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Vihti Nurmijärvi Tuusula Hausjärvi 



UUDENMAAN MAAKUNTA 

Uusimaa on varakas maakunta Suomenlahden tuntumassa. Rannikkolinja on 

pitkä ja sokkeloinen niemineen, lahtineen ja saarineen. Vanhimmat kaupungit 

ovat rannikolla. Maaseutu on vaurasta. 



PORVOONJOKI YHDISTÄÄ  

MEREN JA ASUTUKSEN,  

SE OLI MAAKUNNAN  

VALTAVÄYLÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



TYTTÖ UUDELTAMAALTA 

. 

 

Albert Edelfelt 1873 



TALONPOIKAISTANSSIT 

SUOMESSA 1800-luvulla 

Alexander Lauréus 



KANSA PUKEUTUI  

PARHAIMPIINSA KIRKKOON 

MENNESSÄÄN 

K.E. Jansson 1872: Lantti haaviin R.V. Ekman 1800-luku: Tammelalaisia 

juhlapuvuissaan 



VAATTEIDEN VALMISTUS OLI  

AIKAA VIEVÄÄ, SE  ALKOI  

LAMPAAN KERITSEMISESTÄ JA 

PELLAVAN KORJUUSTA 



SUOMEN KANSALLISMUSEO 

Kansallismuseon 

kokoelmissa on 

tuhansia esineitä, 

jotka kertovat 

kansankulttuuris-

tamme. 



SUOMEN KANSALLISMUSEO 

 - kansanpuvun osia museokokoelmista 

U.T. Sirelius 1916: Suomen kansanpukujen historia 



KANSALLISROMANTIIKKA SYNNYTTI 

KANSALLISPUVUT 

 Ensimmäiset kansallispuvut julkistettiin keisarivierailun kunniaksi 5.8.1885. 

Tuosta päivästä tuli kansallispuvun syntymäpäivä, jota juhlistetaan 2000-luvulla 

kansallispukupiknikeillä eri puolilla maata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syntymäpäivän viettäjät ovat pukeutuneet länsisuomalaisiin ja karjalaisiin 

kansallispukuihin sekä fereseihin. 

 



UUSMAALAISET KANSALLISPUVUT 

ON VALMISTETTU KANSAN 

JUHLAPUKUJEN MALLISIKSI 



ARKINEN KANSANPUKU ON 

LAMPAANHARMAA, PELLAVANVALKOINEN 

 

JUHLAPUVUSSA VÄRIT LOISTAVAT  

 

 

 



RYTMIKKÄÄT RAIDAT, UPEAT VÄRIT 

 
Uusmaalaisia kansallispukujen parkkumikankaita 



 

VALKEAT KANKAAT 

 
Valkea  pellavapalttina tai puolipellavainen  

ovat kansanpukujen peruskankaita  

 

 

 



NAUHAT 

 
Vaatekappaleiden sulkemiseen käytettiin usein 

nauhoja.  

Napit ja soljet olivat harvinaisempia. 

 

 

 

 



PUKUJEN OSAT 

tykkimyssy ja tykkipitsi 

levyriipuskoru 

paita ja liivi 

silkkihuivi 

tasku 

hame ja alushame 

esiliina 

sukat ja solkikengät 

silinteri 

paita ja silkkihuivi 

säämiskähousut 

liivi 

päällysvaate, röijy 

sukat ja sukkanauhat 

solkikengät 

liivin alla olkaimet 



PORVOON PITÄJÄ 

Porvoonjoen ranta-aitat 



PORVOON PITÄJÄ 



PORVOON PITÄJÄ 

 Kansallispuku on upea 

esimerkki 

kerrospukeutumisesta. 

 Vaateomaisuutta arvostettiin. 

 Kokonaisuus viestittää, että 

kyse on varakkaan talon 

emännästä, jonka pukuun on 

käytetty jopa ostokankaita. 

  

 

 



UUSMAALAINEN RYIJY 

 Ryijyssä on läsnä arki, kun 

niitä käytettiin peitteinä 

ja ylellisyys, kun ne olivat 

osa sisustusta. 

Pukukankaissa ja ryijyissä 

käytettiin samoja lankoja 

ja värejä. 

 

 

 

 

 

 

     Annikki  Toikka-Karvinen 1971 

 



ASKOLA 



ASKOLA 



ASKOLA 

 Pukeutumisen tapa on 

sama kuin Porvoon 

pitäjän puvussa ja 

leveäraitaiset kankaat 

ovat tunnistettavissa 

uusmaalaisiksi. 



ASKOLA 



ASKOLA 

 Miehen kansanpuku edustaa 

eurooppalaista 1800-luvun 

muotia, johon kuuluvat 

sarkainen takki, luukulliset 

säämiskähousut, 

pystykauluksellinen liivi, 

silkkihuivi ja silinteri. 



ASKOLA 

 Säämiskäiset polvihousut on koristeltu 

kirjonnoin. Housujen luukku ja lahkeen suu on 

suljettu kiiltävillä metallinapeilla. 

 

 

 

 

 

 

 



ASKOLA 

Taiteilija Alli Touri piirsi miehen puvun 1930-luvulla. 



PORNAINEN 



PORNAINEN 

 Kansallispukuisten nukkien 

valmistaminen kuului 

opettajakoulutukseen 1900-luvun 

alussa. 

 Kuva Pornaisten kansallispukuun 

puetusta nukesta julkaistiin 1915 

U.T.Sireliuksen Kansanpukujen 

historia -kirjassa. 

 



PORNAINEN 



PORNAINEN 

 Uusmaalaisten pukujen  

erikoisuutena on silkillä 

päällystetty sarvimyssy 

jonka alle on puettu 

liinalakki. Lakissa on leveä, 

pystyksi tärkätty, nyplätty 

pitsi. 



MÄNTSÄLÄ 



MÄNTSÄLÄ 
 

 Piirroksessa on kuvattu uusmaalaisia kansanpukuja erikoisine päähineineen. 

Valokuvassa Mäntsälän ja Pornaisten kansallispukujen päähineet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mäntsälän Furugårdissa. Piirros Paul Gaimardin Skandinaviaa kuvaavasta 

teoksesta. 

  



MÄNTSÄLÄ 



MÄNTSÄLÄ 

Leveäraitainen 

parkkumihame edustaa 

1700-luvun muotia, 

lyhyt liivi kymmeniä 

vuosia nuorempaa aikaa. 

Hamekankaan 

erikoisuutena ovat 

flammuvärjätyistä 

langoista kudotut raidat. 

Irtotasku on 

hamekankainen. 



VIHTI 



VIHTI 

 Liivi on tehty 

kalminkista, jonka 

pinta oli himmeän 

kiiltävä. Liivin körtit 

ovat kookkaat. 

 Silkkiä käytetään 

huivissa ja 

päähineessä. 



VIHTI 

 Valkoinen paita on uusmaalaisittain kirjottu valkealla langalla. 

Kuviot ovat siroja, lanka ohutta ja ompeleminen taitoa vaativaa. 

Kirjonta on sijoitettu kaulukseen, olalle ja kapeisiin rannekkeisiin. 



VIHTI 

  

Pitkä takki, 

sortuutti, 

silinteripäähine, 

raitaliivi ja pitkät 

sarkahousut ovat 

miehen puvun 

tärkeimmät osat. 

 

Olkaimet jäävät 

liivin alle. 



SILINTERI JA LIPPALAKKI 

Silinteripäähine ja lippalakki 

hankittiin hatuntekijältä. 

 

Mustanruskea silinteri on 

paksua huopaa, joka on 

kovitettu. 

 

Lippalakki on sarkaa tai 

verkaa ja siinä on kiiltävä 

nahkalippa. 

 

Silinteri on miehen 

päähineistä kallein. 



NURMIJÄRVI 



NURMIJÄRVI 

Punainen 

verkahame oli 

aikoinaan naisen 

hameista 

kallisarvoisin. 

 

Hameeseen on 

käytetty runsaasti 

kangasta ja sen alle 

on puettu alushame 

lisäämään 

muhkeutta. 



NURMIJÄRVI 

Komea irtotasku on tehty 

alikeompeluna erivärisistä 

sarkakankaista. 

 

Pitkä nyöriliivi on 

vartalonmukainen. Takana 

on laskoskörtti. Tasku on 

sidottu paikoilleen 

pirtanauhalla. 



NURMIJÄRVI 

Lyhyt sarkatakki eli 

röijy, niukka 

komeasti napitettu 

raitaliivi, 

säämiskäiset 

luukkuhousut ja 

silinteri, juhla-asu 

kansanomaisittain ja 

nyt. 



NURMIJÄRVI 

Röijyn alta näkyy 

korea liivi 

metallinappei- 

neen. 

 

Röijyn 

selkäosassa on 

taidokkaasti 

rakennettu 

laskoskörtti. 



TUUSULA 



TUUSULA 

Naisten 

kansanpukumuodissa 

lyhyet liivit ja 

kankaiden 

kaventuneet raidat 

edustivat uudempaa 

aikaa. 

 

Muhkea verkatasku on 

kuvioitu 

alikeompelulla. 

 

Esiliina on juhlavan 

valkeata pellavaa. 



HAUSJÄRVI 

 

 

 

 



HAUSJÄRVI 

 Hausjärveltä on tallennettu 

Kansallismuseon kokoelmiin 

röijypuku, jota on käytetty 

morsiuspukuna. Se oli 

kansallispuvun esikuvana. 

 

 

 

 



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

Juhlapukeutumiseen tulee varata aikaa.  

Kansallispuvun osat on huollettu edellisenä iltana. 



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

 

 

 

Paita on kansallispuvun perusta.  



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

Kaksin käy pukeutuminenkin kätevimmin. Housujen vyötärö 

kiristetään nauhalla. Silkkihuivi sidotaan tukemaan pystyä kaulusta. 



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

Sukat ulottuvat yli polven. Koristeellinen nauha kierretään moneen kertaan 

polven alta. Nauhan kierrokset ja päät saavat näkyä. Sukkiin neulottu sauma 

suoristetaan. 



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

Nainen pukee hameen alle toisen, esimerkiksi pellavaisen lisäämään 

verkahameen muhkeutta. Miehen silkkihuivi sidotaan siististi. Esiliinan nauha 

solmitaan. 



PÄÄSTÄ VARPAISIIN 

Hopeinen levyriipus kiinnitetään nyörin avulla aivan kaulan juureen, jotta se jää 

hyvin näkyviin. 
 

Pään pukeminen alkaa kampauksesta. Sileä kampaus on hyvä perusta 

tykkimyssylle. Tärkätty pitsi kiinnitetään soljilla sileästi hiusrajaan. Tykkimyssyn 

koppa puetaan pitsin päälle ja kiinnitetään soljin ja neuloin sekä kampaukseen 

että toisiinsa. 



PIDETÄÄN HAUSKAA, JUHLAT ODOTTAVAT 



KANSALLISPUKU ON JUHLAPUKU 

perhejuhliin 

esiintymisiin 

edustamiseen 

ja kaikkiin juhliin 



TERVEISET UUDELTAMAALTA! 

 

Taito Etelä-Suomi ry 

www.taitoetelasuomi.fi 



Toteutus: 

• Taito Uusimaa ry, 2014 

• Työryhmä: Leena Holst, Sari Kähönen, Tuula Nieminen, Marjo Vainio 

• Kuvat ja piirrokset: Lasse Keltto, Ulla Paakkunainen, Tuula Nieminen, 

Museovirasto/kuvakokoelmat, Taito Uusimaa ry:n arkisto 

• Kartat: Sirkka Wallin 

 

Kiitämme: Suomen Kulttuurirahaston 

Uudenmaan rahasto 

 

KANSALLISPUKUJA  UUDELTAMAALTA 


