttuuria. Kolme haastateltua kuvaili hipsterin 

olevan henkilö, joka on kiinnostunut uusista tai pinnalla olevista asioista ja tapahtumista ottaen 

niitä "etupainotteisesti haltuun", kuten Aleksi ilmaisi.422 Hipsterit vievät osaltaan kaupunkikult-

tuuria tiettyyn suuntaan, ja he toimivat kaupunkikulttuurin edelläkävijöinä. Näin ymmärrettynä 

hipsteri-käsite soveltuukin kuvaamaan Flow Festivalia.423  

 

Pukeutumisen tutkijan Ted Polhemuksen mukaan hipsteri-käsitteen tarkkaa syntyä ja merkitys-

tä on hyvin vaikea määrittää, mutta käsitteen alkuperä sijoitetaan yleensä historiallisesti 1950-

luvulle yhdessä bebop-musiikkityylin kanssa. Polhemus toteaa kuitenkin, että Cab Calloway 

kirjoitti hipstereistä jo vuonna 1938.424 'Alkuperäinen' hipsteri oli 'musta', kun taas 1950-

luvulla hipsteri tarkoitti pikemminkin 'valkoista mustaa' (engl. white negro), mikä heijastaa 

myös "rodun" merkitystä tuona aikana.425 Tämän päivän hipstereissä tuskin on enää kyse rodul-

listamisesta, vaan kenestä tahansa kaupunkilaisesta voi tulla hipsteri, ainakin periaatteessa.426   

 

Ensimmäiset hipsterit 1900-luvun puolivälissä olivat jazz-musiikin ystäviä, tuottajia ja soitta-

jia.427 Jazz oli tuona aikana uutta ja innovatiivista eli edelläkävijöille ja uusista ilmiöistä kiin-

nostuneille hyvä kohde. Sam Bass Warner esittääkin, että jazz-musiikilla oli merkittävä rooli 

'mustien' sosiaalisen aseman muutoksessa: "Jazz-aika" merkitsi kunnioituksen alkua.428 Tästä 

huolimatta hipsterismi käsitteenä on kokenut muutoksia, jotka ovat muovanneet käsityksiä 

hipstereistä ja siitä mitä he edustavat. Hipsteri 1950-luvun Yhdysvalloissa ei siis tarkoita sa-

maa, mitä se tarkoittaa nykyään. Tämän tutkimuksen kannalta on merkittävää myös huomata, 

                                                
422 Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016; Ilari 25.8.2016.  
423 Ks. luku 2.1.  
424 Polhemus 1994, 29. Ks. myös Schiermer 2014, 169–170. 
425 Polhemus 1994, 29. 
426 Schiermer esittää, että hipsterit ovat nuoria, valkoisia ja keskiluokkaisia, tyypillisesti 20–35-vuotiaita: tietyn-
lainen hipstereihin liitetty estetiikka on herättänyt keskustelua 'rodusta' ja mahdollisesta rasismista hipsterikulttuu-
rissa USA:ssa. Schiermer 2014, 172–173. USA:n rodullistettu konteksti on kuitenkin erilainen kuin Euroopassa ja 
Suomessa. Rodullisuus ei myöskään noussut esiin näissä aineistoissa.  
427 Ks. esim. Polhemus 1994, 29.  
428 Bass Warner 2011, 62.  
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että 1950-luvun hipsterit eivät myöskään näytä samalta kuin hipsterit tänä päivänä.429 Jazz-

musiikin ja edelläkävijyyden kautta voidaan kuitenkin löytää jonkinlainen yhteys 1940–1950-

lukujen ensimmäisiin hipstereihin, jos sellaista halutaan etsiä. 

 

Aineiston pohjalta hipsterit eivät siis näytä muodostavan mitään yhtenäistä alakulttuuria, kuten 

perinteiset alakulttuurit. Hipsterit näyttävät toimivan pikemminkin yksilöinä tai pienempinä 

ryhminä, joita yhdistää yksi asia: edelläkävijyys tai halua toimia edelläkävijänä. Edelläkävijyys 

pitää kuitenkin ymmärtää tässä pukeutumisen kannalta niin, että se viittaa lähinnä ei-coolien 

vanhojen vaatekappaleiden uudelleenlöytämiseen ironisesti tai autenttisuuden etsinnän seura-

uksena. Kun kyseisestä vaatekappaleesta tulee taas 'cool', hipsterit siirtyvät etsimään uutta ei-

coolia vaatekappaletta. Tämän ymmärtäminen on oleellista tässä tutkimuksessa – tässä mieles-

sä edelläkävijä-hipsterit ovat itse asiassa mukana luomassa muotia ja trendejä, joko tahallaan 

tai tahattomasti.  

 

Hipsteripukeutuminen ei tarkoita vain yhtä tiettyä tyyliä tai muotia, vaan se on muuttuvaa, ja se 

voi myös olla samanaikaisesti erilaista.430 Polhemus näkee alakulttuurisen pukeutumisen staat-

tisempana, jolloin tässäkään mielessä hipsterit eivät sovi perinteiseen kuvaukseen alakulttuuris-

ta.431 Edelläkävijyys voi selittää, miksi hipsterityyli elää jatkuvassa muutoksessa. Ymmärrettä-

västi hipsterin pukeutuminen ei voikaan olla pysyvää, jos hipsteri-ideologian keskiössä on uu-

sien asioiden etsiminen ja uuden kokeminen. Siksi pukeutumisen on uudistuttava tietyin vä-

liajoin ollakseen taas hetken aikaa jotain uutta ja erilaista tai yksilöllistä. Tämä voisi myös se-

littää, miksi ihmisten on usein niin vaikea kuvailla, miltä hipsteri näyttää tai mitä hipsterillä on 

päällään – viime vuosien aikana olen usein pyytänyt ystäviäni ja tuttujani kuvailemaan hipste-

reitä, mutta yleisin vastaus on ollut "näytän sulle sitten". Kuvailu on ehkä ollut vaikeaa, koska 

vaihtoehtoja on niin paljon.432  

 

Positiivisessa valossa hipsterit näkevä Joonas ihmetteli, että eivätkö lopulta kaikki ole hipste-

reitä määritellen hipsterin kaupungissa asuvaksi ihmiseksi, joka nauttii ruuasta, juomasta ja 

musiikista. Joonas koki itsekin kuuluvansa tällaisten hipstereiden joukkoon, jossa pukeutumi-

nen ei ole ainakaan suoraan mukana määritelmässä. Joonaksella oli Flow'ssa yllään lenkkarit, 

                                                
429 Ks. esim. Polhemus 1994, 29.  
430 Ks. myös Schiermer 2014, 170. Schiermerin mukaan nykyhipsteri on eklektinen ja avaramielinen. Etsiessään 
autenttisuutta tai ironiaa hän tarkastelee koko populaarin kulttuurin menneisyyteen kuuluvaa joukkoa.  
431 Polhemus 1994, 8.  
432 Ks. Schiermer 2014, 171.  
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shortsit ja t-paita jonka päällä oli kauluspaita. Haastatellun pukeutuminen vaikuttikin olevan 

lähempänä niin sanottua valtavirtamuotia, kuin esimerkiksi Urban Dictionaryn hipsterimääri-

telmän mukaista pukeutumista. Tämä huomio ohjaa pohtimaan entistä tarkemmin, voiko hips-

terit nähdä urbaanina alakulttuurina – jos siis kaikki ovat potentiaalisia hipstereitä. 

 

Ja kuten kaupunkikulttuurin tutkija Giacomo Bottà esittää: jos perinteistä alakulttuurin määri-

telmää pohditaan tarkemmin, se ei lopulta näytä sopivan hipstereihin ainakaan enää, sikäli kun 

alakulttuuria on useimmiten pidetty staattisena ja homogeenisena ilmiönä ja yleensä myös sel-

laisena, johon samaistutaan tai identifioidutaan.433 Myös modernia hipsterismiä tutkinut Bjørn 

Schiermer esittää, että hipsterit sopivat huonosti (jos lainkaan) perinteiseen alakulttuurimääri-

telmään, sillä jatkuva yksilöllisyyden tavoittelu murentaa alakulttuurisen pukeutumisen yh-

teneväisyyttä, ja toisaalta taas yhtäläisyys pukeutumisessa murentaa yksilöllisyyttä. Tämä dua-

lismi sumentaa hipsterikulttuurin rajoja tehden perinteisen 'alakulttuurisen' yhteneväisen käy-

töksen mahdottomaksi.434  

 

Suurin osa näkee hipsterin esittävän jotakin 'toista'. Myös tämä huomio selittää sitä, miksi hips-

terikulttuurista tuntuu olevan vaikea saada kiinni. Hipsterismiä ja autenttisuutta tarkastellut 

Kelsey Henke toteaakin, että hipsterismi alakulttuurina tulee ymmärtää tyylillisesti ja indivi-

dualistisesti motivoituneena. Tällöin se eroaakin merkittävästi perinteisistä alakulttuureista, 

joiden ideologia löytyy kumouksellisuudesta ja ristiriitaisuudesta suhteessa valtakulttuuriin.435 

Jimin puheessa tyylin ja yksilöllisyyden merkitys hipsterikulttuurille näkyivät kuitenkin selke-

ästi, kun taas Joonaksen määritelmässä pukeutuminen oli sivuroolissa:  

 

Ihminen haluu olla uniikki ja sitten yhdistellä erilaisia [tyylejä]. Siihen yhdistyy usein siihen 

tyyliin erilaisia menneiden vuosikymmenten tai ikonisia tyyliratkaisuja tai muita [...] ja sit se 

aiheuttaa tän ironisuuden siinä [...]: kaikki päätyy samantyylisiin ratkaisuihin. [...] Kukaanhan 

ei ole hipsteri [...], se rikkois sen, että on tehny itse omat yksilölliset valintansa tyylinsä suh-

teen [...], jos joku pystyy määritellä ulkoapäin et aa, sä oot hipsteri.436 

 

Jimi kertoi, että on aiemmin pohtinut opiskelutehtävänä hipsterikulttuuria, mikä voi selittää, 

että hänellä oli kaikista haastatelluista selvin näkemys siitä, mikä on hipsteri. Oleellista on siis 

                                                
433 Bottà 1.12.2016. Ks. myös Polhemus 1994.  
434 Schiermer 2014, 168–170.  
435 Henke 2013, 119.  
436 Jimi 17.8.2016.  
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halu tuoda esiin ja korostaa omaa yksilöllisyyttään pukeutumisen avulla. Aiemmassa luvussa 

toin jo esiin Simmelin huomion, että nimenomaan kaupungissa pukeutuminen on oleellinen 

instrumentti, jonka avulla itseään voi korostaa.437 Tätä kautta voi myös ymmärtää, miksi hipste-

rismi näyttäytyy ainakin pukeutumisen näkökulmasta urbaanina ilmiönä.438 Ilari toi esiin, että 

Suomessa hipstereiksi luokitellaan yleensä "ne ärsyttävät stadilaiset" ja Jimi totesi, että hänen 

ulkopaikkakuntalaiset kaverinsa ovat sanoneet, että Helsingissä kaikki näyttävät hipstereiltä.439 

Nämä toteamukset osoittavat myös hipsterin ja urbaanin kulttuurin kiinteää suhdetta.  

 

Jimin lainauksessa tulee myös esiin, että kaikki ihmisten käyttämät vaatteet ovat muodin tuotet-

ta, minkä myös muodin tutkija Annamari Vänskä on todennut.440 Hipsterikulttuurissa on siis 

vahva kytkös haluun tuoda esiin omaa yksilöllisyyttä, mutta koska kaikki vaatteet ovat lopulta 

muodin tuotetta, hipsterin päämäärä on jokseenkin saavuttamattomissa.441 Hipsteri pyrkii kui-

tenkin välttämään valtavirtamuotia, mikä toisaalta samalla sitoo hipsterin kiinni muodin jatku-

van muutoksen tarkkailuun ja reflektointiin.442  

 

Jimi tuo myös esiin, kuinka hipsterit hakevat vaikutteita menneiltä vuosikymmeniltä, vaikka 

tämä ei ole vain hipstereiden käyttämä 'tekniikka', vaan muoti ylipäätään kulkee sykleissä pala-

ten ja inspiroituen aiemmista muodoista. Hipsteripukeutumisessa menneitä vuosikymmeniä 

tuodaan esiin kuitenkin usein ironisesti, mikä onkin oleellista hipsterikulttuurissa.443 Jimin mu-

kaan ironia syntyy siitä, että yksilöllisiksi väitetyt pukeutumisratkaisut ovat lopulta "kaikilla" 

samoja. Tätä kautta voi ymmärtää, miksi autenttisuuden nähdään katoavan ja miksi hipsteri-

kulttuuri voi näyttäytyä epäautenttisena yksilöllisyyden tavoitteluna.  

 

Toisaalta tämä ei selitä 'sisältäpäin', mitä ironia hipsterikulttuurissa tarkoittaa ja mihin sillä 

pyritään eli miksi hipsterit turvautuvat ironiaan pukeutumisessaan. Pitää siis pyrkiä ymmärtä-

mään, miten ironia tulee käsittää hipstereiden yhteydessä. Schiermerin mukaan ironia on tässä 

yhteydessä ensi sijassa keino olla yhdessä; "voimakas, mutta vaarallinen työkalu, jota käyte-

tään konkreettisissa sosiaalisissa tilanteissa.". 444  Aineistoni perusteella olen samaa mieltä 

                                                
437 Ks. luku 2.3. 
438 Ks. myös Schiermer 2014, 177.  
439 Jimi 17.8.2016; Ilari 25.8.2016. 
440 Ks. s. 1.   
441 Ks. myös Schiermer 2014.  
442 Ibid., 171.  
443 Ibid., 169.  
444 Ibid., 171. Käännös englannista omani.  
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Schiermerin kanssa. Ironiaa ei mielestäni tule hipstereissä puhuttaessa ymmärtää perinteisenä 

epäsuorana ivana, joka voidaan tulkita loukkauksena tai hyökkäyksenä toista kohtaan. Hipste-

rikulttuurissa ei ole kyse vastustuksesta tai kapinoinnista.445 Juuri tämän vuoksi ironia tuleekin 

tulkita erilaisessa valossa.  

 

Perinteisempää ironiaa esiintyi puolestaan Joonaksen pohtiessa nuoruutensa pukeutumista. 

Joonas nosti esiin hänen nuoruudessaan 1990-luvulla muodissa olleet kansitakit. Kysyin, voisi-

ko hän vielä käyttää kansitakkia: "no ei se välttämät [menisi enää päälle] mut tavallaan se on 

ehkä vähän semmonen vaatekappale, mikä vois olla ihan hyvin joku ens kesän läppä ja varsinki 

ku mul on se vene, ni se helly hansenin takki olis helvetin hyvä."446 Joonaksen puhe vaikutti 

hyvin schiermermäisen hipsterimäiseltä. Lisäksi siitä voi huomata jo mainittua 'edelläkävijyyt-

tä'. Joonaksen vastauksesta voi löytää myös ironiaa, mutta ironian voikin nähdä kohdistuvan 

sykliseen muotiin ja itsensä näkemiseen toisena. Joonas on siis itsekin käyttänyt nuoruudessaan 

kansitakkia, mutta kansitakin voi nähdä edustavan toisen sukupolven muotia, johon hän voisi 

kuvitella palaavansa humoristisesti, etenkin, koska nyt vanhempana hänellä on vene ja kansita-

kit on alunperin tehty veneilykulttuuriin. Kansitakkeja alkoi kuitenkin näkyä yleisemmin Hel-

singin katukuvassa 1990-luvulla. Ironian voi siis myös nähdä kohdistuvan siihen, että niitä on 

kaupungin kontekstissa alunperin käytetty 'väärin'.  

 

Ja toisaalta, kyse ei aina ole ironiasta. Toisin sanoen, vaikka ironia on oleellinen osa hipsteri-

kulttuuria, se ei kuitenkaan ole välttämätöntä eikä se ilmene aina.447 Schiermer esittää, kuinka 

vanhempien tyyli voikin olla aidon ihailun kohteena – tällöin hipsterikulttuuri tuleekin nähdä 

säilyttävänä kulttuurina eikä vastakulttuurina vanhempien sukupolvelle, kuten perinteisten ala-

kulttuurien rooli on ymmärretty.448 Minulla on eräs äitini vanha villapaita, josta pidän paljon 

erityisesti siksi, että se tietyllä tavalla yhdistää minut symbolisesti äitiini ja hänen nuoruuteen-

sa, kuvitteelliseen aikaan, jossa me olemme samanikäisiä. Materiaalisen kulttuurin tuotteen 

avulla voidaan luoda ajallisia ja tunteellisia siteitä sukupolvien välille. En käytä paitaa lainkaan 

ironisessa tarkoituksessa: kyse on pikemminkin Schiermerin esittämästä tavasta olla yhdes-

sä.449 Samalla näen, että paita representoi sellaista hipsteripukeutumista, jossa tarkoituksena on 

kulttuuriin ylläpitäminen ja säilyttäminen.  

                                                
445 Ibid., 177.  
446 Joonas 25.8.2016.  
447 Schiermer 2014, 173.  
448 Ibid., 174.  
449 Ks. ibid., 171.  
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Oleellista on myös Jimin toteamus siitä, miksi kukaan ei halua myöntää olevansa hipsteri tai 

tulla luokitelluksi hipsteriksi: hipsteriksi luokitteleminen kadottaisi uniikin ja yksilöllisyyden 

tunteen, joka näyttää olevan erityisen merkityksellistä hipsterikulttuurissa. Ja kuten eräs kyse-

lyyn vastannut kertoi: hän ei voisi pukeutua "liian hipster vaatteisiin, koska se edustaa teennäi-

syyttä".450 Yksilöllisyys liitetään usein myös autenttisuuteen, jonka samalla nähdään katoavan, 

jos tulee luokitelluksi hipsteriksi. Schiermer korostaa yhtä lailla autenttisuuden merkitystä, joka 

välittyy ajatukseen hipsterismistä: lyhyesti sanottuna luova tai omaperäinen käytös on autent-

tista, jos sitä ei voida pelkistää imitoinniksi.451 Pukeutuminen voidaan ymmärtää käytöksenä, 

jota muut voivat tarkkailla tältä kannalta erityisen tarkasti. Siksi pukeutumisella on olennainen 

rooli omaperäisen tai imitoivan käytöksen ilmentäjänä. Myös Henke toteaa, että hipstereihin 

liitetään usein pinnallisuus ja itsekeskeisyys.452 Aineiston perusteella näyttääkin siltä, että 'hips-

terivaatteita' ei siis pyritä välttämään siksi, että niistä ei pidetä, vaan siksi, että pelätään muiden 

niistä tekemiä tulkintoja. Seuraavaksi tarkastelenkin vielä kaupunkitutkimuksen näkökulmasta, 

miten kaupunki tai kaupunginosat voivat ohjata pukeutumista ja vaikuttaa pukeutumisesta teh-

täviin tulkintoihin.  

	  

4.3	  Flow	  Festival	  Helsingin	  julkisivuna	  

 

Kirjailija Pär Westberg kuvaa hyvän kaupungin olevan kuin edustava julkisivu, johon liitetään 

tunteita, ja joka saa ihmettelemään, mitä julkisivu kätkee sisäänsä. Westberg toteaa, että tuo 

julkisivu johdattaa toistuvuudesta yllätyksellisyyteen, tutusta ja turvallisesta uuden löytymi-

seen.453 Pukeutuminen voidaan nähdä eräänlaisena keinona, 'julkisivuna', jolla tuotetaan kuvaa 

itsen lisäksi myös kaupungista. 

 

Julkisivun taakse kätkeytyy kuitenkin paljon sellaista, mitä ei voi nähdä tutustumatta 'raken-

nukseen' lähemmin myös sisältä päin. Entwistle tuo esiin, että tämä pukeutumisenkin ilmeinen 

paradoksi on nähtävissä suuressa osassa pukeutumista ja muotia käsittelevää tutkimuskirjalli-

suutta.454 On siis välttämätöntä ottaa tämä paradoksi huomioon myös tässä tutkielmassa ja to-

deta, että pukeutuminen ei aina kerro kaikkea, ja se voi johtaa myös virheellisiin tai yksioikoi-

                                                
450 K15V31.  
451 Schiermer 2014, 169–170. 
452 Henke 2013, 118. 
453 Kolbe 17.11.2016.  
454 Entwistle 2015, 112. 
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siin tulkintoihin kyseisestä henkilöstä,455 tai jopa koko kaupungista, jos tarkastellaan vain yhtä 

mahdollista julkisivua tietyssä tilassa ja tehdään sen perusteella kokonaisvaltaisia päätelmiä 

koko kaupungista. Esimerkiksi Antti kertoi suhtautuvansa pukeutumiseen seuraavasti: 

 

Ne [vaatteet] ei oo niinku minä, et se miten mä pukeudun ni tietysti kertoo jotain mun [...] 

semmosista kulttuurisista asenteista, et ei kuitenkaan kerro musta henkilönä juuri mitään ja to-

ta varsinkaan persoonana.456 

 

Antti ei koe, että hänen pukeutumisensa kertoisi paljoakaan siitä, millainen henkilö hän on, 

mutta hänen pukeutumisestaan on kuitenkin mahdollista tehdä havaintoja hänen "kulttuurisista 

asenteistaan". Kyse on identiteetistä, jonka runsautta vain harvoin voi ilmaista esimerkiksi yh-

dellä asukokonaisuudella. Fred Davis on pohtinut tätä pukeutumisen problematiikkaa ja toden-

nut, että vaatteet voivat toimia samanaikaisesti sekä tarkasti kommunikoivana kielenä että tul-

kinnanvaraisena 'musiikkina', jonka tulkintaa ohjaavat esimerkiksi tunteet ja tunnelma.457 Myös 

Woodward on sitä mieltä, että itsensä todellinen ilmaiseminen pukeutumisen keinoin ei ole 

mahdollista.458 Ja toisaalta pukeutuminen voi paljastaa paljonkin: vaatteet, joihin päätetään 

pukeutua, kertovat jotain henkilön sukupuolesta, luokasta, statuksesta ja niin edelleen.459 Antin 

mainitsema "kulttuuriset asenteet" viittaa tulkintani mukaan näihin seikkoihin.  

 

Toisaalta teemme jatkuvasti tulkintoja toisista ihmisistä pukeutumisen perusteella, vaikka saa-

tamme itse ajatella, etteivät vaatteemme viesti siitä, keitä olemme. Myös kaupunki viestii itses-

tään eri tavoin tiedostamattaan ja tahtomattaan, mutta myös tietoisesti: kaupunkitutkija Pasi 

Mäenpään mukaan festivaalit ovat tärkeitä tapahtumia Helsingille, koska niiden avulla kaupun-

ki viestii itsestään ulospäin. Samalla Mäenpään mukaan festivaalien avulla pyritään hakemaan 

Helsingille imagoa, talouskasvua ja – mikä ennen kaikkea on tärkeää tämän tutkielman kannal-

ta – helsinkiläisille urbaania identiteettiä.460 Festivaalit ovat siis tärkeä tietoinen keino muodos-

taa kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisestä kaupunkikulttuurista.  

 

Flow näyttää muodostuvan pukeutumisen kannalta merkitykselliseksi tilaksi myös visuaalisuu-

tensa vuoksi. Tämä tuli esiin haastatteluissakin niin, että monet haastateltavat kokivat, että kos-

                                                
455 Ibid.  
456 Antti 17.8.2016.   
457 Davis 1992, 3.  
458 Woodward 2007, 68.  
459 Entwistle 2015, 112. Ks. myös Woodward 2007, 68.  
460 Mäenpää 2011, 80.  
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ka itse tapahtumapaikka on visuaalisesti miellyttävä, "näyttää kivalta" ja poikkeaa tavallisesta, 

he haluavat pukeutumisellaan "sopia tunnelmaan". Tämä merkitsee sitä, että halutaan pukeutua 

sellaisen muodin mukaan, jonka nähdään vastaavan olemukseltaan itse tapahtumaa, ja sen näyt-

tämöä. Näen tämän liittyvän Simmelin esittämään muotia koskevaan jäljittelyviettiin, joka 

"vastaa yhtä olemuksemme perussuuntausta, nimittäin sitä, joka saa tyydytyksensä sulautumi-

sesta yleiseen ja joka korostaa pysyvyyttä vaihtelun keskellä".461 Simmelin huomion avulla 

ymmärretään, kuinka festivaalin visuaalinen ilme ohjaa osaltaan Flow'ssa esiintyvää muotia. 

Huomio on mielestäni oleellinen, kun tarkastellaan miesten pukeutumista Flow Festivalilla. 

Pukeutumisella saatetaan pyrkiä vastaamaan Flow'n kautta tavoiteltuun kaupungin imagoon, 

vaikka se voikin tapahtua tiedostamattomalla tavalla. Alla olevassa kuvassa 6 on yksi Flow'n 

mainoksista vuodelta 2016. On vähintäänkin mielenkiintoista, että mainoksesta voi lukea huo-

mattavan paljon yhtäläisyyksiä miesten pukeutumiskertomuksiin Flow'ssa ja Helsingissä.  

 

 
Kuva	  6.	  Flow'n	  mainoskuva	  vuodelta	  2016.	  	  

Kuva:	  Resident	  Advisor.	  
 

Mainos herättää huomiota, mikä on tietysti sen olennaisin tarkoitus. Tästä huolimatta mainos 

on samalla suhteellisen yksinkertainen ja vähäeleinen. Siinä on käytetty vain kolmea väriä, 

kirkkaan korallinvärin lisäksi mustaa ja valkoista – kahta väriä, jotka olivat myös miesten suo-

siossa pukeutumisessa. Mainoksessa käytetty fontti on selkeä, "siisti" ja jopa minimalistinen, 

mutta oikealla oleva iso f-kirjain erottuu selvästi normaalista ja normeista. Se on rohkea, eri-

koinen ja erottuva, muttei liian erilainen vaan edelleen tunnistettavissa. Siinä on leikkisyyttä ja 

uuden tuntua. Sen voi nähdä myös autenttisuuden osoituksena, koska oletettavasti samanlaista 

ei löydy muualta. Mainos kokonaisuutena näyttää vaivattomalta, siltä että sitä ei ole mietitty 

                                                
461 Simmel 1986, 25.  
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liikaa, mutta se on siitä huolimatta tyylitelty ja siisti sekä silti riittävän rento. Nämä kuvaukset 

kuulostavat kovin samanlaisilta kuin miesten Flow'hun liittyvät pukeutumiskertomukset, joita 

olen tuonut esiin tässä tutkielmassa.  

 

On myös tärkeää huomata, että pukeutumisen julkisivut voivat olla erilaisia eri puolilla kau-

punkia ja eri tilanteissa. Toisaalta ne voivat myös sekoittua toisiinsa, ja erinäköiset julkisivut 

voivat seistä vierekkäin kuvaten ja heijastaen kaupunkiin liittyvää kerroksisuutta, aivan kuten 

rakennustenkin erilaiset julkisivut kuvittavat kaupunkia ja leikittelevät eri tyyleillä ja vuosi-

kymmenillä. Kaupungit ja urbaanit elämäntavat ylipäätään rakentuvat erilaisuuksien kautta.462 

On siis selvää, että Flow'kin on täynnä erilaisia pukeutumisen julkisivuja, joista osa erottuu 

enemmän joukosta ja osa vähemmän, ja joista on tässä tutkielmassa mahdollista tarkastella vain 

pientä osaa. Siitä huolimatta "rakennustekniikat" ja perustelut sille, miksi julkisivut näyttävät 

miltä näyttävät, ovat olleet huomattavan samankaltaisia.   

 

Haastatteluissa nousi esiin myös, että miehet muuttavat julkisivuaan eli vaihtelevat pukeutu-

mistaan paitsi tilanteen mukaan, myös sen mukaan, missä päin kaupunkia he ovat.463 Samoin 

miehet tulkitsevat muiden kaupunkilaisten pukeutumisen olevan sidoksissa eri paikkoihin ja 

alueisiin Helsingin sisällä.464 Miesten pukeutumista ja erilaisten maskuliinisuuksien esiintymis-

tä San Jósessa tutkineen José Blanco F.:n mukaan kaupungit tuottavatkin erilaisia miesten 

muodin ekologioita, joista kaupungin rakenteelliset maisemat viestivät, ja jotka saattavat vai-

kuttaa kaupungissa asuvien miesten pukeutumisvalintoihin.465 Esimerkiksi Jimi kuvaili pukeu-

tumisen paikallisuutta Helsingissä seuraavasti, kun kysyin, osaisiko hän kuvailla pukeutumista 

Helsingissä yleisellä tasolla (– jos sellainen edes on hänen mielestään mahdollista): 

 

Mä veikkaan et ei [voi kuvailla] koko helsinkiä. Se pitäis niinku jakaa palasiks, et tietyis osis 

Helsinkii pukeudutaan tietyllä tavalla, tietys osas tietyllä tavalla tai et löytyy ainakin prosentu-

aalisesti enemmän tiettyä tyyliä, tiettyjä tyylisuntii, tietyntyylistä tyyliä.466 

 

Jatkoin kysymyksellä, jossa pyysin häntä pohtimaan tarkemmin, minkä tyylisiä eri kaupungin-

osat voisivat olla: 

                                                
462 Ks. Macionis & Parrillo 1998, 214. Ks. myös Wirth 1938, 16–18.  
463 Jimi 17.8.2016; Niko 16.8.2016; Aleksi 22.8.2016.  
464 Jimi 18.2016; Joonas 25.8.2016. 
465 Blanco F. 2014, 569.  
466 Jimi 17.8.2016.  
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Bulevardi on mun mielestä mielenkiintoinen. Siel on selkeesti siis siel näkyy se hintataso et 

[se] nousee, mut sit se on kuitenkin niin lähellä kaikkee tämmöstä niinku ylipäätään punavuo-

rihenkistä elämää, et sit sielt löytyy se semmonen jonkinlainen tämmönen luovempi [pukeu-

tuminen], et saattaa olla sit sellast pient henkee, mitä vois löytää niinku ylipäätään jostain 

niinku Punavuori-Kallio meiningistä, mut sit siit on nostettu tavallaan se hintataso vaan kor-

keemmaks, et sit siin on se siistii kauluspaitaa, mut se ei oo se semmonen perus valkonen kau-

luspaita puku, vaan siin on jotain niinku räväkämpää tai persoonallisempaa.467 

 

Jimi on huomioinut, että ihmiset pukeutuvat eri tavoin eri kaupunginosissa. Hän nostaa esiin 

Bulevardin alueen ja vertaa sitä Punavuoren ja Kallion kaupunginosiin. Bulevardi kuuluu Pu-

navuoren vieressä sijaitsevaan Kampin kaupunginosaan. Punavuorta voisi kuvailla gentrifikoi-

tuneeksi eli keskiluokkaistuneeksi entiseksi työväenluokan kaupunginosaksi, ja sama kuvaus 

sopisi myös Kallioon.468 Myös Kampin alue on alunperin ollut työväenaluetta, josta kaupun-

ginosan länsilaidalla sijaitsevat puutalot ovat muistutuksena, mutta toisaalta Bulevardia pide-

tään yhtenä Helsingin hienoimmista kaduista, ja onhan sen eurooppalainen nimikin muista 

poikkeava ja voi ylläpitää ajatusta hienostuneisuudesta ja erinomaisuudesta. Jimi tuo esiin, että 

suurin ero näyttäisi olevan siinä, että Bulevardilla pukeudutaan vähän hienommin ja "kalliim-

min", mutta ei kuitenkaan perinteiseen "valkoinen kauluspaita ja puku" -tyyliin, vaan uskalle-

taan olla persoonallisempia ja luovempia. Tämä vaikutus tulee Jimin mukaan nimenomaan 

keskiluokkaisilta tai työväenluokkaisilta usein myös trendikkäinä pidetyiltä alueilta, kuten Pu-

navuori ja Kallio. Punavuoren vaikutus ulottuu Bulevardille, jossa pukeutumiskulttuuria ohjaa 

kuitenkin samalla myös taloudellinen asema.  

 

Lisäksi on hyvä vielä huomauttaa, että Bulevardi voidaan nähdä ensi sijassa kaupallisena kes-

kittymänä, kun taas Punavuori ja Kallio nähdään asuinalueina, joiden kaduilla on alueen asuk-

kaita palvelevaa liiketoimintaa. Bulevardin profiili rakentuu enimmäkseen korkean statuksen 

yrityksistä, kuten asianajotoimistoista ja esimerkiksi high fashion -liikkeistä, taidegallerioista, 

ja kadun varrella sijaitsee esimerkiksi myös Aleksanterin teatteri. Siinä missä Flow (ja Puna-

vuori sekä Kallio) edustaa vapaa-aikaa, määrittää Bulevardia suurelta osin työelämä ja sen 

konventiot, mitkä näkyvät myös pukeutumisessa.  

 

                                                
467 Jimi 17.8.2016.  
468 Gentrifikaatiosta ks. esim. Lähellä kaupungissa: Gentrifikaatio.  
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Jimin kuvauksessa pukeutumisesta eri kaupunginosissa näkyy rohkeus, joka nousi esiin myös 

luvussa 4.1. Flow'n itsessään voi nähdä tavoittelevan luovuutta, joka ilmenee esimerkiksi tai-

teen, uutta esittelevän ruokakulttuurin469 ja uusien tuntemattomampien artistien esittelyn kautta. 

Aineiston tarkastelu osoittaa, että rohkeus ja luovuus ovat monin tavoin helsinkiläisen urbaanin 

kulttuurin keskiössä. Tämä ilmenee miesten pukeutumiskulttuurissa yksilöllisten tyylien ja 

valintojen tavoitteluna. Jimin puheessa luovuuden nähdään olevan myös sidoksissa tilaan ja 

paikkaan, kuten esimerkiksi eri kaupunginosiin: Punavuoren ja Kallion nähdään olevan "luon-

teeltaan" luovia. Luovuus ja rohkeus ovat siis tärkeitä huomioita, kun tarkastellaan pukeutu-

mista kaupunkikulttuurin ilmentäjänä. 

 

Myös Joonaksen puheesta voi tulkita samankaltaisia huomiota siitä, että pukeutuminen on si-

doksissa eri alueisiin ja paikkoihin ja ilmentää erilaisia kaupungissa vaikuttavia kulttuureja: 

 

Täs on tietenkin tietysti ihmisiä, jotka töidensä puolesta käyttää pukua. Puhutaan siis niinku 

Aleksanterinkadusta ja mikä tää nyt on. Pankki ja vakuutusalan ihmiset pitää nyt aika pitkälti 

pukeutuu sillee aika tyylikkästi, ni kylhän tässä ku sä kuljet keskustan alueella, ni kylhän ih-

miset on pukeutunu vähän paremmin ku miten muuten. Sit se ehkä menee sellaseks rennom-

maks, et sä voit yhdistää sellasii niinku melkein niinku lenkkivaatteita niihin sun arkivaattei-

siin. 470  

 

Eri paikoissa ja eri tilanteissa identiteetin eri puolet tulevat esiin ja Aleksanterinkatu, punavuo-

rilaisuus, Bulevardi ja kalliolaisuus voivat myös merkitä eri asioita eri ihmisille esimerkiksi 

työn, taloudellisen ja sosiaalisen aseman tai iän vaikutuksesta. Myös Woodward on huomioi-

nut, että fyysinen katu ja muut paikat vaikuttavat pukeutumiseen, ja ne on otettava huomioon 

tutkimuksessa. Lisäksi Woodward toteaa, että fyysisillä paikoilla on myös muuttuva sosiaali-

nen olemus – sama katu voi näyttää hyvin erilaiselta maanantaiaamuna ja lauantai-iltana.471 

Tämä näkyy myös pukeutumisessa. Joonaksen antaman esimerkin, Aleksanterinkadun sosiaali-

nen olemus muuttuu ainakin hieman, kun töidensä vuoksi asiallisiin pukuihin pukeutuneet 

"pankki- ja vakuutusalan" työntekijät pääsevät töistä, ja ostoskadun valtaavat vapaa-aikaansa 

shoppaillen tai ravintoloissa käyden viettävät paikalliset asukkaat, opiskelijat ja matkailijat. 

Aineiston tarkastelu osoittaa, että ilmeisimmät erot ovat nähtävissä Helsingin keskustassa ja 

                                                
469 Esimerkiksi helsinkiläinen jäätelötehdas Kolme Kaveria lanseerasi Flow'ssa 2016 uusia vegaanisia jäätelöitä, 
jotka olivat ensin saatavilla vain festivaalilta. Ks. esim. Helsingin Uutiset 17.8.2016. 
470 Joonas 25.8.2016.  
471 Woodward 2009, 87.  
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kantakaupungin alueella. Myös Flow Festival voidaan aineiston perusteella nähdä kuuluvan 

osaksi keskustaa ja kantakaupunkia, vaikka se edustaakin ensi sijassa väliaikaista tuotettua tilaa 

ja eroaa siten muusta kantakaupungista.  

 

Samalla Flow Festival myös representoi kaupunkikulttuuria ja sellaista pukeutumista, joka nä-

kyy myös Flow'n ulkopuolella Helsingissä. Se ei ole muusta kaupunkikulttuurista irrallinen tai 

suljettu tapahtuma, joka ei saisi vaikutteita muualta kaupunkikulttuurista tai joka ei itse vaikut-

taisi kaupunkikulttuuriin ja tuottaisi sitä. Puolet haastateltavista ja neljä kyselyyn vastanneista 

esimerkiksi näki Flow'n esikuvana muille Helsingissä järjestettäville tapahtumille, mikä osoit-

taa, että Flow vaikuttaa myös varsinaisen tapahtuma-alueen ja -ajan ulkopuolella.472 Myös esi-

merkiksi muotilehti Vogue esittelee Flow'n tavallisista musiikkifestivaaleista poikkeavana nos-

taessaan sen esiin internetartikkelissaan, jossa esitellään kolme musiikkifestivaalia, jotka "so-

pivat ihmisille, jotka vihaavat musiikkifestivaaleja".473 Tässä on oleellista huomata pukeutumi-

sen tutkimuksen kannalta, että merkityksellistä on se, että Voguen kaltainen muotimaailman 

jättiläinen nostaa Flow'n esiin artikkelissaan, vaikka artikkeli ei käsittelekään muotia. Artikke-

lin toimittaja Celeste Moure osallistui itse vuoden 2016 Flow'hun ja kuvaili ihmisten pukeutu-

mista Yle Uutisille seuraavanlaisesti:  

 

Ihmiset pukeutuvat täällä omaperäisesti. Ihmisillä on värikkäitä vaatteita ja glitteriä joka pai-

kassa. On ollut hauska katsella, mitä ihmisillä on täällä päällään. Skandinaviasta tulevilla ih-

misillä on maine tyylikkäinä pukeutujina, joten oletinkin, että ihmiset panostavat vaatteisiin, 

hiuksiin, meikkiin ja kenkiin. Kaikki näyttävät hyvin tyylikkäiltä.474 

 

Tulkitsen toimittajan mainitseman omaperäisyyden viittaavan aiemmin esiin nostamaani pu-

keutumisen rohkeuteen ja luovuuteen, jotka miesten puheessa ilmentävät helsinkiläisyyttä. 

Mielenkiintoista on myös se, että toimittaja on huomannut ihmisten panostavan kenkiin, joiden 

merkityksen olen yhtä lailla nostanut tässä esiin. Samalla tässä tulee ilmi kolmannessa luvussa 

huomioimani median merkitys Flow Festivalin ja pukeutumisen suhteen: Voguen toimittaja 

ylläpitää osaltaan diskurssia, jossa Flow Festival näyttäytyy tyylikkäiden ja pukeutumiseen 

panostavien ihmisten festivaalina.475  

                                                
472 Antti 17.8.2016; Aleksi 22.8.2016; Joonas 25.8.2016; Heikki 1.9.2016. K22V40; K22V45; K22V53; K22V54.  
473 Vogue 17.4.2017. Kaksi muuta esiin nostettua festivaalia ovat Bilbao BBK Live Espanjan Bilbaossa ja  Oasis 
Festival Marokon Marrakechissa.  
474 Yle Uutiset 13.8.2016.  
475 Ks. s. 40, 48.  
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Työstä, taloudellisesta asemasta ja statuksesta puhuminen kaupunkitutkimuksen näkökulmasta 

ohjaa huomiota kohti gentrifikaatiota, palatakseni Joonaksen ja Jimin huomioihin pukeutumi-

sen paikallisuudesta Helsingissä. Myös Mäenpää nostaa esiin gentrifikaation merkityksen Hel-

singissä ja huomauttaa, että siitä on tullut myös toivottua ja tavoiteltua, kun se aiemmin nähtiin 

ongelmana.476 Flow'n voikin nähdä ilmentävän gentrifikaatiota, ainakin jos tarkastellaan lippu-

jen hintoja. Myös Ilari mainitsi Flow'n olevan yhteydessä gentrifikaatioon.477 Tulevan, vuoden 

2017, festivaalin yhden päivän lippu maksaa 99€ ja kolmen päivän lipun saa hintaan 175€.478 

On selvää, että suhteellisen korkeat lippuhinnat vaikuttavat yleisöön ja houkuttelevat vähin-

täänkin keskiluokkaista yleisöä. Tämäkin seikka tulee ottaa huomioon tässä tutkimuksessa ja 

huomauttaa vielä tässä vaiheessa, että tutkielman tulos voisi olla erilainen, jos vastaajajoukko 

olisi koottu esimerkiksi jollain Helsingin monien lähiöiden ostoskeskuksella aikaansa kulutta-

vista nuorista aikuisista helsinkiläisistä miehistä.  

 

Toisaalta on myös tärkeää muistaa, että pukeutumista tulkitaan monista eri näkökulmista ja 

monin eri tavoin ja että kyse on aina myös tulkitsijasta. Pukeutumiseen voidaan myös liittää 

tunteita, joita sekä vaatteen kantaja että katselija kokevat. Pukeutuminen voi herättää myös 

uteliaisuutta, se voi vaikuttaa tavanomaiselta tai yllättää täysin, jos se poikkeaa aiemmista ko-

kemuksista, aivan kuten rakennusten julkisivutkin. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisen tai ulkopuo-

lisen voi olla vaikea erottaa paikallisen tai esimerkiksi alakulttuurisen pukeutumiskulttuurin eri 

nyansseja, jolloin tulkinta pukeutumisesta on hyvin erilainen kuin sisäryhmään kuuluvan. Tä-

mä näkyy esimerkiksi Jimin pohdinnassa helsinkiläisten pukeutumisesta:  

 

Tajuskin siin kohtaa, kun ulkopaikkakuntalaiset kaverit on tullu käymään Helsingissä, ni nii-

den mielest kaikki näyttää jotenkin tosi samalta, ja lähtökohtasesti viime vuosina kaikki on 

vaa sanonu, et kaikki näyttää hipstereiltä, että tota, mut sitte ite taas koen, et siel on hirveen 

paljon erilaisia sit tyylei kuitenkin, et ite näkee, mut ehkä se on sit kuitenkin ku on siin keskiös 

ni näkee ne erot, ku sit taas ulkopuolella oleva ei ehkä välttämättä nää, mut kyl siel on selkees-

ti rennompaa sit taas."479 

 

Pukeutumisen kautta ilmeneviä arvoja, asenteita ja kiinnostuksia tutkineet Marilyn J. Horn ja 

Lois M. Gurel toteavat, kuinka merkityksellinen asema kulttuurilla on pukeutumisessa. Horn ja 

                                                
476 Mäenpää 2011, 99–100.  
477 Ilari 25.8.2016.  
478 Flow Festival 2017. Tickets. Lippuhinnat edellisvuonna olivat samaa luokkaa.   
479 Jimi 17.8.2016.  
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Gurel esittävät, että pukeutumisessa näkyy kansallinen 'tyyli' (engl. character), jota ne, jotka 

edustavat kyseistä kulttuuria eivät näe tai tunnista, mutta ne, jotka eivät ole sen yhtenäistävän 

vaikutuspiirin alla tunnistavat vaivatta.480 Jimin puhe antaa aihetta väittää, että näin tapahtuu 

myös 'kansallisen' sisällä. "Ulkopaikkakuntalaiset kaverit" näkevät helsinkiläisten pukeutumi-

sessa yhteneväisyyksiä ("pääkaupungin tyyliä"), Jimi puolestaan erottaa pukeutumisessa yksi-

tyiskohtaisempia sävyjä ja vivahteita. Nämä sävyt ja vivahteet saattavat ulospäin näyttää sa-

moilta, mutta ne tuottavat merkityseroja sisäryhmän kesken. Tämä selittäisi sitä, miksi Jimin 

ulkopaikkakuntalaiset ystävät näkevät pukeutumisen samanlaisena, kun taas Jimi näkee helsin-

kiläisessä pukeutumisessa eri tyylejä ja asteita.  

 

Jane Jacobs on tutkinut kaupungin katuja ja jalkakäytäviä ja toteaa, että ne ovat kaupungin 

elinvoimaisimpia elimiä, ja jos kadut näyttävät kiinnostavilta, kaupunki näyttää kiinnostaval-

ta.481 Tämän tutkielman aineisto tukee Jacobsin väitteitä. Analyysi on osoittanut, että miehet 

kokevat Helsingin kadut pukeutumisen kannalta kiinnostaviksi, ja kuten todettu: miehet saavat 

inspiraatiota pukeutumiseensa etenkin katumuodista. Miesten pukeutuminen Flow'ssa tuottaa 

siis yhdenlaisen, erilaisista osista muodostuvan julkisivujen kokonaisuuden, joka kertoo jotain 

helsinkiläisestä urbaanista kulttuurista, jota tämä tutkielma auttaa ymmärtämään.   

                                                
480 Horn & Gurel 1981, 246.  
481 Jacobs 2011, 106.  
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5	  Urbaania	  maskuliinisuutta	  ja	  helsinkiläistä	  estetiikkaa	  
 

Flow Festivalissa ei ole kyse vain musiikista, vaan kuten tämä tutkimus osoittaa, nuorilla mie-

hillä on useita syitä osallistua festivaaliin: sosiaaliset ja kulttuuriset syyt näyttävät painavan 

osalla miehistä jopa enemmän kuin musiikki. Toisaalta taas osalla musiikki oli selkeästi tärkein 

syy osallistumiseen. Flow Festivalista on tullut urbaanin kulttuurin instituutio, joka edustaa 

miehille helsinkiläisyyttä. Tämä huomio on tärkeä nuorten miesten pukeutumiskulttuurin tut-

kimisen kannalta, koska se liittää pukeutumisen Flow'ssa osaksi helsinkiläisen identiteetin ra-

kentamista ja kertoo Flow'n ilmentävän helsinkiläistä kaupunkikulttuuria.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut miesten pukeutumiskulttuuri. Miesten pukeutumisrituaaleja 

ja -käyttäytymistä ei siis ole verrattu naisten pukeutumiskulttuuriin. Tällä en tarkoita, etteikö 

sukupuolten välinen vertailu olisi kiinnostavaa, mahdollista ja jopa tarpeellista. Naisten pukeu-

tumisen kautta tulkintojen tekeminen ei kuitenkaan saa olla tutkimuksen lähtökohta, kun tutki-

taan miesten pukeutumista. Tällainen asetelma tuottaisi helposti vääristyneen tai vajavaisen 

kuvan tässä tarkasteltujen helsinkiläisten nuorten miesten pukeutumiskulttuurista ja todennä-

köisesti päädyttäisiin sellaisiin arjessakin vahvana esiintyviin yksioikoisiin ja stereotyyppisiin 

johtopäätöksiin, joissa miesten kiinnostus pukeutumiseen näyttää huomattavasti vähäisemmältä 

kuin naisten.  

 

Flow Festival tulkitaan karnevalistisena tilana, jossa on mahdollista pukeutua normeista poike-

ten, ja jossa muodin tuottaminen on mahdollista ainakin hetkellisesti. Karnevalistinen tila antaa 

samalla mahdollisuuden taivuttaa esimerkiksi maskuliinisuuden ehdollistamia pukeutumisen 

normeja. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että suurin osa haastatelluista ja kyselyyn vastan-

neista haluaa pukeutua tavanomaiseen tyyliinsä myös tässä karnevalistisessa tilassa. Flow'ssa 

"esitetään" itseä, jopa syvällisemmin kuin arjessa, jolloin omasta pukeutumistyylistä poikkea-

minen voitaisiin tulkita valheellisena ja teeskenneltynä esityksenä. Kyse on siis identiteetistä ja 

sen autenttisuuden tulkinnasta. Miehet pyrkivät myös välttämään sellaista vaikutelmaa, jossa 

ajankohtaiset muodit ja trendit näkyisivät suoraan läpi. Tässä mielessä pyritään siis tekemään 

eroa "liian" muodikkaaseen pukeutumiseen, joka myös kadottaisi tärkeän yksilöllisyyden tun-

teen.  Liika muodikkuus saatetaan tulkita myös yliyrittämisenä, minkä vuoksi sitä pyritään vält-

tämään.  
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Toisaalta informantit näyttävät kuitenkin haluavan kuulua Flow-vieraiden joukkoon ja kokea 

yhteenkuuluvuutta muihin kävijöihin, vaikka samanaikaisesti koetaan yhtä tärkeäksi olla me-

nettämättä omaa identiteettiä ja yksilöllisyyttä. Näitä ambivalenttisia tarpeita ilmaistaan Flow-

ssa pukeutumisen keinoin, kun suuren massan keskellä muunlainen kommunikointi ja toisen 

kohtaaminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.  

 

Kaupungissa pukeutumisen viestinnällinen merkitys sekä yksilön oman identiteetin että hänen 

sosiaalisen identiteettinsä näkökulmasta korostuu, kun kohtaamiset ovat hetkellisiä ja toisista 

täytyy tehdä nopeita havaintoja ja päätelmiä, usein tiedostamatta. Pukeutuminen tarjoaa vihjei-

tä, joiden avulla päätellään, millainen joku on tai mihin luokkaan tai ryhmään joku kuuluu. 

Tässä mielessä pukeutuminen Flow'ssa noudattaa myös yleisiä kaupunkielämän säännönmu-

kaisuuksia. Pukeutuminen on materiaalista kulttuuria, jonka avulla ilmaistaan identiteetin lisäk-

si esimerkiksi kulttuurisia arvoja, ihanteita, pyrkimyksiä ja toiveita – sekä urbaania elämänta-

paa.  

 

Nuorten miesten pukeutumisen diskurssin tarkastelu antaa aihetta väittää, että urbaanissa tilassa 

maskuliinisuus ei rakennu (enää) "äijäkulttuurin" kautta, vaan sitä vastaan pyritään jopa taiste-

lemaan. Kiinnostus pukeutumiseen on osa urbaania maskuliinisuutta, ja miehet ovat sitä mieltä, 

että kiinnostus pukeutumiseen saa myös näkyä. Toisaalta olisi jatkossa mielenkiintoista ja tar-

peellista tutkia lähemmin, millaiset ovat tuon kiinnostuksen näyttämisen mahdolliset rajat mas-

kuliinisuuden näkökulmasta, ja miksi. Osa haastatelluista toi esiin, että kiinnostus pukeutumi-

seen näkyy heidän mielestään selvemmin nuorilla. Onko siis kyse siitä, että nuoret (pojat) ovat 

kiinnostuneempia pukeutumisesta ja muodista vai siitä, että miehet eivät maskuliinisuuden ni-

missä voi ilmaista kiinnostustaan samalla tavalla? Vai saavatko sekä nuoret (pojat) että miehet 

yhtälailla näyttää kiinnostuksensa pukeutumiseen, ja kyse onkin ehkä pikemminkin yksilöllisis-

tä eroista kuin maskuliinisuuden ehdoista? 

 

Nuorten miesten pukeutumisdiskurssit ilmentävät myös sosiaalisia normeja eli miesten puhees-

sa näkyy paikoin, miten miehet ajattelevat, että pukeutumisesta pitäisi puhua tai miten siihen 

tulisi suhtautua. Diskurssit ovat osa vallankäyttöä. Esimerkiksi kaupunkikulttuuriin liittyvä 

hipsteri-diskurssi osoittaa selvästi, että miehet tunnistavat hipstereihin liitetyn stigman ja muun 

negatiivisuuden, vaikka eivät itse kokisikaan hipsteriyttä negatiivisena asiana. Hipsterikulttuuri 

paikantuu Suomessa selkeästi Helsinkiin, ja ainakin osa informanteista kokee hipsterikulttuurin 

vaikuttavan omaan pukeutumiseensa. Osa pyrkii välttämään hipsteri-leimaa, ja osa taas kokee 
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edustavansa helsinkiläistä hipsterikulttuuria. Osalla taas hipsterikulttuuri näyttää vaikuttavan 

pukeutumiseen tiedostamattomalla tasolla. Pukeutumisen diskurssien tarkastelun kautta on siis 

päästy kiinni urbaanin maskuliinisuuden ja helsinkiläisen estetiikan rakentumisiin nuorten 

miesten keskuudessa. 

 

Esteettisesti pukeutumisella pyritään korostamaan helsinkiläisen kaupunkikulttuurin tavoitelta-

via päämääriä, joita ovat rentous ja vaivattomuus sekä rohkeus ja luovuus, ja ne voivat ilmetä 

erilaisten tyylien välityksellä. Olennaista on, että Flow ja Helsinki tarjoavat kontekstin, jossa 

näitä päämääriä on mahdollista tavoitella. Monet haastatellut kokivat, että Helsinki kaupunkina 

tarjoaa riittävän vapauden pukeutumisen suhteen, jolloin omasta tyylistä ei tarvitse poiketa 

Flow'ssa. Konkreettisin ja yleisin esimerkki tästä on lenkkarit. Oikeanlaiset lenkkarit edustavat 

tällaista rentoa ja vaivatonta estetiikkaa. Rohkeus ja luovuus eivät näytä viittaavan siihen, että 

pukeutumisella pyrittäisiin erottautumaan joukosta. Kyse on pikemminkin siitä, että on riittä-

västi mahdollisuuksia valita erilaisten tyylien joukosta tai vapaus pyrkiä kohti persoonallista ja 

uniikkia tyyliä.  

 

Kehollisuudella on pukeutumisessa myös tärkeä asema. Miehet kiinnittävät huomiota erityises-

ti siihen, miten vaate koetaan ihoa ja kehoa vasten, miten se sopii kannettavaksi ja miltä vaat-

teet vaatteet saavat kehon näyttämään. Nämä tekijät liittyvät toisaalta myös muotiin – hyvältä 

näyttäminen on kulttuurisidonnaista ja sitä kautta yhteydessä muotiin. Lisäksi kehollisuuden 

kautta nousee esiin mukavan ja itsevarman olon merkitys, jota tuotetaan pukeutumisen keinoin. 

Tämä on tärkeää Flow'ssa, koska Flow'ssa ollaan toisten katseiden alla, näytteillä haluamat-

taankin.  

 

Flow Festival vaikuttaa myös siihen, miten miesten pukeutumista tulkitaan. Esimerkiksi Flow-

pukeutumisesta puhuminen mediassa ylläpitää diskurssia, jossa annetaan painoarvoa pukeutu-

miselle Flow'ssa. Tämä näkyy myös miesten pukeutumisessa, sillä vaikka suurin osa miehistä 

kertoi pukeutuvansa oman tyylinsä mukaisesti Flow'hun, myönsivät monet, että he olivat suun-

nitelleet pukeutumistaan etukäteen, ja että he eivät halunneet pukeutua Flow'hun "tylsästi" tai 

liian tavanomaisesti. Jatkossa olisikin kiintoisaa tutkia tarkemmin, millainen pukeutuminen 

tulkitaan "tylsänä" ja miksi.  

 

Aineiston tarkastelu osoittaa, että miehiä kiinnostaa pukeutuminen ja muoti monilla eri tasoilla 

ja tavoilla. Muotia seurataan eri muodoissa joko suoraan tai epäsuoraan. Monet informantit 



 

95  

myös tiedostavat muodin vaikutuksen pukeutumisessaan ja erityisesti katumuoti inspiroi mie-

hiä, antaa heille uusia ideoita ja tekee pukeutumisesta kiinnostavaa. Toisaalta high fashion -

muoti sinällään ei näytä kiinnostavan suurinta osaa miehistä, vaan osa pyrkii jopa välttämään 

sitä. High fashion -muodin välttäminen saattaisi myös selittää ainakin osaksi, miksi on väitetty, 

että suomalaiset miehet eivät ole kiinnostuneita pukeutumisesta tai muodista.   

 

Nuorten miesten pukeutumisdiskurssien tarkastelu osoittaa myös, että miehet ovat pukeutumi-

sen suhteen tiedostavia ja lopulta myös vaativia. Miehet eivät näytä kokevan, että pukeutumi-

sessa olisi tärkeää, että vaatekaapin sisältö olisi runsas tai tyylillisesti monipuolinen. Tämä ei 

tarkoita, etteikö tyyli saisi muuttua muodin tai omien mieltymysten ja identiteetin mukana.  

Pukeutumisessa arvostetaan kuitenkin enemmän toimivaa kokonaisuutta, joka muodostuu laa-

dukkaista, käytännöllisistä ja toimivista vaatekappaleista. Miehet näyttävät suunnittelevan pu-

keutumistaan jo ostovaiheessa tarkkaan, jolloin tietyissä tilanteissa ei tarvitse käyttää kovin-

kaan paljon, jos lainkaan, aikaa vaatteiden valintaan.  

 

Tässä tutkielmassa olen syventynyt nuorten miesten pukeutumiseen Helsingissä. Tulokset ker-

tovat siis konkreettisesti helsinkiläisten nuorten miesten pukeutumiskulttuurista. Lisäksi monet, 

erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta Helsinkiin muuttaneet tai muualla asuneet infor-

mantit itse tekevät pukeutumisen suhteen eroa Helsingin ja muiden suomalaisten kaupunkien 

välille, mikä on tutkimustulosten kannalta myös merkityksellistä.  

 

Loppuun haluan vielä tuoda esiin sen, minkä jo Louis Wirth, ja monet muut hänen jälkeensä, 

ovat todenneet: kaupunki on heterogeeninen ja erilaisuuksien kyllästämä.482 Tässä tutkielmassa 

ei voida tavoittaa koko tätä heterogeenisuuden skaalaa. Flow Festival tuottaa vain yhden mah-

dollisen helsinkiläisten nuorten miesten pukeutumista kuvaavan julkisivun, joka toisaalta jo 

itsessään edustaa monimuotoisuutta, jota olen tässä tutkielmassa tuonut esiin. Jatkotutkimuk-

sessa olisi tarpeellista laajentaa tutkimuskohdetta ja -kontekstia eli pyrkiä tavoittamaan entistä 

heterogeenisempi vastaajajoukko, jonka avulla voitaisiin hahmottaa ja ymmärtää miesten pu-

keutumiskulttuurin monimuotoisuutta ja selittää siinä ilmeneviä eroavaisuuksia. Vaihtelevat 

vastaukset ovat toivottavia ja tarpeellisia, sillä ne ilmentävät kaupungin monimuotoisuutta. Ja 

kuten ensimmäisessä luvussa toin esiin, tavoitteena ei tule olla suoraviivaisten johtopäätösten 

etsiminen, vaan pukeutumisdiskurssien ja todellisuuden kompleksisen suhteen esiintuominen. 

                                                
482 Wirth 1938: 16–18.  
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Tämä ei silti tarkoita, etteikö jo tämän tutkielman tuloksista olisi samalla mahdollista löytää 

kulttuurisia malleja ja merkityksiä. Pukeutuivatpa miehet miten tahansa Flow Festivalille, 

olennaista on oivaltaa, että he ovat kukin urbaania edustamassa. 	    
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Liitteet	  

Liite 1 – Haastattelukutsu ja Flow-viikonlopun aikana tehdyn haastattelun runko 
 
Haastattelukutsu 
 
Moi! Oletko menossa Flow'hun? 
 
Etsin Flow-festivaaleille osallistuvia 25–35-vuotiaita miehiä haastateltavaksi pro gradu -
tutkielmaani varten. Aiheena on miesten pukeutuminen.  
 
Haastattelut ovat kaksiosaisia; ensimmäinen, noin 15 minuuttia kestävä haastattelu tehdään 
Flow-viikonlopun aikana paikan päällä ja toinen, noin tunnin mittainen haastattelu Flow'n jäl-
keen elokuun aikana. Haastattelut nauhoitetaan, mutta tietoja käsitellään luottamuksellisesti, 
eikä tutkimuksesta pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse taru.tervahauta@helsinki.fi 
 
Teen tutkielmani alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiaineeseen Helsingin yliopiston humanisti-
sessa tiedekunnassa.  
 
 
Flow-viikonlopun aikana tehdyn haastattelun runko 
 

1. Oletko käynyt aiemmin Flow'ssa? 
2. Mikä on saanut sinut tulemaan Flow'hun? 
3. Mitä Flow merkitsee sinulle? 
4. Oletko miettinyt etukäteen mitä laitat tänne päälle?  

 Kuinka paljon aiemmin? 
 Keskustelitko vaatevalinnoista jonkun kanssa? 

5. Kerro mitä sinulla on nyt päällä? 
6. Miksi juuri nämä vaatteet? 
7. Mistä olet hankkinut vaatteesi? 
8. Pukeudutko aina näin? 

 Miksi et? 
9. Tunsitko paineita vaatevalinnasta? 

 Millaisia ja miksi? 
10. Onko jotain mitä et voisi laittaa päällesi Flow'hun? 
11. Voiko Flow'hun ali- / ylipukeutua? Miten? 
12. Kiinnitätkö huomiota muiden pukeutumiseen? 

 Milloin? / Millaisiin asioihin?  
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Liite 2 – Flow-viikonlopun jälkeen tehdyn haastattelun runko  
 
 

Taustatiedot: syntymävuosi, asuinpaikkakunta (kuinka kauan ja missä kaupunginosassa), si-
viilisääty, koulutus.  

 
1. Miten Flow meni? Mikä oli parasta? Jotain mikä ei onnistunut? 
2. Onko sillä merkitystä, että Flow järjestetään Helsingissä vai voitaisiinko se siirtää 

muualle? Miksi / Miksi ei? 
3. Onko Flow mielestäsi kulttuuritapahtuma? Miksi ja millainen / Miksi ei? 
4. Miten kuvailisit Flow'ta suhteessa muihin tapahtumiin Helsingissä? 
5. Miten kuvailisit Helsinkiä ylipäätään? 
6. Koetko itsesi helsinkiläiseksi?  
7. Mitä Helsinki merkitsee sinulle? 
8. (Miltä Flow näytti tänä vuonna?) 
9. Mitä on muoti, mitä on tyyli? Onko niillä eroa vai ovatko ne sama asia? 
10. Seuraatko (miesten/naisten) muotia? Missä ja miten? 
11. Vaikuttaako Helsinki paikkana pukeutumiseesi? Miten? 
12. (Miten Helsingissä mielestäsi pukeudutaan?) 
13. Mitä ajattelet väitteestä, että suomalaisia miehiä ei kiinnosta pukeutuminen? 
14. Saako mies olla kiinnostunut pukeutumisesta ja näyttää sen? 
15. (Jos nyt jälkikäteen mietit niin millaisen kuvan halusit antaa itsestäsi pukeutumisellasi 

Flow'ssa? Entä yleisesti?) 
16. (Olisitko muuttanut jotain pukeutumisessasi Flow'hun? Mitä?) 
17. Miten kuvailisit omaa tyyliäsi? Millaisiin vaatteisiin yleensä pukeudut, mikä inspiroi 

pukeutumistasi?  
18. Mistä ostat yleensä vaatteesi? Miksi? 
19. Mitkä tai millaiset tekijät vaikuttavat vaateostoksiisi? 
20. Onko vaatemerkeillä merkitystä? Miksi/Miksi ei? Mitä merkkejä käytät / et käytä? 
21. Onko sinulla jokin lempi- tai luottovaate? Mikä ja miksi? Oliko sinulla se päällä Flow-

ssa? 
22. Pukeudutko mielestäsi ikäistesi mukaan? Miten ikäisesi pukeutuvat? 
23. Miten pukeutumisesi tai tyylisi on muuttunut vuosien varrella? Vai onko se? 
24. Millaisista vaatteista et pidä? Onko jotain mitä et ikinä pukisi päällesi tai mitä et enää 

pukisi päällesi? 
25. Mikä on sinulle tärkeintä pukeutumisessa? 
26. Miten kuvailisit itseäsi ja persoonaasi? Mitä vaatteesi kertovat sinusta? 
27. Puhutteko kavereiden kanssa pukeutumisesta? Millä tavoin, miesten ja naisten kanssa? 
28. Onko sinulla ystäviä, jotka pukeutuvat eri tyylisesti kuin sinä itse? 
29. Onko vaatteilla/pukeutumisella mielestäsi merkitystä sosiaalisissa suhteissa? 
30. Koetko, että jokin tekijä rajoittaa pukeutumistasi? Miten ja miksi? 
31. Oletko julkaissut kuvia esim. somessa vaatteistasi? Millaisissa tilanteissa? Kuinka 

usein? 
32. Koetko, että sinun, tai miesten ylipäätään, ulkonäköä arvostellaan? Miten? 
33. Pohditko itse mitä muut ajattelevat pukeutumisestasi? Milloin? 
34. Minkä takia pukeutuminen Flow'ssa on noussut esiin?  
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Liite 3 – Kyselylomake 

Tämän kyselyn tuloksia käytetään aineistona pro gradu -tutkielmassa, jonka aiheena on miesten pukeu-
tuminen Flow-festivaaleilla 2016.  

Tutkielma tehdään Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiaineeseen. 

Kyselyn tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa myös muihin tutkimustarkoituksiin Helsingin yliopis-
tossa. 

Vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa ja kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti. 

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse. 

  

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10-15 minuuttia. Vastauksesi ovat tutkimuksen kannalta erittäin 
tärkeitä! 

Kiitos siis jo etukäteen ajastasi ja vastauksistasi. 

  

Ystävällisin terveisin 

Taru Tervahauta, taru.tervahauta@helsinki.fi 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen pääaineopiskelija, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

Tässä kyselyssä pyrin selvittämään miten Flow-festivaaleille pukeudutaan. Kaikki kysymykset eivät välttämättä liity 
suoraan pukeutumiseen, mutta ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia.  

Voit vastata kyselyyn, jos olet 25-35-vuotias mies ja olet osallistumassa Flow-festivaaleille 2016. 

  

Voit myös halutessasi liittää kuvan itsestäsi Flow'ssa. Kuvassa tulisi näkyä asukokonaisuutesi (kasvojen ei tarvitse 
näkyä). Kuvien lähettäminen tuo tulosten käsittelylle huomattavasti lisäarvoa.  Kuvia voidaan käyttää tutkimukses-
sa tutkimustulosten havainnollistamisessa siten ettei henkilöä ole kuitenkaan tunnistettavissa. Kuvaliitteen voit 
ladata kyselyn lopussa. 

  

Kyselyyn voi vastata pe 12.8.2016 - ti 17.8.2016 välisenä aikana. 

Kiitos suuresti avustasi! 

-Taru 
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Taustatiedot 
 
Asuinpaikkakunta?  
 
Kuinka kauan olet asunut nykyisellä asuinpaikkakunnallasi?  
 
Syntymävuosi?  
 
Perhesuhteet, valitse sopivin vaihtoehto 

 Naimaton 

 Avo-/avioliitossa 

 Eronnut 

 Leski 
 
Koulutus, valitse korkein koulutusaste jonka olet suorittanut 

 Peruskoulu 

 Ammattikoulu tai -kurssi 

 Lukio tai ylioppilas 

 Opistotason ammatillinen koulutus 

 Ammattikorkeakoulu, alemman asteen tutkinto 

 Ammattikorkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 

 Korkeakoulu (yliopisto), alemman asteen tutkinto 

 Korkeakoulu (yliopisto), ylemmän asteen tutkinto 

 Ei mikään näistä 
 
Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi? 

 Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 

 Ylempi toimihenkilö 

 Alempi toimihenkilö 

 Työntekijä 

 Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 

 Opiskelija 

 Koti-isä 

 Työtön 

 Muu 
 

Pukeutuminen 
1. Miten kuvailisit omaa pukeutumistasi tai tyyliäsi?  
 
2a. Mistä hankit vaatteesi? 

 Kivijalkakaupoista 

 Nettikaupoista 

 Kirpputoreilta 

 Nettikirpputoreilta 
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 Second hand -kaupoista 

 Muualta 
 
2b. ...jos vastasit edelliseen kysymykseen "muualta", kerro lyhyesti mistä hankit vaatteesi?  
 
3a. Vaikuttaako jokin tai jotkin seuraavista tekijöistä vaatehankintoihisi? 

 Materiaalit 

 Brändit 

 Ekologisuus 

 Trendit 

 Muoti 

 Käytännöllisyys 

 Mukavuus 

 Edullisuus 

 Ystävät tai kaverit 

 Harrastukset 

 Muut tekijät 
 
3b. ...jos vastasit edelliseen kysymykseen "muut tekijät", kerro lyhyesti mitkä asiat vaikuttavat pukeutumi-
seesi?  
 
4. Mikä inspiroi pukeutumistasi?   
 
5a. Vaikuttaako jokin tai jotkin seuraavista tekijöistä pukeutumiseesi? 

 Haluan erottautua muista ja ilmaista yksilöllisyyttäni 

 Haluan sulautua joukkoon 

 Haluan ilmaista kuuluvuuttani johonkin ryhmään 

 Haluan olla muodikas 

 Haluan osoittaa itsevarmuuttani 

 Haluan että vaatteeni tekevät oloni mukavaksi 

 Haluan korostaa sukupuoltani 

 Ei mikään edellä mainituista 
 
5b. ...jos vastasit edelliseen kysymykseen "ei mikään edellä mainituista", kerro lyhyesti mitkä asiat vaikut-
tavat pukeutumiseesi?  
 
6. Minkä tyylisiä tai minkä merkkisiä vaatteita et voisi käyttää? Miksi?  
 
7a. Onko vaatemerkeillä sinulle merkitystä? 

 Kyllä 

 En 
 
7b. ...jos vastasit kyllä edelliseen kysymykseen, kerro mitä vaatemerkkejä käytät ja miksi?  
 
8. Milloin koet onnistuneesi pukeutumisessasi?  
 
9. Seuraatko muotia tai trendejä? 

 Kyllä 
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 En 
 
10. Kuvaile mitä laitat päällesi Flow'hun yhtenä kolmesta festivaalipäivästä?  
  
11. Eroaako asusi muusta vapaa-ajan pukeutumisestasi? 

 Kyllä 

 Ei 
 
12. Mitä asusi kertoo sinusta?  
 
13. Kerro miksi olet valinnut juuri kyseisen asun? 
  
14. Suunnittelitko etukäteen mitä laitat päällesi? 

 Kyllä 

 En 
 
15. Millaisia vaatteita et voisi laittaa päällesi Flow'hun? Miksi? 
  

Flow 
 
16. Oletko osallistunut aiemmin Flow-festivaaleille? 

 Kyllä 

 Ei 
 
17. Miten kuvailisit Flow'ta henkilölle, joka ei tunne kyseistä festivaalia?  
 
18. Mitkä seuraavista asioista vaikuttavat osallistumiseesi tänä vuonna? 

 Musiikki 

 Ruoka 

 Taide 

 Flow Talks 

 Tunnelma 

 Uudet kokemukset 

 Sijainti 

 Ystävät ja kaverit 

 Mahdollisuus tavata uusia ihmisiä 

 Mahdollisuus näyttäytyä 

 Ei mitkään näistä 
 
19. Voit myös kertoa lyhyesti omin sanoin miksi osallistut Flow'hun tänä vuonna  
 
20. Miten Flow sopii tapahtumana Helsinkiin?  
 
21. Onko sillä merkitystä, että Flow järjestetään Helsingissä? Miksi / Miksi ei?  
 
22. Miten kuvailisit Flow'ta suhteessa muihin tapahtumiin Helsingissä? 
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Liite 4 – Informanttien taustatiedot 
 
 
Taulukko	  1.	  Haastateltavien	  taustatiedot.	  
 
Nimi (muutettu) Syntymävuosi Koulutustaso Siviilisääty 

Aleksi 1989 Alempi korkeakoulu Naimisissa 
Antti 1986 Ylempi korkeakoulu Avoliitossa 
Heikki 1990 Ylempi korkeakoulu Naimaton 
Ilari 1987 AMK Avoliitossa 
Jimi 1991 AMK Naimaton 
Joonas 1984 Yo-merkonomi Naimisissa 
Niko 1986 Ammatillinen koulutus  Avoliitossa 
Steffe 1990 AMK Naimaton 

	  
 
Taulukko	  2.	  Kyselyyn	  vastanneiden	  aineistoon	  hyväksyttyjen	  vastaajien	  taustatiedot.	  
 

Vastaajanumero Syntymävuosi Koulutustaso Siviilisääty 

1 1981 AMK, ylempi Naimaton 
2 1987 Ylempi korkeakoulu Naimaton 
6 1983 Ammatillinen koulutus Naimaton 
8 1988 AMK Avo-/avioliitossa 
9 1987 AMK Avo-/avioliitossa 
11 1988 AMK Avo-/avioliitossa 
14 1985 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
15 1981 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
16 1982 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
17 1983 AMK Naimaton 
18 1984 Ylempi korkeakoulu Naimaton 
19 1991 Lukio/Ylioppilas Naimaton 
21 1982 Ammattikoulu /-kurssi Avo-/avioliitossa 
22 1991 Lukio/Ylioppilas Naimaton 
23 1983 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
24 1981 Lukio/ylioppilas Avo-/avioliitossa 
25 1990 Ammattikoulu /-kurssi Avo-/avioliitossa 
26 1990 Lukio/Ylioppilas Naimaton 
27 1981 AMK Naimaton 
29 1989 Lukio/Ylioppilas Avo-/avioliitossa 
30 1987 AMK Naimaton 
31 1985 Ammattikoulu /-kurssi Naimaton 
33 1985 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
34 1990 Lukio/Ylioppilas Avo-/avioliitossa 
35 1984 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
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36 1989 Ylempi korkeakoulu Naimaton 
37 1991 AMK Avo-/avioliitossa 
38 1988 Alempi korkeakoulu Naimaton 
39 1989 Lukio/Ylioppilas Naimaton 
40 1984 AMK Avo-/avioliitossa 
43 1982 Lukio/Ylioppilas Avo-/avioliitossa 
44 1990 Ylempi korkeakoulu Naimaton 
48 1984 Ylempi korkeakoulu Eronnut 
49 1982 AMK, ylempi Avo-/avioliitossa 
50 1986 AMK Naimaton 
52 1985 AMK Avo-/avioliitossa 
53 1988 AMK Naimaton 
54 1985 Ylempi korkeakoulu Avo-/avioliitossa 
58 1982 Ylempi korkeakoulu Naimaton 

 


