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1 MUOTI JA KESTÄVYYS  
 

Muoti, jolla on taipumus muuttua, ei tule katoamaan lähitulevaisuudessa (Welters 2008, 

27). Jos olemme 1800-luvulta alkaen totuttautuneet ajoittain – tai nopeastikin – vaihtuvaan 

muotiin, suhtautuminen tuskin muuttuu hetkessä toisenlaiseksi. Ydinkysymys onkin siksi 

se, miten tuotetaan ja kulutetaan. Nämä kysymykset liittyvät kestävän muodin käsitteeseen, 

jonka ytimenä on pyrkimys kokonaisvaltaisesti parempiin toimintatapoihin tekstiili- ja vaa-

tetusteollisuudessa. Kestävä muoti käsittelee erityisesti ekologisia ja eettisiä seikkoja, mut-

ta kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat ovat kietoutuneena tähän kokonaisuuteen. 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden osa-alueet ulottuvat laajalle. Suunnittelu, valmistus ja 

jakelu ovat ensisilmäyksellä tärkeimpiä vaatetukseen liittyviä alueita, mutta siihen kuulu-

vat olennaisesti myös muun muassa kuitujen viljely, ihmisten kulutustottumukset, tekstiili-

en huolto ja työolosuhteet tuotantoketjun eri osissa. Tällä hetkellä suurin osa muutoksista 

kohden kestävämpiä käytäntöjä tehdään yksityiskohtien tasolla, vaihtamalla tuotannon 

joitain kohtia ympäristöystävällisemmiksi, koska nämä muutokset ovat kohtuullisen help-

poja toteuttaa.  

Kuitenkin, kuten yksi kestävän muodintutkimuksen johtohahmoista, Kate Fletcher (2009, 

372–373, 379) toteaa, vaatetusteollisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena. Fletcherin mu-

kaan todellinen haaste on tehdä muutoksia syvemmällä tasolla ja pitkällä tähtäimellä, jol-

loin tulokset olisivat myös sen mukaisia. Siihen liittyviä osa-alueita on käsiteltävä suhtees-

sa siihen, ei irrallisina. Tällöin pienilläkin muutoksilla on merkitystä ja ne niiden synergi-

nen vaikutus on suurempi kuin erillisten tekojen. 

Tuttavani totesi osuvasti: ‖Kestävän muodin olisi myös kestettävä katsetta.‖ Ei riitä, että 

vaatteet tehdään kestävällä tavalla yksityiskohtia myöten. Niiden täytyy yhtä lailla miellyt-

tää kuluttajaa myös esteettisesti, jotta niistä tulee muotia, jota halutaan käyttää. Suurin osa 

ihmisistä miettii kuitenkin jonkin verran, miten pukeutuu – haluaako pukeutua vallitsevan 

aikakauden tavoin, liittyä pukeutumisellaan jonkin alakulttuurin tyyliin vai pyrkiikö erot-

tumaan joukosta kokonaan. Muoti ja vaatteiden valinta koskettavat loppujen lopuksi yllät-

tävän suurta osaa ihmisistä. Estetiikka on yhtä tärkeä kestävässä muodissa kuin tavanomai-

sessa muodissa.  
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Muodostan tässä tutkielmassa yleiskuvaa kestävän muodin periaatteista, käytänteistä, mah-

dollisuuksista ja haasteista. Kokoan useiden tutkijoiden ja suunnittelijoiden kestävää muo-

tia koskevia oivalluksia ja suunnittelufilosofioita malliksi, joka hahmottelee kestävän muo-

din kokonaisuutta. Keskityn tässä tutkielmassa erityisesti suunnittelijan kohtaamiin kysy-

myksiin kestävän muodin kokonaisuudessa: Jotta suunnittelija pystyisi tekemään siihen 

tähtääviä valintoja, hänen on tunnettava materiaaleihin, niiden viimeistelyyn, hoitoon ja 

kierrätettävyyteen liittyviä seikkoja. Suunnittelun tulisi kuitenkin lähteä vielä syvemmältä, 

kokonaisuuksien tasolta, kuten Viktor Papanek (1984) ehdottaa funktionaalisen suunnitte-

lun mallissa. Hän käsittelee suunnittelua yleisesti ottaen viitaten tuotteisiin ja arkkitehtuu-

riin, mutta nämä periaatteet soveltuvat yhtä lailla vaatteiden suunnitteluun. 

 ―The great designer is one who can dream and make that dream into reality‖ (Sherburne 

2009, 13). Tätä ajatusta mukaillen, suuret suunnittelijat osaavat haaveilla, tehdä niistä totta 

– ja samalla valmistaa tuotteita, joita tarvitaan. A. Sherburne viittaa suunnittelijan rooliin 

luoda visioidensa mukaista, esteettisesti kiinnostavaa muotia, mutta myös haaveisiin hu-

maanimmasta maailmasta toteuttamalla se kestävällä tavalla. Suunnittelija on vain yksi 

tekijä tässä, mutta tiedostaessaan kokonaisuuden hänellä on mahdollisuus tehdä sellaisia 

valintoja, jotka edistävät muotia kohti kestävyyttä. 

 

1.1 Muoti kestävyyden kontekstissa 

 

Sanapari kestävä muoti on käännös englanninkielisestä käsitteestä sustainable fashion, jota 

ehdotin kandidaatintutkielmassani Muotia kestävällä tavalla – Katsaus ilmiöön ”sustaina-

ble fashion” (Aakko 2009, 34). Käytän tässä tutkielmassa ilmaisua kestävä muoti, kun viit-

taan käännökseen sustainable fashion. Muissa yhteyksissä käytän suoria käännöksiä niistä 

termeistä, joita tarkastelussa oleva tutkija on käyttänyt, kuten termiä ekomuoti käännöksenä 

termille eco-fashion. Kielitoimiston sanakirja 2.0 ilmoittaa kestävän viittaavan myös kestä-

vään kehitykseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Kestävän kehityksen alkuperäinen 

määritelmä ja englanninkielinen käsite sustainable development ovat alun perin inspiroi-

neet käsitteen sustainable fashion muotoutumista (Hethorn & Ulasewicz 2008, xvii). Oman 

tulkintani mukaan kestävä kehitys on kestävän muodin toinen sitä määrittävistä konteks-

teista; muoti on toinen. 



3 
 

Käsitteen kestävä kehitys lähtökohtana on Brundtlandin komission raportti vuodelta 

1987: ‖Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 

sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.‖ Ympäristöministeriön (2011) mu-

kaan kestävän kehityksen periaatteessa otetaan huomioon seuraavat osa-alueet: 

 Ekologinen kestävyys, jolloin ‖[k]estävän kehityksen perusehtona on biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen ta-

loudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kes-

tokykyyn.‖ 

 Taloudellinen kestävyys, joka on ‖sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, 

joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.‖ 

 Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, jolloin ‖keskeisenä kysymyksenä on taata 

hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.‖ Keskeisiä haasteita 

ovat ‖[y]hä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten 

välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen.‖ 

Kestävällä muodilla ei ole yhtä selkeää ja pysyvän aseman saavuttanutta määritelmää, mut-

ta kestävän kehityksen osa-alueita on sovellettu kestävän muodin taustalla oleviin ajattelu-

tapoihin. Janet Hethorn ja Connie Ulasewicz (2008, xiv–xviii) ovat nimenneet samojen 

periaatteiden mukaisesti kestävän muodin osa-alueiksi ihmiset, menetelmät ja ympäristön.  

Hethornin ja Ulasewiczin (2008, xxi, 3) mukaan ihmiset ovat tärkeimpiä vaikuttajia kestä-

vissä ratkaisuissa. Erityisesti suunnittelijoiden, vähittäismyyjien, valmistajien ja ostajien 

toiminnalla on paljon vaikutusta niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Ihmisillä on 

erityinen asema, joko ylläpitää, kehittää tai tuhota ympäristöä valinnoillaan. Ympäristöön 

liittyvän kiinnostuksen ohella kestävyyden aatteella tähdätään myös terveisiin talousjärjes-

telmiin ja yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien ratkaisemiseen. 

Sue Thomas (2008, 526) tarkastelee ‖ekosanaston‖ muotoutumista artikkelissa 

From ”Green Blur” to Ecofashion: Fashioning an Eco-lexicon. Hän toteaa, että eko-

muodin ilmiöön liitetään muun muassa termejä ympäristöystävällinen, ekologinen, vihreä, 

kestävä, eettinen, kierrätys ja luomu, mutta näiden käsitteiden käyttö ei ole täsmällistä. 

Niitä käytetään jopa virheellisesti. Terminologian tehtävänä on rajata ja selkeyttää käsittei-

tä, ja siksi on tärkeää selvittää käyttämämme kielen merkityksiä. Thomas väittää, että muo-

ti tieteenalana on suorastaan myöhässä ympäristöystävällisten mahdollisuuksien teoreetti-

sessa tarkastelussa. Se on jäänyt jälkeen joidenkin toisten alojen, kuten teollisen muotoilun 
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ja arkkitehtuurin, vastaavista pyrkimyksistä. Toisaalta kuluttaja-aktivistien kampanjat ovat 

kohdistuneet muotiin usein. Thomasin mukaan tämä kuvastaa jännitettä, joka vallitsee 

muodissa teoreettisten ja käytännöllisten päätösten ja niiden tuomien välittömien yhteis-

kunnallisten, taloudellisten ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten välillä.  

Thomas (2008, 532) toteaa, että ekomuoti on ollut kuin kollaasi, jolle ei ole ollut vahvistet-

tua määritelmää. Etuliitettä eko käytetään tuotteiden yhteydessä viittauksena ympäristöys-

tävällisiin yhteyksiin, kuten ekokuidut tai ekovaate. Eko on helposti käytettävä mutta sa-

malla ympäripyöreä liite. Se antaa lukijalle vaikutelman ympäristöä huomioon ottavista 

arvoista, mutta itse asiassa vain harvoin todistettua tietoa siitä, mikä osa tässä kokonaisuu-

dessa on ekoa – sen materiaali, valmistus vai lopullinen poisheittäminen. Thomasin mu-

kaan ekolla viitataan akateemisessa keskustelussa usein kuituihin ja materiaaleihin mutta 

toisinaan myös säästeliäisiin kaavoitusmenetelmiin (ks. 6.1) tai kierrätyksen huomioon 

ottamisen jo suunnitteluvaiheessa (ks. 3.2).  Ekomuoti käsitellään eri asiana kuin vaateteol-

lisuuteen liittyvä sosiaalinen oikeus ja yritysvastuu tai kestävä suunnittelu, sustainable 

design, vaikka nämä aiheet liittyvät toisiinsa. Thomasin mielestä ekomuoti on kuitenkin 

samanaikaisesti osa vaatteen elinkaareen tai sen tuotantoketjuun liittyvää kokonaisuutta. 

Termillä vihreä on samankaltainen luonne kuin ekolla: sillä viitataan ympäristömyönteisiin 

tekoihin, kuitenkin vailla tarkempaa todistettua tietoa. Termi greenwash, viherpesu, edus-

taa kyynistä asennetta sellaisia tekoja kohtaan, jotka ovat vain näennäisesti hyviä; sillä 

viitataan yleensä joidenkin yritysten juoniin peittää ympäristölle haitallisia tekoja luomalla 

parempaa mielikuvaa ja jotta lievennetään niihin kohdistuvaa kritiikkiä. 

Thomasin (2008, 536) mukaan muodin yhteyteen liitetty sustainability, kestävyys, esiintyy 

enemmän akateemisissa yhteyksissä kuin muotiteollisuuden tai median käytössä. Hänen 

mukaansa se ei viittaa vain ympäristöasioihin, vaan sillä on sisällöltään kattavampi merki-

tys. Thomas toteaa, että jos kestävyyden määritelmään kuuluu ‖säilyttää, suojata ja turvata 

tulevaisuutta‖, käsitettä voidaan käyttää muodin yhteydessä kattamaan ympäristön suoje-

lun lisäksi laajempaa aluetta, kuten sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeudet. 

Van Dyk Lewisin (2008, 233–238) mielestä on olennaista kyseenalaistaa muodin merki-

tyksiä ja sitä, kuinka muoti vaikuttaa elämäämme. Tämän hetkisellä tavalla muotiteollisuus 

saastuttaa ympäristöä jatkuvasti, ja vauhdilla. Lewis pohtii kriittisesti myös yrityksiä, jotka 

väittävät toimivansa kestävän muodin periaatteilla: jotkut niistä uskovat, että luomupuuvil-

la käyttö on riittävä teko edustamaan kestävää suunnittelua. Lewis toteaa, että massamuoti 
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on ottanut kestävyyden idean mahdollisesti vain näytösmielessä. Ratkaisuja ei aina ole 

tarkasteltu rationaalisesti, minkä johdosta ne eivät välttämättä edes palvele kestäviä käy-

täntöjä todellisuudessa. 

Jos kestävyyden aate yritetään saada muotiteollisuuden olennaiseksi osaksi, Lewisin (2008, 

242, 259) mukaan on kestävyyden periaatteita sovellettava laajasti ja yhdistävästi. Siihen 

on liityttävä työntekijöiden, kuluttajien ja suunnitteluyritysten johtajien, ja se vaatii myös 

kokonaisvaltaisia linjauksia. Lewis toteaa, että kestävyyden toteuttamiseksi tarvitaan sekä 

kokeellisia että teoreettisia innovaatioita, jotka ruokkivat luovuuttamme. 

Tutkija Kate Fletcher (2008, 127) ehdottaa teoksessaan Sustainable Fashion & Textiles – 

Design Journeys kestävän muodin periaatteiksi seuraavia konkreettisia lähestymistapoja: 

Muodin kenttä on yhteisö, jossa suhteita muodostetaan niin suunnittelijan ja tuottajan kuin 

kuluttajan kanssa. Osallistumisen avulla pyritään jättämään muodin nykyiset valta-

asetelmat ja ottamaan aktiivisempi roolin sen tuotannossa. Sen lisäksi vaateteollisuudenkin 

osa-alueilla tulisi soveltaa empatiaa, kykyä ymmärtää toisen ihmisen tunteita, suuressa 

mittakaavassa. Uusien innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan kekseliäisyyttä, jonka avulla 

etsitään mahdollisuuksia vähentää materiaalien, energian ja myrkyllisten kemikaalien kulu-

tusta. 

Kehdosta kehtoon -filosofian (ks. 3.2) kehitelleet Michael Braungart ja William McDo-

nough (2008, 43, 82) toteavat, että suunnittelijat, insinöörit ja valmistajat eivät suunnitel-

leet tuhoisia seurauksia tarkoituksella. Saasteet, jätteet ja muut haitalliset vaikutukset ovat 

seurauksia vanhentuneesta ja huonosta – ei tarpeeksi älykkäästä – suunnittelusta. Heidän 

mukaansa ekologiseen tehokkuuteen pyrkivä suunnittelija laajentaa näkökulmaansa tuot-

teen ensisijaisesta tarkoituksesta koskemaan laajempaa kokonaisuutta. On otettava huomi-

oon tavoitteet ja tekojen mahdolliset seuraukset suhteessa aikaan ja paikkaan. Ne on huo-

mioitava niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. 

EKO-LAB:issa työskentelevä vaatesuunnittelija Melissa Kirgan määrittelee kestävyyden 

omassa toiminnassaan tarkoittamaan vastuullisuutta, ‖being responsible‖. Hän tarkoittaa 

sillä vastuullisia suunnittelumenetelmiä, materiaalien valintaa ja tuotantomenetelmiä. 

EKO-LAB:ssa pyritään harkitsemaan tuotantoketjun eri vaiheita suunnittelusta kauppiaalle, 

jotta ne kuormittaisivat ympäristöä mahdollisimman vähän ja tuottaisivat myös mahdolli-

simman vähän jätettä. (Kirgan 9.3.2011.) 
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Vaatesuunnittelija Geoffrey B. Small laajentaa suunnittelijan roolin kestävässä muodissa 

ulottumaan materiaalien valinnasta ja valmistusmenetelmistä erityisesti siihen suuntaan, 

mitä Fletcher kutsuu osallistumiseksi. Smallin mukaan muoti on suurimmaksi osaksi pysy-

tellyt tähän asti itsekkyyden, turhuuden ja kohtuuttomuuden ympärillä. Muodin nimissä 

tulisi sen sijaan tehdä myös hyvää. Hän uskoo, että suunnittelija voi tehdä muutakin kuin 

tuottaa enemmän samaa ja vain lisätä kulutusta. Small toimii aktiivisesti joidenkin yhteis-

kuntaa koskevien asioiden puolesta ja käyttää muotia siihen välineenä. (Williams 2010.) 

Hän kiinnittää huomiota muodin tuotannon moniin osa-alueisiin niin materiaalisella kuin 

symbolisella tasolla, ja siksi käytän hänen toimintatapaansa esimerkkinä useissa kategori-

oissa. Yhteiskunnallinen aktiivisuus tulee esille erityisesti luvussa 7.2 Muotisuunnittelija 

aktivistina. 

 

1.2 Vaatteet muodin raaka-aineena 

 

Käsite kestävä muoti perustuu kestävän kehityksen periaatteille, mutta se sisältää myös 

toisen olennaisen osan: muoti. Arkikielessä, kuten toisinaan myös ammatillisessa ja tieteel-

lisessäkin tekstissä, sanaa muoti käytetään synonyymina vaatetukselle ja pukeutumiselle 

niin englannin kuin suomen kielessä (Koskennurmi-Sivonen 2000, 1; Kawamura 2005, 2). 

Kielitoimiston sanakirjan 2.0 määritelmän mukaan muoti on ‖jonakin ajankohtana vallitse-

va makusuunta, suosiossa oleva tyyli, kuosi, yleinen tapa.‖ Vaikka sanasta muoti tulee 

väistämättä mieleen vaatteet, sen määritelmä ei itse asiassa viittaa vaatteisiin sanallakaan. 

Sen sijaan, kuten muodin tutkija Yuniya Kawamura (2005, 1–2) toteaa kirjassaan Fashion-

ology: An Introduction to Fashion Studies, muoti voi ilmentyä vaatteiden kautta. Hän tekee 

selväksi heti ensimmäiseksi, että muoti ja vaatteet ovat eri käsitteitä ja eri kokonaisuuksia. 

Yksinkertaisesti sanottuna, muoti on aineetonta ja vaatetus aineellista. Vaatteisiin liittyväs-

tä mielleyhtymästä huolimatta sanakirjan määritelmästä voi myös päätellä, että muoti ei 

rajoitu vaatteisiin. Se voi liittyä myös monelle muulle elämänalueelle, niin muihin materi-

aalisiin objekteihin kuin myös ei-materiaaliselle tasolle kuten kieleen tai käyttäytymiseen. 

Tässä tutkielmassa keskityn kuitenkin vain siihen muotiin joka manifestoituu vaatteissa. 

Useat tutkijat ovat käsitelleet muotia, ja sitä on määritelty monella tavalla. Myös Kawamu-

ra (2005, 1–5) myöntää, että muotia on vaikea määritellä, koska sanalla muoti on ollut eri 

konnotaatioita eri aikoina riippuen sen hetkisistä tavoista eri sosiaalisissa järjestelmissä. 
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Kawamura käsittelee muotia sosiologisesta näkökulmasta systeeminä, joka on asettunut 

kulttuurimme tapajärjestelmään. Muoti elää tässä järjestämässä sekä käsitteenä että käytän-

tönä. Käsitteenä muoti tarkoittaa Kawamuran mukaan sitä, että se ei ole materiaalinen vaan 

symbolinen tuote, eikä sillä oikeastaan ole mitään itsenäistä sisältöä. Muoti antaa ikään 

kuin erityistä lisäarvoa vaatteelle, mutta se lisäarvo on itse asiassa näkymätön elementti – 

se on olemassa vain ihmisten mielikuvissa ja uskomuksissa. Muoti ei voisi elää, ellei se 

olisi myös käytäntö, koska sillä ei ole mitään käsin kosketeltavaa olemusta. Käytäntönä se 

viittaa vaatteiden käyttöön liittyvään sosiaaliseen prosessiin, joka luo muotia; yksi ihmisen 

ei yksinään luo muotia vaan jokainen, joka siihen osallistuu. Näin vaate tai tapa ei ole 

muotia, ennen kuin suuri joukko ihmisiä on omaksunut ja ottanut sen käyttöönsä. Saman-

aikaisesti sen täytyy saavuttaa muodin ‖leima‖ ollakseen muotia, muuten se on vain vaate. 

Ymmärrän tämän liittyvän samaan ajatukseen: ‖[Muoti] viittaa siihen jatkuvaan sosiaali-

seen prosessiin, että uudenlaisia tuotteita syntyy ja ihmiset käyttävät niitä‖ (Koskennurmi-

Sivonen 2003). 

Kawamuran (2005, 5–6) mukaan muodin olennaiset elementit ovat vaihtuvuus ja uu-

tuudenviehätys. Hän toteaa, että yksinkertaisesta ekonomisesta näkökulmasta voidaan väit-

tää muodin vaihtuvan salaliiton kaltaisen järjestelmän avulla, jossa muotiteollisuuden toi-

mijoiden tavoitteena on muuttaa muotia jatkuvasti tehdäkseen rahaa. Sosiologisesta näkö-

kulmasta tämä ei riitä selitykseksi. Sen sijaan Kawamura väittää, että muoti kulttuurisena 

ilmiönä ei vaihdu siihen kulutetun rahan vaikutuksesta, vaan muodin systeemi itsessään 

ruokkii vaihtuvuutta. 

Muodilla viitataan myös ajan henkeen liittyvään muotoihanteeseen, siihen mikä on sillä 

hetkellä muodissa, jonka ääripäässä on käsite fad, nopeasti vaihtuva muotioikku (Kosken-

nurmi-Sivonen 2003; Koskennurmi-Sivonen 2000, 6). Tämäkin määritelmä tekee eron 

vaatteisiin. Tästä pääteltynä, kaikki vaatteet eivät ole aina muodissa vaan tiettyinä aikoina 

tietyt vaatteet. Kuten Kawamura (2004, 1) ilmaisee, vaatteilla on hyödyllinen funktio; ne 

ovat tarpeellisia. Muoti sen sijaan ei ole välttämätöntä vaan jotain ylimääräistä. 

Muotiin sisältyy myös ambivalentteja tavoitteita pukeutumisessa kuten esimerkiksi koris-

tautumisen suhde kohtuullisuuteen ja vaatimattomuuteen. Samanlaista vastakkainasettelua 

voidaan todeta myös siinä, että toisaalta pukeutumisen avulla pyrimme houkuttelemaan 

katseita tai viehättämään toisia, mutta samalla tarkoituksena on pukeutua säädyllisyyden 

nimissä ja peittää kehoamme. (Kawamura 2005, 5–6.)  
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Epäilen, että ehkä tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden korostaminen ylenpalttisuuden ja 

ohikiitävien muotioikkujen sijaan on ajanut myös kestävän muodin estetiikan kehitystä. 

Sen ensimmäisessä aallossa 1990-luvulla ekomuodin arkkityyppinä oli luonnollinen ja 

tervehenkinen ‖look‖ (Black 2008, 17).  Se ei erityisesti keskittynyt estetiikkaan, vaan 

hyödynsi pelkistettyä ulkonäköä ja edusti kärjistetysti sanottuna pelkkiä vaatteita muodin 

sijasta – tosin yhdenlaista muotia oli sekin kokonaisuus. Kuten Sass Brown (2010, 11) to-

teaa kirjassaan Eco Fashion, muoti ja eettiset arvot ovat vasta viime aikoina alkaneet sopia 

luontevasti samaan lauseeseen. 

Tarkkoihin määritelmiin pitäytyessä, muodilla on symbolinen tehtävä, mutta tarkastelen 

tässä tutkielmassa muotia ensisijaisesti vaatteina. Kestävässä muodissa vaatteiden valmis-

tusprosessi on olennainen osa kokonaisuutta, vaikka koko ajan puhutaankin kestävästä 

muodista. Myös Kawamuran (2005, 1) mukaan niiden yhteyttä ei voida kokonaan kiistää, 

koska vaatteet ovat kuin yleisiä raaka-aineita, joiden pohjalta muoti muodostuu. Lähestyn 

muotia siitä näkökulmasta, että useat ihmiset ovat kiinnostuneita vaatteista, joissa on myös 

se jokin muodin tuoma elementti, ja heillä on halu muunnella vaatetustaan – vaikka he 

samanaikaisesti haluaisivat kuluttaa harkitusti ja vähentää luonnon resurssien kulutusta. 

Suunnittelijan näkökulmasta muoti on toisaalta materiaalisia objekteja, vaatteita, joita hän 

suunnittelee tai valmistaa, ja toisaalta symbolista ilmaisua. Joissain yhteyksissä, erityisesti 

luvussa 9.1 Vaatteen estetiikka, käsittelen myös juuri muodin symbolisia ulottuvuuksia. 

Vaatteiden estetiikka eli niiden kauneusarvoihin liittyvät käsitykset kuuluvat nimenomaan 

muotiin (Koskennurmi-Sivonen 2000, 6). 

 

1.3 Muodin kiertokulku  

 

Muodilla on olennainen yhteys Ranskaan. Kuten Kawamura (2004, 2, 21) toteaa kirjassaan 

The Japanese Revolution in Paris Fashion,‖[i]t is taken for granted that Paris has always 

been the fashion capital of the world‖ – Pariisi on muodin pääkaupunki. Muodin historiaa 

voisi jäljittää aina 1600-luvun puoliväliin asti ja löytää Ranskan silloinkin keskeisimmältä 

paikalta, mutta eritoten modernin muotikulttuurin juuret ovat Ranskassa. Muotisuunnitteli-

joiden liiton, La Chambre Syndicale de la Haute Couture, perustaminen vuonna 1868 oli 

alku muodin uudelle aikakaudelle. Jotta voisi ymmärtää muodin sosiaalisesti vakiintuneet 
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käytännöt, on Kawamuran (2004, 36–38) mukaan olennaista ottaa huomioon liiton rooli. 

Ranskan muodin systeemi rakentuu tämän arvostetun liiton ympärille.  

La Chambre Syndicale de la Haute Couture määritteli muun muassa vaatteiden valmistuk-

seen, mallistojen laajuuteen ja esittelyyn liittyviä seikkoja, mutta se myös pyrki turvaa-

maan ompelijoiden työolosuhteita. Alkuperäinen liitto ei ole säilynyt sellaisenaan, mutta 

useat näistä säännöistä ovat yhä voimassa nykyisessä, vuonna 1973 perustetussa, liitossa 

La Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs 

de Mode. Liitto on määritellyt Ranskan muodintuotannon hierarkkisen rakenteen ja hyväk-

syy jäsenikseen vain tietyt kriteerit täyttävät yritykset. Miesten ja naisten muoti ovat omia 

osastojaan liiton toiminnassa, mutta erityisen merkittävä on jako haute couture- ja prêt-à-

porter-muotitaloihin. Tämä Ranskan teollisuusministeriön kontrolloima nimike, haute cou-

ture, edustaa yksilöllisesti valmistettujen vaatteiden aatelia, etenkin symbolisella tasolla. 

Prêt-à-porter tarkoittaa valmisvaatteiden suunnittelijoita, mutta viittaa vain niiden valit-

tuun eliittiin. (Kawamura 2004, 39–40, 76; Mode à Paris s.a.) 

Kawamura (2004, 74) selventää, että yksilöllisesti valmistettujen vaatteiden, custom-made, 

ja valmisvaatteiden, ready-made, tärkeä ero on suunnittelijan kohderyhmässä. Yksilöllises-

ti valmistetut vaatteet suunnitellaan ja tehdään yhdelle asiakkaalle hänen toiveidensa ja 

mittojensa ehdoilla. Valmisvaatteiden lähtökohtana ovat standardikokoihin sarjotut kaavat, 

joiden tarkoituksena on sopia mahdollisimman monelle käyttäjälle. Valmisvaatteiden laatu 

vaihtelee valmistajasta ja valituista kankaista riippuen, mutta niiden tuotantomenetelmä on 

jotakuinkin yhtenäinen. Se voidaan yksinkertaistaa seuraaviksi vaiheiksi:  

1. Kankaat: Suunnittelu alkaa kankaiden valinnalla. Jotkut suunnittelijat ostavat kan-
kaat tekstiilien valmistajien valikoimista, toisilla suunnittelijoilla on taloudellisesti 
mahdollista suunnitella ja valmistuttaa kankaat omien tarpeiden mukaan. 
 

2. Suunnittelu: Kankaiden valitsemisen jälkeen suunnittelija alkaa suunnitella malleja 
yleensä piirtämällä joko tarkat vaatemallit yksityiskohtineen tai hahmottelemalla 
vapaamuotoisemmin vain vaatteen tyyliä tai sen tunnelmaa. 

 
3. Kaavat: Piirrosten pohjalta suunnittelija tai hänen assistenttinsa valmistaa vaatteen 

kaavan joko muotoilemalla mallinuken päälle tai piirtämällä kaavan tasossa. 
 

4. Mallikappale: Kaavan avulla leikataan ja ommellaan ensimmäinen mallikappale. 
Tämän vaiheen toteuttaa yleensä siihen varta vasten valittu henkilö, sample-maker. 
Lopuksi suunnittelija vielä tarkistaa tuloksen ja tekee siihen mahdolliset muutokset. 

 
5. Sarjonta: Kaavat viimeistellään ja sarjotaan eri kokoihin tuotantoa varten. 
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6. ‖Flats & Specs‖: Suunnittelijan assistentti piirtää vaatteesta vielä erillisen, pienen 
tasokuvan kaikkine yksityiskohtine (flat) ja kirjoittaa valmistukseen liittyvät val-
mistukseen liittyvät erityisohjeet (specs) tehdasta varten. 

 
7. Tuotanto: Suunnittelija ja hänen assistenttinsa ovat yleensä vielä yhteydessä tehtaa-

seen tuotannon aikana varmistaakseen, että tuotanto vastaa suunnitelmaa ja jo teh-
tyä mallikappaletta. (Kawamura 2004, 74–75.) 

 
 

Yksilöllisten vaatteiden valmistus etenee valmisvaatteiden tavoin suunnittelusta ja kankai-

den valinnasta kaavoitukseen ja mallikappaleiden valmistukseen, mutta asiakas sovittaa 

vaatetta valmistuksen aikana yhden tai useamman kerran. Yksinkertaistettuna, tavallisten 

yksilöllisten vaatteiden valmistus voi olla teknisesti samanlaista kuin haute couturen, mut-

ta se ei kuitenkaan kuvasta sitä suurta symbolista eroa, joka erottaa nämä toisistaan. Sama 

koskee prêt-à-porter-vaatteita ja ‖tavallisia‖ valmisvaatteita. Niidenkään tekninen laatu ei 

välttämättä eroa toisistaan; niiden erilaisuus näkyy lähinnä valituissa kankaissa tai joissain 

yksityiskohdissa. (Kawamura 2004, 74–76.) Laadun lisäksi on kuitenkin otettava huomi-

oon prêt-à-porter-vaatteiden arvostettu asema Pariisin muodin systeemissä, joka tekee 

erosta suuremman (ks. Kawamura 2004, 39–40, 76). 

Muotia on esitelty muotinäytöksissä kaksi kertaa vuodessa Pariisissa vuodesta 1910 alkaen. 

Vuosien myötä näytökset ovat muodostuneet paljon huomiota kerääviksi muotiviikoiksi, 

joilla esitellään tulevat mallistot, keväällä seuraavan syksy–talvikauden mallisto ja syksyllä 

sitä seuraava kevät–kesämallisto. (Kawamura 2004, 61; Mode à Paris s.a.) Vaatesuunnitte-

lija Geoffrey B. Smallin mielestä Pariisin muotiviikkojen merkitys on suunnittelijoille vail-

la vertaa:  

Mentally, physically, technically, artistically, logistically, nothing makes you 
a better overall fundamental designer than having to show your newest and 
best work consistently in Paris at the world’s highest levels. (Small 2010, 
Williamsin 2010 mukaan.) 

 

Vaikka institutionalisoitunut muodin systeemi Ranskassa on myös Kawamuran (2004, 15) 

mukaan vieläkin kokonaisuudessaan kaikista vaikutusvaltaisin, se ei ole ainut maailmassa. 

Tätä mallia jäljitellään monessa muussa kaupungissa, näistä tärkeimpinä New York, Mila-

no, Lontoo ja Tokio. Isoja muotiviikkoja järjestetään kaikissa edellä mainituissa kaupun-

geissa ja myös muualla pienemmässä mittakaavassa. Näiden suurimpien muotiviikkojen 

aikataulut eivät koskaan ole päällekkäisiä, jotta kaikkien sisäänostajien ja toimittajien on 
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mahdollista osallistua niistä jokaiselle. Ne sijoittuvat tyypillisesti välittömästi toistensa 

jälkeen, New Yorkin aloittaessa merkittävimpien muotiviikkojen sarjan. Pariisissa muoti-

viikot järjestetään itse asiassa kuusi kertaa vuodessa: liiton jokainen osasto, Haute Couture, 

Prêt-à-Porter ja miesten The Chambre Syndicale de la Mode Masculine, pitävät kukin 

kaksi näytöstä vuodessa. Kaikesta eniten huomiota saa naisten Prêt-à-Porter-muotiviikot 

Pariisissa maaliskuussa ja lokakuussa. (Kawamura 2004, 61–65; Mode à Paris s.a.)  

Eettisen ja ekologisen muodin näytöksiä järjestävät tahot mukailevat tätä systeemiä ja pitä-

vät omat muotiviikot joko samaan aikaan niin kutsuttujen ‖virallisten‖ viikkojen – kuten 

Pariisin muotiviikkojen – kanssa tai omalla aikataulullaan. Kestävän muodin periaatteita 

edustavia muotiviikkoja, -näytöksiä tai -näyttelyitä ovat muun muassa Lontoon Estethica 

(London Fashion Week s.a.), Pariisin Ethical Fashion Show (Ethical Fashion Show s.a.) 

sekä Berliinin GREENshowroom ja ecoShowroom (Berlin Fashion Week s.a.); New Yor-

kissa sen sijaan kestävän muodin toiminta ei ole vielä järjestäytynyt yhdeksi tapahtumaksi, 

vaan kestävän muodin suunnittelijat järjestävät näytöksiä itsenäisesti muotiviikkojen yh-

teydessä. 

Muodin tuotantoketjussa suunnittelusta kuluttajalle saakka on useita vaiheita ja lukuisia 

toimijoita. Sandy Blackin (2008, 56–57) kuvaama tuotantoketjun karkea, lineaarinen kuva-

us auttaa ymmärtämään, mihin kokonaisuuteen suunnittelija muodin tuotannossa kuuluu 

(Kuva 1). Tuotteen suunnitteluvaihe aloittaa ketjun ja määrittää samalla, mitä materiaaleja 

ostetaan ja mistä. Siihen kuuluu kankaiden ja muiden materiaalien, kuten vetoketjujen ja 

nappien, valitseminen. Ensiksi tekstiilintuottaja valmistaa kankaat, ja sieltä ne kulkevat 

vaatteiden valmistajille. Valmiit vaatteet lähetetään tilaajan keskusvarastoon, josta ne kul-

jetetaan jälleenmyyjille. Jälleenmyyjät eli esimerkiksi vaateliikkeet myyvät tuotteen kulut-

tajalle. 

 

 

 

Kuva 1. Muodin tuotantoketju (Black 2008, 56–57). 
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1.4 Kestävän muodin varhaiset juuret 

 

Linda Welters (2008) osoittaa historian tarkastelun avulla, että kestävyys ei ole aivan uusi 

aate. Aikaisemmin resurssien taloudellinen käyttö oli osa elämäntapaa. Ennen teollistumis-

ta kankaiden valmistaminen oli hidasta ja kallista. Tavallisella työväestöllä oli vain muu-

tama vaatekerta, jotka käytettiin paikkaamalla ihan loppuun asti. Tekstiilien raaka-aineet 

saatiin luonnosta. 1700-luvun keksinnöt alkoivat muuttaa tilannetta monella tavalla: Eri-

laisten koneiden käyttöönoton myötä tarjonta kasvoi ja hinnat halventuivat. Kankaita alet-

tiin värjätä synteettisillä väreillä. Painetut lehdet mahdollistivat uusimpien tyylien seuraa-

misen, ja muodin muutokset nopeutuivat. Ympäristöhaittoja ei kuitenkaan juuri mietitty, 

kuten ei myöskään työolosuhteita. 1860-luvulta alkanut teollistumisen kausi toi mukanaan 

valmisvaatteiden tuotannon. Myös synteettiset kuidut alkoivat tulla markkinoille 1800-

luvun lopulta alkaen. (Welters 2008, 11–19.)  

Toisen maailmansodan vuoksi tuotanto ja kulutus vähenivät väliaikaisesti, lähinnä vähäis-

ten resurssien vuoksi. Vaikka 1960-luvulla muoti oli jälleen halpaa ja sitä kulutettiin, oli 

ilmoilla myös merkkejä asenteellisesta muutoksesta. Vanhaa tapaa tuottaa ja kuluttaa alet-

tiin kritisoida. Ympäristötietoisuus alkoi nousta vaihtoehtokulttuurin piirissä. Osa nuorisos-

ta alkoi vastustaa vallitsevaa muotia, pukeutui haluamallaan tavalla ja osti myös käytettyjä 

vaatteita kirpputoreilta. 1980-luvulla käytettyjen vaatteiden ostamisesta tuli yleisempää, 

mutta syynä ei niinkään ollut resurssien säästäminen vaan muotitietoinen valinta. (Welters 

2008, 18–24.) 

1990-luvulla ympäristönsuojelusta alkoi tulla yhä tärkeämpää. Ympäristöystävällisempiä 

kuituja alettiin kehittää. Myös yritysten työntekijöiden olosuhteisiin kiinnitettiin enemmän 

huomiota. Samanaikaisesti osa yrityksistä kiersi ympäristöön ja työoloihin liittyviä säädök-

siä siirtämällä tuotantonsa paikkoihin, joihin säädökset eivät ulottuneet.  2000-luvun alusta 

asti muodissa on eletty oikeastaan yltäkylläisyyden aikaa. Hyvännäköisiä vaatteita saa 

edullisesti, esimerkiksi H&M:sta tai Zarasta, tarjontaa on paljon, ja se vaihtuu nopeasti. 

Muoti on suorastaan fast fashionia, nopeaa muotia. (Welters 2008, 24–27.) 

Welters (2008, 7–29) väittää, että ennen teollistumista ihmiset elivät kestävällä tavalla oi-

keastaan huomaamattaan. Weltersin katsaus historiaan osoittaa, että ajautuminen pois täl-

laisesta elämäntavasta ei tapahtunut yhdessä hetkessä; se oli teollistumisen myötä tapahtu-

vaa vaiheittaista siirtymistä. Katsauksesta saa kuvan, että sen tuomia sivuvaikutuksia ei 
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osattu odottaa tai niihin ei kiinnitetty huomiota. Welters toteaa, että nyt elettävälle ajalle 

erityistä on mielenkiinto kestävää kehitystä kohtaan vaatteiden tuotannossa ja kulutuksessa. 

Sivuvaikutukset on nyt nähty ja niille halutaan tehdä jotain. 

Teollistumisella on pyritty helpottamaan ihmisen elämää, joten tässä vaiheessa sitä olisi 

vaikea keskeyttää tai purkaa ilman jonkin suuren katastrofin aiheuttamaan pakkoa. Muodin 

kuten muunkaan elämän kohdalla ei voida olettaa, että palaisimme ennen teollistumista 

vallinneisiin kestäviin käytäntöihin, mutta sieltä voidaan mahdollisesti löytää ideoita, jotka 

edesauttaisivat luomaan kestävää muodintuotantoa nykyisellä aikakaudella. 

 

 

2 TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkielmani tavoitteena on tarkastella kestävän muodin periaatteiden soveltamista käytän-

nön vaatesuunnitteluun ja valmistukseen. Tutkielmani pääkysymyksiä ovat: Minkälaisia 

ajattelutapoja ja käytäntöjä kestävään muotiin luetaan? Miten kestävän muodin tavoitteita 

voidaan soveltaa vaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen? Muodostan kestävästä muo-

dista mahdollisimman kokonaisvaltaista kuvaa pääosin akateemisen kirjallisuuden avulla. 

Laajennan sen käytännön toteutustapoihin liittyviä näkökulmia tiedonantojen avulla, joita 

olen saanut kestävän muodin mallistoja tekeviltä suunnittelijoilta. Tutkielma rakentuu näi-

den aineistojen väliselle vuoropuhelulle. 

Kuten Lewis (2008, 259) toteaa, kestävän muodin tavoitteet ovat mahdollisia vain, kun 

jokainen siinä toimiva osapuoli on sitoutunut samoihin periaatteisiin. Vaikka se on tärkeä 

lähtökohta kestävälle muodin tuotannolle, keskityn tarkastelemaan sitä erityisesti suunnit-

telijan näkökulmasta.  Braungartin ja McDonoughin (2008, 43) tavoin uskon suunnittelijan 

olevan merkittävässä roolissa tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen kokonaisuudessa. 

Tiedostavalla suunnittelijalla on mahdollisuus ohjata prosessia parempaan suuntaan. 

 



14 
 

2.2 Grounded Theory tutkimusmenetelmänä 

 

Toteutan tutkielmaani laadullisella menetelmällä niin aineistonkeruun, analysoinnin kuin 

tulosten esittämisen osalta (vrt. Eskola & Suoranta 1999, 15–19). Sovellan tässä tutkiel-

massa yhdysvaltalaisten sosiologien Barney G. Glaserin ja Anselm Straussin (1967) muo-

toilemaa Grounded Theory -menetelmää, jota he kuvailevat ensimmäisessä kirjassaan The 

discovery of grounded theory: strategies for qualitative research.  Täydennän tutkimusase-

telmaani Anselm Straussin ja Juliet Corbinin (1990) kirjassa Basics of Qualitative Re-

search: Grounded Theory procedures and techniques esitetyillä menettelytavoilla. Näiden 

tukena käytän myös Ian Deyn (1999) teosta Grounding Grounded Theory. Guidelines for 

Qualitative Inquiry, joka on analyyttinen yhteenveto edellä mainittujen kirjoittajien näkö-

kulmista selventäen joitakin menetelmään liittyviä yksityiskohtia.  

Strauss ja Corbin (1990, 19, 26) toteavat laadullisen tutkimuksen sopivan yhteiskunta- ja 

käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen sekä muille ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa 

tutkiville aloille. Heidän mukaansa erityisesti Grounded Theory -menetelmäänkin sitoutu-

nut tutkija voi valita kiinnostuksen kohteensa oman alansa mukaisesti. Näin ollen päättelen 

Grounded Theoryn soveltuvan myös tähän käsityötieteelliseen tutkielmaani, jossa tutki-

muskohteen alue ulottuu suunnittelu- ja valmistusprosessien lisäksi ympäristö-, yhteiskun-

ta- ja käyttäytymistieteellisiin aiheisiin. 

Grounded Theory on induktiivinen eli aineistolähtöinen menetelmä edetä ilmiöistä analyy-

sin kautta kohti teoriaa. Se johdetaan mahdollisimman täydellisesti sen ilmiön tutkimuk-

sesta, jota se edustaa. Tällä menetelmällä ei pyritä testaamaan teoriaa vaan muodostamaan 

sitä kerätyn aineiston pohjalta. Teorian muodostus on prosessi, jossa aineiston kerääminen, 

analyysi ja teoria ovat vastavuoroisessa suhteessa keskenään. (Glaser & Strauss 1967, 1–2; 

Strauss & Corbin 1990, 23.) Myös itse teoria on prosessi: tavoitteena on muodostaa tietoa, 

joka ei ole täydellinen lopputulos vaan kehittyvä kokonaisuus. Sillä on keskusteleva muoto, 

jonka avulla se voi kehittyä yhä rikkaammaksi, kompleksisemmaksi, tiiviimmäksi, ja näin 

myös ymmärrettäväksi. (Glaser & Strauss 1967, 32, 35.) Kestävän muodin kohdalla tämä 

on perusteltu menetelmä, koska siihen liittyvä tieto on vielä irrallaan; tietoa ja parempia 

käytäntöjä kehitetään jatkuvasti.  

Grounded Theoryn avulla pyritään kumulatiiviseen tiedon muodostukseen, joka muotoutuu 

substantiivisesta teoriasta formaaliseen teoriaan. Substantiivinen teoria on muodostettu 
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johonkin tiettyyn ilmiöön liittyvistä kysymyksistä; se käsittelee sitä aihetta, mitä kerätty 

aineisto on. Formaalinen teoria tarkoittaa käsitteellisempää teoriaa ja kattaa laajempia kä-

sitteitä kuin substantiivinen teoria. Substantiivista teoriaa voi ajatella pienimuotoiseksi, 

alustavaksi hypoteesiksi. (Glaser & Strauss 1967, 32–34.)  Omassa käsittelyssäni nimitän 

sitä malliksi (vrt. Koskennurmi-Sivonen 2004). Malli on ‖abstraktio todellisuudesta‖, jonka 

avulla voidaan helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja osien keskinäisten suhteiden 

määrittelyä. Se voi myös sisältää päätelmiä niistä osista, jotka rakentavat kokonaisuutta, 

mutta joita ei ole empiirisesti vielä tavoitettu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 145–

146.) Ymmärrän mallin teorian esiasteeksi, Glaserin ja Straussin kuvailemaksi kehittyväksi 

kokonaisuudeksi, joka pohjautuu tutkimani ilmiön käsitteistöön. Näin se mielestäni vastaa 

yksinkertaista substantiivista teoriaa mutta on käsitteenä ja nimenä tutumpi.  

 

2.3 Teoreettinen otanta 

 

Yleisesti ottaen Glaser ja Strauss (1967, 34) kehottavat tutkijaa välttämään teorioiden ja 

faktojen lukemista ennen oman kategoriapohjan muodostamista. Heidän mukaansa käsit-

teiden ja hypoteesien tulisi olla täysin aineistolähtöisiä, jolloin tutkijan rooli pysyy mahdol-

lisimman objektiivisena. Koska olisi hyvin haastavaa aloittaa opinnäytetyö täysin vailla 

etukäteistietoa, aloitin kirjallisuuden lukemisen ja käsitteiden keräämisen samanaikaisesti 

haastattelujen sekä materiaalin analysoinnin kanssa. Grounded Theoryn luonteeseen kui-

tenkin kuuluu aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnan yhteen kietoutunut prosessi (Strauss 

& Corbin 1990, 23). Omassa tutkielmassani kirjallisuus on itse asiassa myös aineistoa. 

Tämä on hyväksytty lähestymistapa ja tällöin sitä käsitellään samalla tavalla kuin muun-

laistakin aineistoa (Glaser & Strauss 1967, 164–171). 

Grounded Theory -menetelmässä aineiston kerääminen tapahtuu teoreettisen otannan avul-

la. Se tarkoittaa prosessia, jossa tutkija samanaikaisesti kerää, koodaa ja analysoi aineistoa 

sekä pohtii, mitä aineistoa tulisi seuraavaksi hankkia ja mistä. Muodostumassa oleva teoria 

– omassa tapauksessani malli – ohjaa aineiston keräämisen prosessia. Se osoittaa tutkijalle 

seuraavan askeleen, mahdollisen seuraavan aineiston keräämisen kohteen. Näin tutkimus-

aineisto pysyy merkityksellisenä tutkimuksen ja muodostuvan teorian kannalta. (Glaser & 

Strauss 1967, 45–48.) 
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Strauss ja Corbin (1990, 197–198) kehottavat käyttämään memoja ja diagrammeja koko 

tutkimusprosessin ajan. Memot ovat analysoivia ja systemaattisesti kirjattuja muistiin-

panoja aineistosta. Ne liittyvät olennaisesti analysointiin ja teorian muodostamiseen. Tal-

lensin memoja aivan tutkimusprosessin alusta alkaen. Ne ovat olleet merkityksellisiä työs-

säni koko prosessin ajan ja ohjanneet myös teoreettista otantaa. Diagrammit tarkoittavat 

käsitteiden välisten yhteyksien visuaalista kuvaamista (Strauss & Corbin 1990, 197–198). 

Omassa työssäni ne olivat aluksi käsitekarttoja, joiden avulla olen hahmottanut kokonai-

suutta ja tutkielman prosessia paremmin. Tutkielman loppuvaiheessa otin tavoitteekseni 

muodostaa mallista varsinaisen diagrammin, jonka avulla ilmiötä olisi helpompi tarkastella 

kokonaisuutena ja myös nähdä mistä osista se rakentuu. 

Straussin ja Corbinin (1990, 38–39) mukaan tutkimuskysymys voi olla tutkimuksen alku-

vaiheessa avoin ja laaja ja rajoittua tutkimuksen edetessä. Se on lausunto, joko ilmaisee 

mitä ilmiötä tutkitaan, mihin siinä erityisesti keskitytään ja mitä pyritään saamaan selville.  

Olin perehtynyt kestävän muodin ilmiöön jo kandidaatin tutkielmassani (Aakko 2009), ja 

yhtenä tavoitteenani tälle tutkielmalle oli paneutua vielä syvemmin näihin käytäntöihin. 

Tarkemman tutkimuskysymyksen pohdinta alkoi keskustellessani kestävän muodin mallis-

toa tekevän suunnittelijan, Melissa Kirganin, kanssa New Yorkin muotiviikolla syyskuussa 

2010. Hän kertoi muun muassa haasteista, joita hän on kohdannut pyrkiessään suunnitte-

lemaan laadukkaita vaatteita kestävän muodin kriteereillä. Aikaisemman perehtymiseni 

avulla tiesin, että kestävä muotisuunnittelu ei ole yksiselitteinen protokolla, jota noudatta-

malla päästäisiin tähän ideaaliin. Edellä mainitun keskustelun myötä aloin ymmärtää, että 

realiteetit voivat olla paljon monimutkaisemmat kuin teoreettinen pohdinta mahdollisuuk-

sista. Käytäntö ja sen mahdolliset haasteet on otettava huomioon, jotta niitä voidaan paran-

taa. Näiden havaintojen avulla tie muille, tulevaisuuden kestävän muodin suunnittelijoille 

voisi olla helpompi.   

Aineiston kerääminen tutkielmaani varten alkoi ensiksi havaintojen, kirjallisuuden lukemi-

sen ja muotialalla työskentelevien ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Saatuani 

tarpeeksi tietoa kestävästä muodista yleisellä tasolla pyysin newyorkilaista Melissa Kirga-

nia informantikseni. Emme ehtineet tavata toista kertaa, mutta lähetin kysymykseni hänelle 

sähköpostitse (Liite 1). Palasin asiaan myöhemmin tarkentavilla kysymyksillä saadakseni 

tietyistä aiheista lisää tietoa. Näin sähköpostien välityksellä käyty keskustelu sai teema-
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Grounded Theoryn periaatteiden mukaan aineistoa on tarpeeksi, kun tutkija huomaa pääs-

seensä teoreettiseen saturaatiopisteeseen; uutta sellaista aineistoa ei enää löydy, joka täy-

dentäisi kategorioiden ominaisuuksia. Päätöksen tekemiseen liittyy tutkijan teoreettisen 

herkkyyden lisäksi aineiston todelliset rajat sekä teorian integraatio ja tiheys. Tämän taidon 

oppiminen vie aikaa, eikä se ole koskaan täydellisen tarkkaa. Erityisesti ydinkategoria tuli-

si saturoida mahdollisimman hyvin. (Glaser & Strauss 1967, 61–64, 70–71.) En pyrkinyt 

tutkielmassani täydelliseen teoreettiseen saturaatiopisteeseen, koska aineistoa olisi ollut 

enemmän kuin mitä pro gradu -tutkielman laajuisessa työssä pystyin käsittelemään. Valit-

semani kirjallinen aineisto on kuitenkin kattava katsaus tämän hetkisestä tutkimustiedosta 

ja haastatteluaineisto täydentää tätä käytännön näkökulmasta. 

 

2.4 Informantit 

 

Käsityötieteen tutkijana rajasin informanttini edustamaan valmisvaatteiden ja yksilöllisesti 

valmistettujen vaatteiden välimaastoon sijoittuvaa ryhmää. Nämä suunnittelijat suunnitte-

levat uuden malliston muotikausien mukaisesti (kevät/kesä ja syksy/talvi) ja esittelevät ne 

muotiviikkojen yhteydessä sisäänostajille sitoutumatta kuitenkaan kausittaisiin muotinäy-

töksiin. Tuotanto tehdään osittain sarjatuotantona – standardikokojen, sarjoitettujen kaavo-

jen sekä mallistoon valittujen kankaiden ja muiden materiaalien avulla – ja osittain yksilöl-

lisesti. Malliston jotkin kappaleet saattavat olla täysin uniikkeja ja sisältää enemmän käsi-

työtä kuin toiset.  

 

Geoffrey B. Small 

Amerikkalainen Geoffrey B. Small aloitti vaatesuunnittelijan uransa Yhdysvalloissa vuon-

na 1979. Hän valmisti jonkin verran valmisvaatteita mutta työskenteli pääosin mittojen 

mukaan valmistettujen vaatteiden valmistajana. Hän esitteli ensimmäisen mallistonsa Pa-

riisissa vuonna 1992 ensin itsenäisesti mutta pääsi vuonna 1994 Pariisin Chambre Syndica-

len viralliseen muotiviikkojen kalenteriin (ks. 1.3). Vuodesta 1996 alkaen Geoffrey B. 

Small alkoi käyttää mallistoissaan kierrätettyjä materiaaleja ja kehittää itse erilaisia valmis-

tustekniikoita pystyäkseen hyödyntämään niitä paremmin. Vuonna 2001 hän muutti yrityk-

sensä kokonaan Italiaan ja aloitti samalla uuden toimintatavan. Hän siirtyi valmistamaan 



19 
 

käsityönä omassa studioissaan hyvin rajattua kappalemäärää – 500 vaatetta kaudessa ja 

enintään 25 kappaletta mallia kohti – vain tarkasti valikoiduille liikkeille ympäri maailman. 

(Geoffrey B. Small/ story s.a.) 

Tällä hetkellä mallistoa myydään muun muassa Pariisissa, New Yorkissa, Lontoossa ja 

Tokiossa sekä muissa kaupungeissa Japanissa. Geoffrey B. Small ei sitoudu enää Pariisin 

muotisysteemin määrittelemiin sääntöihin vaan esittelee mallistonsa siellä jälleen itsenäi-

sesti. Small valmistaa kaksi miesten ja naisten mallistoa vuodessa sekä pitää muotinäytök-

siä tai pienimuotoisia esittelyjä noin kerran vuodessa. (Geoffrey B. Small/ story s.a.) 

Vuodesta 2006 lähtien Geoffrey B. Small on alkanut yhdistää muotisuunnitteluun myös 

yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä poliittisia kannanottoja.  

Combined with a social, political and environmental message, the designer is 
now creating one of the most sustainable, personal, and environmentally-
sound luxury wardrobe concepts in the world--that offers very cool and per-
sonal style as well as long-lasting value for money.  

 

Geoffrey B. Small liittää nykyiseen konseptiinsa määritteen hyper-quality, huippulaadukas. 

Se viittaa yksilöllisesti käsityönä tehtyihin vaatteisiin, joihin on valittu parhaat italialaiset 

kankaat. Vaatteet on tarkoitettu pitkäikäiseen käyttöön niin laadun kuin tyylin puolesta. 

(Geoffrey B. Small/ story s.a.) 

 

Melissa Kirgan / Eko-Lab 

Melissa Kirgan on yksi Eko-Lab-kollektiiviin kuuluvista suunnittelijoista, joka työskente-

lee New Yorkissa. Hän on suunnitellut omaa mallistoaan vuodesta 2008 alkaen. Eko-Labin 

suunnittelijat määrittelevät yrityksen olevan ‖local + sustainable + design + collaborative‖. 

Tämä tarkoittaa paikallisesti keskittynyttä suunnittelutoimintaa, joka painottaa yhteistyön 

merkitystä. Paikallisuuden lisäksi kestävän muodin periaatteita edistetään tarkoilla materi-

aalivalinnoilla, esimerkiksi käyttämällä mahdollisimman paljon luomumateriaaleja, yli-

jäämäkankaita muilta tuottajilta ja hyödyntämällä kierrätettyjä vaatteita. (Eko-Lab s.a.; 

Kirgan 9.3.2011.) 

Kirgan suunnittelee kaksi naisten vaatemallistoa vuodessa ja esittelee ne New Yorkin muo-

tiviikkojen aikana järjestettävässä kestävän muodin tapahtumassa. Hän valmistaa osan 
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tuotteista omassa studiossaan, osa teetetään paikallisilla valmistajilla. Mallisto on pieni, 

vain noin 24 mallia kausittain, joista osa sarjotaan valmisvaatteiden tavoin ja osa tehdään 

ainoastaan uniikkikappaleina. Monet vaatteista sisältävät paljon käsityötekniikoin, kuten 

virkkaamalla tai neulomalla, lisättyjä yksityiskohtia. Melissa Kirganin mallistoa myydään 

New Yorkissa, Los Angelesissa, Pariisissa sekä joissain kaupungeissa Japanissa, Ruotsissa 

ja Belgiassa. (Eko-Lab s.a.; Kirgan 9.3.2011; 15.3.2011.) 

 

2.5 Aineiston analysointi 

 

Grounded Theoryssa aineistoa analysoidaan jatkuvan vertailun, selkeän koodauksen ja 

teorian muodostuksen kanssa yhtäaikaisesti. Tämän analyysimenetelmän tavoitteena on 

muodostaa integroitunut, johdonmukainen ja vakuuttava teoria, joka on aineistonmukainen 

ja selkeä. Jatkuvan vertailun menetelmässä samanaikaisesti kun tutkija koodaa tapauksia 

kategorioihin, hän myös vertaa edellisiä siihen kategoriaan koodattuja tapauksia. Tutkija 

tarkastelee samalla kategorian käsitteiden ja niiden ominaisuuksien sisäistä yhtenäisyyttä 

sekä kategorioiden suhteita toisiinsa. (Glaser & Strauss 1967, 102, 105–108.) 

Glaser ja Strauss (1967, 23, 36–39) selittävät kategorian olevan teorian käsitteellinen ele-

mentti. Grounded Theoryn periaatteiden mukaan käsitteitä ja kategorioita tulisi ensisijai-

sesti löytää aineistosta – näin ne sopivat siihen parhaiten eivätkä myöskään hidasta uusien 

kategorioiden luomista. Niitä voidaan kuitenkin myös lainata jo olemassa olevista teoriois-

ta, kunhan tarkastellaan huolellisesti, että ne soveltuvat siihen. He kehottavat muodosta-

maan mahdollisimman monipuolisia kategorioita. Käsite voidaan muodostaa jopa yhdestä 

tosiasiasta. Käsitteiden tulisi olla analyyttisia ja kuvata kokonaisuuden ominaispiirteitä, 

niin että ne antavat piirteistä merkityksellisen ja ymmärrettävän kuvan. Strauss ja Corbin 

(1990, 50–52) toteavat vielä, että olemassa olevien teorioiden ja kategorioiden harkittu 

käyttö on mahdollista ainakin silloin, jos tarkoituksena on avata niitä ja löytää niistä uusia 

merkityksiä. 

Valmiista teorioista poimitut kategoriat voivat siis mahdollisesti olla haitaksi uusien kate-

gorioiden löytämiselle (Strauss & Corbin 1990, 49–50). Kestävä muoti ei kuitenkaan ole 

teoria vaan kattokäsite useille eri menettelytavoille. Siksi olemassa olevien kategorioiden 

käyttö on mielestäni mahdollinen lähestymistapa tämän ilmiön kohdalla. Jos joku on jo 
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löytänyt jotain kiinnostavaa ja olennaista kyseisestä aiheesta, voi tutkija hyödyntää sitä – 

harkitulla ja älykkäällä tavalla – sen sijaan, että vain ohittaisi sen. Vaikka käytän kirjalli-

suutta tutkielman alkuvaiheesta alkaen ja isona osana aineistoani, pysyttelen kuitenkin 

Grounded Theoryn periaatteissa: etsin merkityksellisiä kategorioita, niiden välisiä suhteita 

ja pyrin kokoamaan ne yhteen uudella tavalla. Kirjallisuus on tutkielmassani yhdenvertai-

nen haastatteluaineistolle ja kerään käsitteitä kummastakin lähteestä. 

Koodauksessa aineisto erotellaan, käsitteellistetään ja kootaan takaisin uudella tavalla. 

Strauss ja Corbin (1990, 58) esittelevät kolme koodaustapaa, avoin, aksiaalinen ja selektii-

vinen koodaus, joita käytetään toisaalta erillisinä tapoina, toisaalta toistensa kanssa tiiviisti 

lomittuen. He kuvailevat aineiston koodauksen hyvin seikkaperäisesti, enkä käsittele sitä 

tässä yhteydessä läheskään siinä laajuudessa. Samalla he toteavat, että monet heidän käsit-

telemistään vaiheista tapahtuvat oikeastaan automaattisesti tutkijan aloittaessa koodauspro-

sessin (Strauss & Corbin 1990, 110–111). Sovelsin aineistoni analysoinnissa Straussin ja 

Corbinin (1990, 96–142) koodausmenetelmää pelkistäen erityisesti aksiaalisen koodauksen 

tasoa. 

Dey (1999, 104–105)  huomauttaa, että vaikka kategoriat ovat itsenäisiä, ne voidaan meta-

forisesti ajatella kuuluvan samaan ketjuun. Vertauskuva ketjusta, joka menee jokaisen ka-

tegorian läpi kuvastaa kategorioiden suhteita toisiinsa. Dey myös korostaa koodaustapojen 

käyttämistä kokonaisvaltaisesti. Yhtä kategoriaa ei voi käsitellä eristyksissä muista katego-

rioista vaan suhteessa niihin. Siksi hänen mukaansa avoin ja aksiaalinen koodaus tapahtu-

vat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja muodostavat kategorioita, jotka kuuluvat samaan 

kokonaisuuteen. 

Aloitin aineiston analysoinnin avoimella koodauksella, joka tarkoittaa ilmiön osien ni-

meämistä ja kategorioimista aineiston huolellisen tarkastelun avulla. Sen ensimmäinen 

askel on käsitteiden muodostaminen. Aineisto pilkotaan paloiksi, siitä erotellaan osia ja 

annetaan kyseistä asiaa kuvaava nimi. Osat voivat olla pieniä yksiköitä, kuten havaintoja, 

mutta käsittelin kerralla myös suurempia kokonaisuuksia, kuten vaatteiden huolto (ks. 8.2).  

Osan aineistosta kävin läpi kahteen tai useampaan kertaan varmistaakseni, että olen ottanut 

huomioon tärkeimmät käsitteet. Kategorisoin käsitteitä etsimällä niistä yhtäläisyyksiä ja 

eroja, jonka jälkeen ryhmittelin samankaltaisia toistensa kanssa samaan joukkoon. (vrt. 

Strauss & Corbin 1990, 63–65.) 
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Kategoriat nimetään käsitteellisellä nimellä, joka on abstraktimpi kuin sen sisältämät käsit-

teet. Osan kategorioista nimesin pyrkien edellä mainittuun käsitteellisyyteen, mutta osan 

lainasin tutkimuskirjallisuudesta sellaisenaan. Lisäksi hyödynsin myös informanttien omia 

ilmauksia eli in vivo -koodeja. (vrt. Glaser & Strauss 1967, 105–108; Strauss & Corbin 

1990, 63–65.) Muodostin kategorioita ensin niiden ominaispiirteiden ehdoilla, mutta joi-

denkin kohdalla syvensin tarkastelua dimensoiden avulla. Dimensiot tarkoittavat kategori-

aan sijoittuvien käsitteiden ominaispiirteitä suhteessa toisiin, esimerkiksi miten ne eroavat 

toisistaan intensiteetiltään (Strauss & Corbin 1990, 69–72). Dimensiot näkyvät tutkielmas-

sani näkökulmina, joita eri tutkijat tai informantit aiheesta esittävät. 

Jos aineiston käsittely olisi lineaarinen prosessi, se jatkuisi avoimen koodauksen jälkeen 

aksiaaliseen koodaukseen. Se tarkoittaa yhteyksien muodostamista kategorian ja sen alaka-

tegorioiden välillä eli kategorian sisäisten ominaisuuksien ja niiden suhteiden tarkastelua. 

(vrt. Strauss & Corbin 1990, 96–99, 113.) Kategorioiden muodostaminen ei kuitenkaan 

edennyt työssäni suoraviivaisesti, vaan aineiston kerääminen, sen analysointi ja kokonai-

suuden muodostaminen olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään – ollen juuri sel-

lainen prosessi kuin ennustettiin (Glaser & Strauss 1967, 9; Strauss & Corbin 1990, 23). 

Oma prosessini sisälsi myös aksiaalista koodausta, mutta pitäydyin yksinkertaistetussa 

menettelytavassa. Järjestelin koodattuja käsitteitä kategorian sisällä, vertailin niitä toisiinsa 

ja pyrin näin muodostamaan sisäisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. Sen lisäksi vertailin ka-

tegorioita myös keskenään jatkuvasti ja hyödynsin siinä Deyn (1999, 105) ajatusta katego-

rioiden ketjusta.  

Prosessissani oli alitajuisesti koko ajan mukana myös selektiivisen koodauksen taso, joka 

tarkoittaa ydinkategorian muodostamista. Se on abstraktimpi taso kuin sitä ikään kuin edel-

tävät vaiheet ja näin se on myös lähempänä itse mallin tai teorian muotoutumista. Ydinka-

tegoria eli keskipisteenä oleva ilmiö alkoi nousta tutkielmastani prosessin aikana. (vrt. 

Strauss & Corbin 1990, 116–119.) Jätin sen ehdotukseksi itselleni ja annoin sen hautua 

keskittämättä siihen liikaa huomioita. Kun olin edennyt analyysissa pidemmälle, palasin 

pohtimaan tämän kategorian roolia mahdollisena ydinkategoriana. Vertailin muiden kate-

gorioiden suhdetta tähän ja aloin perustella näitä yhteyksiä aineistoon nojaten. Sen lisäksi 

tässä vaiheessa tarkastelin ja täydensin puutteellisia kategorioita.  

Dey (1999, 111–112) kysyy relevantin kysymyksen, jota pohdin itsekin: Miksi yksi kate-

goria nousee ytimeksi? Miksi niitä ei voi olla useampia? Vaikka jotkut muutkin kategoriat 



23 
 

voisivat mahdollisesti olla teorian ytimessä, Dey päätyy siihen, että alkuperäisen Grounded 

Theoryn logiikalla ydinkategoriaksi nousseella käsitteellä on kaikista eniten selittävää 

voimaa, explanatory power. Sen lisäksi ydinkategoriaa kuvaa keskeisyys: se on suhteessa 

muihin kategorioihin ja yhdistää näitä. Strauss ja Corbin (1990, 123) toteavat yksinkertai-

sesti, että teoria rakentuu tutkittavan aiheen keskipisteeksi valitun ilmiön ympärille. 

 

2.6 Tutkielman analyyttinen juoni 

 

Olennaista teorian tai mallin yhdistymisen kannalta on juonen löytäminen. Juoni vastaa 

ydinkategoriaa ja sen ympärille loogisesti rakentuvaa mallia. (Strauss & Corbin 1990, 119, 

127.) Löydettyäni juonen analyysiini, huomasin myös löytäneeni ydinkategorian. Tämän 

juonen avulla aloin järjestellä kategorioita loogiseksi kokonaisuudeksi. Ryhmittelin tut-

kielmani luvut vastaamaan kategoriajakoa ja avasin kategorioiden sisältämät käsitteet nii-

den alaluvuissa. Straussin ja Corbinin (1990, 133, 138) mukaan lopuksi teoria sidotaan 

aineistoon selittämällä kategorioita sekä niiden välisiä suhteita ja yhteyksiä aineistoon. Se 

voidaan tehdä joko narratiivisesti tai graafisesti.  

Suurin piirtein tutkimusprosessini puolivälin jälkeen aloin kunnolla ymmärtää memojen 

(ks. s.15) merkityksen. Memot eivät ole pelkästään yksinkertaisesti kirjoitettuja muistiin-

panoja, vaan niiden tarkoituksena on edustaa aineiston käsittelyyn liittyvää abstraktia ajat-

telua kirjoitetussa muodossa (Strauss ja Corbin 1990, 198). Alusta asti kirjoittamani memot 

alkoivat jalostua analyysin edetessä syvemmiksi ja selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Käytin 

memoja yhdistäessäni käsitteitä kategorioiksi, ja lopulta ne toimivat pohjana koko kirjoi-

tustyölle. Muokkasin ja täydensin niitä analyysin esittämistä varten. Ryhmittelin tutkiel-

mani luvut vastaamaan kategoriajakoa ja avasin kategorioiden sisältämiä käsitteitä niiden 

alaluvuissa. Analyysin tuottamat kategoriat alkavat luvusta 3 ydinkategorialla Harkittu 

ottaminen ja palauttaminen. 

Narratiivisesti esittämäni analyysin lisäksi muodostin diagrammin, joka kuvaa kategorioi-

den suhteita visuaalisessa muodossa. Esittelen sen luvussa 11 johtopäätöksien yhteydessä. 

Jorge Frascara (2001, 164–177) ehdottaa diagrammeja välineiksi erityisesti ympäristöön 

liittyvien haasteiden käsittelyyn, koska ne mahdollistavat siihen liittyvien monitahoisten 

asioiden yhtäaikaisen tarkastelun. Hänen mukaansa kieli on rajoittunut väline tiedonväli-
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tyksessä, koska sillä ei ole kykyä esittää hierarkioita, samanaikaisuuksia, monitahoisia yh-

teyksiä ja tasoja. Diagrammi sen sijaan pystyy välittämään kyseessä olevan ilmiön raken-

teen sekä siihen liittyvät hierarkiat ja seuraukset. Myös Susan B. Kaiserin (2008, 139–162) 

mukaan visuaaliset mallit voisivat edesauttaa kokonaisuuden hahmottamista nimenomaan 

kestävän muodin alalla. Hän suosittelee monitahoisia malleja, koska liiallisesti yksinker-

taistetut mallit rajoittavat näkemästä kaikkia mahdollisuuksia.  

 

 

3 HARKITTU OTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN 
 

‖There has never yet been, nor is there now, a sustainable business or a sustainable fashion 

on this planet‖, toteaa Yvon Chouinard (2008, ix) kirjan Sustainable Fashion: Why Now? 

A Conversation about issues, practices, and possibilities esipuheessa. Hänen mukaansa 

kestävää ja ympäristöä säästävää liiketoimintaa tai muotia ei ole tähän asti ollut, eikä ole 

vieläkään. Chouinard puhuu kokemuksella, jonka on kerännyt johtajana Patagoniassa, yri-

tyksessä, joka on erityisesti tunnettu onnistuneesta kierrätysmateriaaleja hyödyntävästä 

systeemistä. Hän määrittelee kestävyyden tarkoittavan sitä, että jostain systeemistä otetaan 

vain sen verran kuin sinne palautetaan. Vaikka Chounardin määritelmä ei ole sanakirjan 

mukainen ja edustaa vain yhden yrittäjän näkökulmaa, sisältää se kuitenkin olennaisen 

huomion: ottamisen ja palauttamisen. 

Kestävän kehityksen määritelmän – ‖Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhet-

ken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa‖ (Ym-

päristöministeriö 2011) – voi tulkita tarkoittavan ainakin sitä, että tuleville sukupolville 

pitäisi olla meidän jälkeen jotain jäljellä, mielellään yhtä paljon samaa. Ja seuraavillakin 

tulisi olla siihen yhtäläinen oikeus. Esimerkiksi ekologisen kestävyyden osa-alueella ta-

voitteena on ‖biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen‖. 

Tällöin kestävän kehityksen päämäärien mukaisesti tulevaisuudessa tulisi olla yhtä toimiva 

ekosysteemi ja yhtä monimuotoinen luonto, kuin mitä se on nyt. Juuri tämän tärkeän haas-

teen ratkaisemista käsitellään cradle to cradle -filosofiassa, josta käytän jatkossa suomen-

nosta kehdosta kehtoon. Tässä ajattelutavassa luontoa ei säästetä seuraaville sukupolville 
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sellaisenaan – silloinhan sitä ei voisi käyttää lainkaan – mutta harkitun kiertokulun avulla 

luonnon on mahdollisuus olla tulevaisuudessa yhtä elinvoimainen kuin nytkin. (Braungart 

& McDonough 2008.) 

Harkittu ottaminen ja palauttaminen voi mielestäni toimia lähtökohtana myös kestävän 

muodin käytännöille. Tämän ajatusmallin voi laajentaa koskemaan ekologisista seikoista 

myös muita kokonaisuuksia, jolloin tämä on sen käsitteellisesti kantava ydin. Kategoriassa 

on kehdosta kehtoon -filosofian lisäksi muita teorioita, jotka palvelevat tätä kokonaisuutta. 

Fletcher (2009, 370) toteaa, että muotiteollisuuden kestävyyden tarkastelu yksittäisistä 

näkökulmista ei anna kokonaiskuvaa tilanteesta. Vaikka yksityiskohdat ovat tärkeitä, pää-

telmien tekeminen erillisten osien tai indikaattorien avulla saattaa johtaa vääristyneisiin 

tulkintoihin, jopa niin että asiat näyttävät tietyssä valossa paremmilta ja toisessa huonom-

malta. Hänen mukaansa teollisuudessa on parannettu käytänteitä esimerkiksi kemikaalien 

ja energian kulutuksessa. Eettisyys on tullut osaksi jopa suurien ketjuliikkeidenkin agendaa. 

Toisaalta kuluttajat ostavat vaatteita enemmän kuin koskaan ennen, ja alas painetut hinnat 

polkevat samalla tekstiiliteollisuuden työolosuhteita. Fletcher toteaa, että tekstiiliteollisuut-

ta on tarkasteltava kokonaisuutena ottaen huomioon sen tekniset, rakenteelliset, yhteiskun-

nalliset, kulttuuriset ja taloudelliset puolet. Todellisia muutoksia voidaan saada aikaan vai-

kuttamalla kokonaisuuden ytimeen ja yhdistämällä yksityiskohtaisia parannuksia siihen. 

Vaikka Papanek (1995, 47) antaakin paljon painoa tuotteiden ekologisuuden kehittämiselle, 

se ei hänenkään mukaan ratkaise kokonaisuutta. Papanekin funktionaalisen suunnittelun 

malli keskittyy suunnittelun mahdollisuuteen toimia kokonaisvaltaisella tasolla. Sen lisäksi 

hänen mukaansa kuluttajien tulisi ylipäätään kuluttaa vähemmän. Tuotteiden sen sijaan 

tulisi olla suunniteltu ja valmistettu kestämään kauemmin. Fletcher (2008, 118) on Pa-

panekin kanssa samoilla linjoilla ja toteaa, että ostamisen vähentäminen, second 

hand -tuotteiden, kierrätettyjen tai luomutekstiilien suosiminen ratkaisevat vain osan on-

gelmaa. Siitä huolimatta Fletcher ei katso muotia negatiivisesti vaan toteaa sen olevan tär-

keä osa kulttuuria. Hän myös uskoo, että kokonaisvaltaisesti harkittujen valintojen avulla 

vaatesuunnittelua voidaan toteuttaa myös kestävällä tavalla. 
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3.1 Muutosta ohjataan systeemin ytimestä 

 

Kaikissa systeemeissä on kohtia, joihin vaikuttamalla voidaan saada aikaa suuria muutok-

sia. Näin väittää Donella H. Meadows (1999, 1–3), joka tarkastelee muutosten mekanisme-

ja artikkelissaan Leverage Points: Places to Intervene in a System. Systeemillä hän tarkoit-

taa mitä tahansa monitahoista järjestelmää kuten kaupunkia tai ekosysteemiä. Näin ajatel-

len myös kestävän muodin kokonaisuus on yhdenlainen systeemi, johon Meadowsin peri-

aatteita voidaan hyödyntää. Meadowsin mukaan todelliset muutokset systeemeissä lähtevät 

paradigman eli ajatusrakennelmien tasolta. Paradigmat ovat kaikkien systeemien pohjana. 

Ne ohjaavat systeemin muita yksityiskohtia. 

Vaikka ajatusrakennelmien muuttaminen vaikuttaa haasteellisimmalta kohdalta muuttaa, 

Meadows (1999, 18) huomauttaa, että muutokseen johtava oivallus voi tapahtua yksilössä 

silmänräpäyksessä. Yhteiskunnallisella tasolla se on vaikeampaa. Se vaatii erityisesti vir-

heiden osoittamista vanhassa systeemissä ja uuden systeemin sinnikästä edistämistä (Kuhn 

1962, Meadowsin 1999, 18 mukaan). 

Systeemille asetetut tavoitteet ovat myös huomionarvoisia lähtökohtia muutokselle. Mea-

dows (1999, 16) väittää, että tavoitteet ohjaavat systeemin toimintaa siten, että lopulta 

muut yksityiskohdat kiertyvät niiden ympärille ja palvelevat näitä tavoitteita. Se muuttaa 

systeemin tai ihmisen käyttäytymistä. Siitä huolimatta tavoitteetkin määrittyvät ajatusra-

kennelmien pohjalta, ja sieltä lähtevä muutos on kokonaisvaltaisempi. 

Myös Fletcher (2009, 372–373, 379) viittaa Meadowsin esittämiin ajatuksiin systeemin 

ytimestä muutoksen lähtökohtana. Tällä hetkellä suurin osa muutoksista kohti kestävämpiä 

käytäntöjä tehdään yksityiskohtien tasolla, kuten vaihtamalla valmistusketjun joitain osia 

ympäristöystävällisemmiksi; nämä muutokset ovat kohtuullisen helppoja toteuttaa. Flet-

cher huomauttaa, että todellinen haaste kestävänkin muodin kohdalla on tehdä muutoksia 

syvemmällä tasolla ja pitkällä tähtäimellä, jolloin myös tulokset olisivat sen mukaisia. 
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3.2 Luonnon kiertokulku suunnittelun lähtökohtana 

 

Kehdosta kehtoon on Michael Braungartin ja William McDonoughin (2008, 3) kehittämä 

filosofia, jossa lineaarisen kehdosta hautaan -ajattelutavan korvaa syklinen kehdosta keh-

toon -malli. Tämä tarkoittaa tuotteen elämän jatkumista sen poisheiton sijasta. Kehdosta 

kehtoon -filosofian lähtökohtana on, että ihminen on yksi laji maailman muiden lajien jou-

kossa. Tällöin materiaalisten resurssien tuhlaus ei ole katastrofi pelkästään ihmisille vaan 

koko elämälle. Samaa ajatusta seuraten Braungart ja McDonough (2008, 3, 11) eivät ehdo-

ta ekologiseksi ratkaisuksi luonnonvarojen säästämistä vaan älykästä ja harkittua yhteis-

työtä luonnonkierron kanssa. Tässä filosofiassa suunnittelun lähtökohtana on se, että pois 

heitettävää jätettä ei ole olemassa. 

To eliminate the concept of waste means to design things – products, packag-
ing, and systems – from the very beginning on the understanding that waste 
does not exist. 
 

Luonnon omassakin systeemissä otetaan luonnosta, mutta siinä myös annetaan takaisin. 

(Braungart & McDonough 2008, 104, 155.) 

Kehdosta kehtoon -filosofian mukaan ‖waste equals food‖ eli jätteet ja ruoka ovat saman-

veroisia. Luonnon kiertokulussa ravintoaineet kiertävät metabolian kautta jatkuvaa kehää 

eikä tämä tapahtumasarja tuota jätettä. Luonnon syklinen kehdosta kehtoon -systeemi sen 

sijaan ravitsee maapalloa ja sen elämää. Braungart ja McDonough (2008, 92–106) selittä-

vät materian jakautuneen kahteen ryhmään: biologiseen ja teolliseen kiertokulkuun. Biolo-

gisilla aineilla viitataan biosfäärin luonnolliseen kiertokulkuun, materiaaleihin, jotka maa-

tuvat tai ovat toisten eläinten hyväksikäytettävissä.  Tekninen kiertokulku tarkoittaa esi-

merkiksi teollisuuden käyttämiä materiaaleja, kuten metalleja. Heidän mukaansa kumman-

kin ryhmän aineiden tulee jatkaa kiertokulkua ja olla ravintoaineena omalle ryhmälleen. Se 

kuitenkin edellyttää, että aineet myös pysyvät näissä omissa kiertokuluissaan. Biologista 

kiertoa ei saa saastuttaa millään vaarallisilla aineilla, joita teknisessä kierrossa mahdollises-

ti liikkuu, eikä biologisia aineita tulisi hukata teknisten materiaalien kiertoon, jossa ne voi-

sivat heikentää tai vaikeuttaa teknisten materiaalien uutta käyttöä.  

Kehdosta kehtoon -systeemin kannalta erityisen hankalia ovat ns. hybridi-tuotteet, jotka 

sisältävät useita eri raaka-aineita sekä biologisesta että teknisestä ryhmästä. Tällöin tuot-

teen raaka-aineita ei voida käyttää uudelleen, vaan tuote heitetään kaatopaikalle ja sen si-



28 
 

sältämät ‖ravintoaineet‖ menetetään. Esimerkiksi kankaiden tulisi sisältää joko kokonaan 

maatuvaa materiaalia, kuten villaa, tai pelkästään teknistä materiaalia, kuten polyesteria, 

jolloin se mahdollisesti voitaisiin kierrättää uudeksi kuiduksi. (Braungart & McDonough 

2008, 99, 107–109.) Myös suunnittelutavat Design for recycling (DFR) ja design for disas-

sembly (DFD) edustavat tätä periaatetta ja niissä suositellaan käyttämään tekstiileissä vain 

yhdenlaisia kuituja. Näissäkin tavoissa kierrätyksen mahdollisuus kehotetaan ottamaan 

huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. (Fletcher 2008, 105.) 

Braungart ja McDonough (2008, 165–180) ehdottavat seuraavia käytäntöjä ekologisen 

tehokkuuden lisäämiseksi. Useita tuotteita muokataan ympäristöystävällisemmiksi vaihta-

malla jokin raaka-aine toiseksi. Vaikka tällainen toimintatapa voi näyttää hyvältä, ei tulos 

ole välttämättä lainkaan parempi, jos sen uudet raaka-aineet eivät ole huolellisesti harkittu-

ja. Kuten tutkijat sanovat, on perusteellisesti tutkittava, millä materiaalit voidaan oikeasti 

korvata, ettei vain siirrytä ojasta allikkoon. He kehottavat muodostamaan listoja, kuten 

erityisen haitalliset, harkinnanvaraiset ja positiiviset materiaalit, ja valitsemaan mahdolli-

simman suuren osan – tai kaikki – tarvittavista materiaaleista viimeksi mainitulta listalta. 

Kaiken tämän lisäksi he kannustavat keksimään uusia tuotteita vielä luovemmin kuin vain 

välttämällä ‖huonoja‖ materiaaleja ja pysyttelemään aikaisemmin mainituissa kategorisissa 

kierroissa. He kehottavat suunnittelemaan tuotteita, jotka tuottaisivat aktiivisesti hyvää.  

 

3.3 Funktionaalinen suunnittelu kokonaisuuden hahmottajana  

 

‖Design must be the bridge between human needs, culture and ecology.‖ Papanek (1995, 

29) toteaa, että suunnittelun tulisi yhdistää ihmisten tarpeita, kulttuuria ja ekologiaa.  Tämä 

ajatus on keskeisenä Papanekin (1984, 7–23) funktionaalisen suunnittelun filosofiassa. 

Funktiokokonaisuus, Function Complex, (Kuva 3) käsittää kuusi ulottuvuutta – metodi, 

assosiaatio, estetiikka, tarve, telesis ja käyttö – jotka kaikki ovat suunnittelun olennaisia 

osia. Yin–yang-symbolit kuvion kunkin ulottuvuuden kohdalla kuvaavat suunnitteluproses-

sissa ja valinnoissa tarvittavaa dynamiikkaa pehmeän ja kovan, ajattelun ja tunteen sekä 

intuitiivisen ja älykkään välillä. Papanekille funktionaalisuus ei ole vain tuotteen tarkoituk-

senmukaista toimintaa vaan paljon laajempi käsite. Se ei myöskään tarkoita valintaa esteet-

tisten ja toiminnallisten ominaisuuksien arvojärjestyksestä, vaan Papanekin mukaan kum-

matkin sisältyvät funktionaaliseen suunnitteluun.  
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Kuva 3. Funktionaalinen suunnittelukokonaisuus (Papanek 1984, 7). 

 

Metodi funktionaalisessa suunnittelussa tarkoittaa välineiden, menetelmien ja materiaalien 

keskinäistä, luovaa vuorovaikutusta. Papanekin mukaan materiaaleja ja välineitä on aina 

käytettävä optimaalisesti perustaen valinnat siihen, mikä tuottaa saman tuloksen tehok-

kaammin ja edullisemmin. Käyttö tarkoittaa tuotteen toiminnallisuutta eli tarkoitukseen 

sopivaa käyttöä. (Papanek 1983, 8–15.) 

Tarve käsittelee nimensä mukaisesti ihmisten tarpeita, mutta samalla se tekee eron todelli-

siin ja hetkellisiin, haluihin perustuviin, tarpeisiin. Todellisia tarpeita, kuten ekonomisia, 

psykologisia, sosiaalisia, teknologisia ja älyllisiä, on vaikeampi tyydyttää kuin trendien 

ohjaamia haluja. (Papanek 1983, 15–17.) Fletcher (2008) käsittelee sekä muodin että vaat-

teiden olevan tarpeita ihmisille. Vaate on materiaalinen tuote, joka suojaa kehoamme. 

Muodin rooli on sen sijaan symbolinen, mutta sen lähtökohtana ovat emotionaaliset tarpeet. 

Muodin avulla ilmaisemme itseämme yksilöinä, ja sillä on oma merkityksensä tyydyttä-

mässä ihmisten monitasoisia tarpeita, kuten identiteetin ja yhteenkuuluvuuden muodosta-

misessa. Nämä tunnetasoiset tarpeet tulisi ottaa huomioon myös kestävässä muodissa. 

(Fletcher 2008, 119–124.) 
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Termi telesis viittaa suunnittelun mahdollisuuteen heijastaa aikaa ja paikkaa. Papanekin 

(1983, 17–22) mukaan suunnittelun tulisi sekä heijastaa ympäröivää todellisuutta että sopia 

sosioekonomiseen ja kulttuuriseen järjestelmään, missä sitä käytetään. Assosiaatio tarkoit-

taa tuotteen psykologisia, jopa alitajuisia, mielikuvia tuotteista. Siihen vaikuttavat lapsuu-

den ajan ympäristö, koulutus ja kulttuuri. Papanekin mukaan suunnittelijalla on mahdolli-

suus vaikuttaa näihin assosiaatioihin ja käyttää sitä älykkäästi hyödyksi – ei itsekkäästi tai 

markkinointitarkoituksiin. Estetiikka on suunnittelijan väline, jolla hän tekee tuotteesta 

kauniin, kiinnostavan tai toisaalta myös hänen ilmaisukanavansa. 

Näiden kohtien lisäksi Papanek mainitsee seuraukset omaksi ulottuvuudekseen, jota hän ei 

ole vielä sisällyttänyt alkuperäiseen kuusikulmioon. Teoksessa The Green Imperative Pa-

panek (1995, 34) on vaihtanut telesis-funktion seuraukset-funktioon. Tämä kategoria käsit-

telee samaa aihepiiriä, ympäröivää todellisuutta, mutta se on suuntautunut konkreettisem-

min ekologisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin muun muassa materiaalien ja energian käytön 

osalta. Fletcherin (2008, 119–124) mukaan kestävän muodin näkökulmasta haasteena on 

sellaisten ratkaisujen kehittämien, jotka tyydyttäisivät kaikkien ihmisien oikeuksia. Olen-

naista on havaita, mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät niitä, ja sitten pyrkiä minimoi-

maan haittapuolia ja maksimoimaan positiivisia puolia. Fletcherin mukaan haittojen mini-

mointi tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä Reilun kaupan tuotteisiin tai luomumateriaaleihin. 

Positiivisten puolien maksimointi on esimerkiksi paikallisen tuotannon edistämistä tai osal-

listavan suunnittelun tukemista käyttäjän ja suunnittelijan välillä. Tarkoituksena on siirtää 

paino pois niistä käytänteistä, jotka horjuttavat ihmisten, ympäristön tai yhteiskunnan hy-

vinvointia kohti sellaisia, jotka vaalivat sitä.  

 

3.4 Muodin hidastaminen 

 

Tämän hetkistä muodin kiertokulkua kuvaa erityisesti nopeus. Nopea muoti, fast fashion, 

on yhdistelmä tuotannon kiivasta vauhtia ja tuotteiden suurta myyntiä. Nopeatahtisesti 

vaihtuva mutta halpa muoti on tullut mahdolliseksi siirtämällä tuotanto halpoihin maihin 

sekä laiminlyömällä työolosuhteiden laatua ja ympäristönormeja. Muodin luonteeseen kuu-

luu nopeus, vaihtuvuus ja uutuus, eikä tarkoituksena ole unohtaa sitä. Sen sijaan olisi pyrit-

tävä hyödyntämään muodin nopeaa tasoa yhdessä hitaamman ja resursseja säästävän tason 
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kanssa, toisin sanoen, yhdistämään uutuuden viehätys ja muotiin liittyvä symboliikka tai-

dokkaaseen valmistukseen ja laadukkaisiin materiaaleihin. (Fletcher 2008, 161–164.) 

Hidas muoti, Slow Fashion, on vastalause nopealle muodille. Sen juuret ovat Slow 

Food -aatteessa. Tämä aate liittää tietoisuuden ja vastuun ruoan ja nautinnon yhteyteen, 

puolustaen vaihtoehtoisia ja moninaisia tapoja ja makuja. Hidas muoti tavoittelee samoja 

aatteita muodin saralla. (Fletcher 2008, 172–173.) 

Kestävään suunnitteluun erikoistunut Alastair Fuad-Luke (2004/2005, 18) on kirjoittanut 

kattavan manifestin hitaasta tuotesuunnittelusta. Tämän suunnittelufilosofian ytimessä on 

hyvinvointi. Fuad-Luken manifesti sisältää itse asiassa useita näkökohtia, joita muut tutki-

jat ovat käsitelleet joko itsenäisesti tai kenties soveltaneet niitä tämän manifestin pohjalta. 

Joka tapauksessa käsittelen monia samoja seikkoja muissa kategorioissa ja esittelen näitä 

kohtia niissä yhteyksissä. Fuad-Luken manifesti on kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 2). 

Hitaassa muodissa pyritään havaitsemaan luonnon rytmit, kulttuuriin liittyvän viisaus ja 

perinteet sekä ajan henki ja yhdistämään nämä näkökulmaksi muotiin. Hidas muoti keskit-

tyy laatuun, jolloin sen mukaan on otettava huomioon itse tuotteiden lisäksi myös ympäris-

töön ja yhteiskuntaan liittyvät seikat. Se on lähestymistapa, jossa kaikki muodin kentän 

toimijat – suunnittelijat, kauppiaat ja kuluttajat – ovat tietoisempia tuotteiden vaikutuksista 

työntekijöihin, yhteisöihin ja koko ekosysteemiin. Hitaan muodin nimissä vaatteet voidaan 

silti tuottaa teollisena massatuotantona, mutta näiden tehtaiden työolosuhteiden ja palkan 

on oltava asianmukaisia. Tuottajien, suunnittelijan, yrityksen ja kauppiaan välinen yhteis-

työ on pitkäkestoista ja kaikkien osapuolien etujen mukaista. Hitaan muodin tavoitteena on 

löytää tasapainoa pelkän nopean muodin sijasta ja hyödyntää erilaisia ajan kerrostumia 

nopeasta hitaaseen: joitakin uusia tuotteita tuodaan markkinoille tyydyttämään muodille 

luonteista vaihtelunhalua ja ilmaisunmahdollisuuksia, mutta sen kulmakivenä ovat erityi-

sen laadukkaat, kestävät ja kiinnostavammat tuotteet. (Fletcher 2008, 173–174.) 

Myös Hazel Clark (2008, 427–429) yhdistää hitauden ja muodin artikkelissaan SLOW + 

FASHION – an Oxymoron – or a Promise for the Future…? Hänen mielestä nämä käsitteet 

ovat toisaalta vastakkaisia – ollen oksymoron – mutta hän näkee niissä myös mahdollisuu-

den. Clark määrittelee hitaan lähtökohdan edustavan sellaista näkymää muotiin, josta puut-

tuisi nykyisen globaalin systeemin pahimmat puolet, erityisesti valtava tuhlaaminen ja ym-

päristöasioista piittaamattomuus. Hitaan muodin lähestymistavassa muotia tulisi arvostaa 

myös materiaalisina objekteina, eikä keskittyä pelkästään ulkoisen kuvan luomiseen. Clark 



32 
 

soveltaa esimerkkien avulla hitaan muodin yhdeksi lähestymistavaksi Slow + Design Ma-

nifestoa, joka sisältää suunnittelijoille kohdistettuja näkökulmia hitauteen – ja näin kestä-

vyyteen. 

Clarkin (2008, 429–432) mukaan yksi hitaan muodin lähtökohdista on paikallisten resurs-

sien arvostaminen. Paikallisuus tarkoittaa niin fyysisten resurssien käyttöä kuin myös pai-

kallisen kulttuurin näkyvyyttä suunnittelussa ja tuotannossa, kuten jo lähes kadotettujen 

käsityötekniikoiden hyödyntämistä. Hänen mukaansa tärkeää on myös talouden reilu ja-

kautuminen, kuten työtä vastaavan palkan ansaitseminen. 

Toisena osa-alueena hitaassa muodissa on Clarkin (2008, 435) mukaan pyrkimys aiempaa 

läpinäkyvimpiin tuotantovaiheisiin sekä vähentämään välivaiheita tuottajan ja kuluttajan 

välillä. Hän huomauttaa, että hitaan muodin soveltaminen onnistuu parhaiten kun siinä ei 

pyritä massatuotannon menetelmiin. Melissa Kirganin EKO-LAB edustaa juuri tällaista 

läpinäkyvää tuotantoketjua, jossa suunnittelijat osittain itse kouluttavat valmistusketjussa 

työskentelevät käsityöläiset ja tuotanto on täysin paikallista. Sen lisäksi he työstävät suun-

nitelmia ja mallikappaleita yhteistyössä käsityöläisten kanssa saadakseen niistä parhaiten 

toimivan kokonaisuuden. (Kirgan 15.3.2011.) 

Clark (2008, 440–441) toteaa, että tuotteiden tulisi olla myös kestäviä ja aistillisia, mikä 

tarkoittaisi pidempää käyttöikää ja korkeampaa arvostusta kuin tavallisten kulutustuottei-

den kohdalla. Jos tuote on pitkäikäinen niin käytön kuin muodin kannalta, se miellyttää 

kuluttajaa pidempään kuin yhden muotikauden verran. Näin sitä voidaan ajatella myös 

investointina, jonka arvo säilyy. Clark antaa esimerkiksi haute couturen, jota edustavat 

tuotteet ovat yksilöllisesti valmistettuja mutta erityisiä myös sekä ulkonäön että tunteiden 

tasolla. 

Tuotteen käyttöiän pidentäminen on yksi Fletcherin (2008, 164–166) esittelemistä tavoista 

hidastaa muodin nopeaa kiertoa. Jos tuote kestää pidempään, niitä tarvitsee valmistaa vä-

hemmän. Tuotteen kestävyyttä voidaan lisätä parantamalla sen fyysisiä ja teknisiä ominai-

suuksia, käyttämällä lujatekoisia ja laadukkaita kankaita, hyödyntämällä korkealaatuisia 

valmistusmenetelmiä ja välttämällä sellaisia malleja, jotka vanhentuvat nopeammin kuin 

tuote itse. Papanek (1983, 8) puolustaa samanlaisia näkökulmia ulottuvuuksissa metodi ja 

seuraukset tarkoittaen menetelmien ja materiaalien luovaa mutta optimaalista käyttöä.  
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Fletcher (2008, 164–166) toteaa myös, että laadukkaiden, taidokkaasti ja käsityönä tehty-

jen – tällöin väistämättä kalliiden – tuotteiden valmistaminen ei ole mahdollista yleisimpä-

nä menetelmänä, koska se hidastaisi ja vähentäisi tuotantoa jo liian radikaalisti. Tuotteista 

tulisi eksklusiivisia ja vain rikkaiden omaisuutta. Korkealaatuiset tuotteet eivät yksinään 

tyydytä ihmisten halua hankkia uusia tuotteita: uutuudenviehätys ja kyllästyminen vanhaan 

ovat merkittäviä syitä sille, miksi tuotteita heitetään pois ja ostetaan uusia tilalle. Ympäröi-

vä kulttuuri, kuluttajan käyttötottumukset ja tunnetasoiset tekijät vaikuttavat myös vaatteen 

käyttöikään. 

Tarkoituksenmukaisuus on Fletcherin (2008, 166) mukaan tärkeää, jotta tuotetta käytettäi-

siin pidempään. Sama ulottuvuus löytyy Papanekin (1984, 13) matriisista nimellä käyttö. 

Tämä näkökulma viittaa tuotteen suhteeseen sen tarpeen, käyttäjän, paikan, ympäristön ja 

tekijän kanssa. Suunnittelijan rooli on tällöin miettiä muun muassa, kauanko materiaalit 

kestävät, kuinka tuotetta käytetään ja mitkä syyt johtavat tuotteen hylkäämiseen. Näiden 

kysymysten huomioiminen suunnitteluprosessissa tulisi johtaa käyttöikää ja -tarkoitusta 

vastaaviin materiaalivalintoihin, tuotteen monikäyttöisyyden ja korjattavuuden kehittämi-

seen sekä yleiseen herkkyyteen kankaiden ja vaatteiden käytöstä. (Fletcher 2008, 166.) 

 

 

4 MATERIAALIVALINNAT 
 

Suunnittelijan valitsemat materiaalit ovat olennainen osa vaatteen estetiikkaa, mutta ne 

ovat myös erityisen merkittävässä asemassa kestävän muodin kokonaisuuden kannalta. 

Kestävällä tavalla valmistetussa muodissa on karkeasti jaettuna kaksi tahoa, joiden toimin-

ta on olennaista, suunnittelijan ja hankintaketjun toiminta (Small 25.2.2011). Suunnittelija 

ja hänen tiiminsä ratkaisee pääasiassa sen, miten suunnittelufilosofioita sovelletaan, minkä-

laisia materiaaleja käytetään ja miten tuote toteutetaan. Suunnittelevassa yrityksessä pysty-

tään kontrolloimaan monia asioita, mutta hankintaketjun muiden osien toimintaa ei välttä-

mättä suoraan nähdä. 

Tekstiilikuitujen ympäristökuormituksen arvioinnissa otetaan yleisesti huomioon sen val-

mistusvaiheen energiankulutus ja mahdollisesti aiheutuvat saasteet liittyen niin kuidun 
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hankkimiseen kuin sen prosessointiin. On myös merkittävää, onko kuidun raaka-aineena 

uusiutuva vai uusiutumaton luonnonvara. Sen lisäksi tarkastellaan, maatuuko kuitu vai 

voidaanko se kierrättää tai käyttää uudelleen. (Chen & Burns 2006, 249.) 

Valinnat eivät ole yksinkertaisia, vaan niihin liittyy erilaisia haasteita eri materiaalien koh-

dalla, kuten voidaan todeta Hsiou-Lien Chenin ja Leslie Davis Burnsin (2006, 252, 258) 

artikkelista Environmental Analysis of Textile Products. Tutkimuksessa arvioitiin puuvillan, 

villan, viskoosin, lyocellin, nylonin, polyesterin ja nahan ympäristökuormitusta yllä mai-

nittujen kriteerien avulla. Heidän mukaansa kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla kuiduil-

la on joitain ympäristölle epäsuotuisia vaikutuksia. Chenin ja Burnsin mukaan usein kui-

tuihin liitetyt termit ympäristöystävällinen tai vihreä ovat harhaanjohtavia, koska ne eivät 

kuvaa kokonaisuudessaan kuitujen ominaisuuksia suhteessa ympäristöön; yksikään kuitu ei 

ole täydellisen ympäristöystävällinen. Hyödyt ja haitat ovat kunkin kuidun kohdalla erilai-

set, kuten tämän luvun esimerkeistä voidaan nähdä. 

Materiaalivalintoihin liittyy haasteita myös estetiikan kannalta. Suunnittelija Melissa Kir-

gan toteaa, että luomukankaat eivät ole usein kovin inspiroivia. Kankaat eivät välttämättä 

ole pehmeitä ja laskeutuvia, niin kuin vaatetuskankaiden toivoisi olevan. Sen lisäksi niiden 

värivalikoima on parhaimmillaan vain ‖several shades of natural‖ eli skaala on suppea tar-

joten lähinnä vain maanläheisiä värejä. Toisaalta rajoitettu valikoima on Kirganin mukaan 

edistänyt luovaa ajattelutapaa oman vision mahdollistamiseksi. Siitä huolimatta hän toivoo, 

että luomumateriaaleissa olisi innovatiivisuutta tarjoten enemmän valinnanvaraa suunnitte-

lijoille. (Kirgan 9.3.2011.) 

Luonnonkuituja ei voi ajatella oikeaksi kestäväksi vaihtoehdoksi vain siksi, että ne ovat 

kasvaneet luonnossa. Alaluvussa 4.2.1 tarkastelun kohteena oleva puuvilla toimii hyvänä 

esimerkkinä siitä, miten monisyistä sen tuotanto on. Liian yksinkertaistetut lausunnot joh-

tavat helposti suppeisiin näkemyksiin, eivätkä välttämättä silloin tue kestävän muodin to-

teutumista. Materiaaleja on tarkasteltava monelta kannalta sekä myös suhteessa suunnitteli-

jan tavoitteisiin. 
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4.1 Tekstiilien elinkaari 

 

Papanekin (1995, 29–32) mukaan tuotteen ekologista kuormitusta tulee tarkastella sen 

elinkaaren ja sen eri vaiheisiin liittyvien yksityiskohtien avulla. Tämä arviointitapa tunne-

taan yleisesti nimellä LCA, Life Cycle Assessment, ja sitä sovelletaan myös tekstiiliteolli-

suuden tuotteiden ekologisuuden arvioinnissa (Fletcher 2008, 14–18). Materiaalivalinnat 

vaikuttavat siihen, minkälaisia luonnonvaroja käytetään. Tuotantoprosessissa harkitsemat-

tomat työolosuhteet saattavat vaarantaa työntekijöiden terveyttä sekä saastuttaa ilmaa, 

maaperää tai vesistöjä. Tuotteiden pakkaaminen niiden kuljetusta ja myyntiä varten tuottaa 

tuottavat tarpeetonta ja mahdollisesti ympäristölle vaarallista jätettä. Tuotteiden käyttövai-

heesta Papanek puhuu suppeasti, mutta Fletcher tuo esiin sen erityisen kuormittavuuden. 

Materiaalien kuljetus tuotantovaiheessa ja valmiiden tuotteiden jakelu liikkeisiin ja edel-

leen kuluttajalle tuottavat saasteita. Tuotteiden poisheittäminen kaatopaikalle, ellei niitä 

kierrätetä, aiheuttaa ongelmallisten materiaalien siirtymistä maaperään, vesistöön ja eläin-

kuntaan sekä pilaa samalla ympäristöämme visuaalisesti. 

Tekstiili- ja vaateteollisuuden olennaisena lähtökohtana on kuidut ja niistä valmistetut ma-

teriaalit. Tämänhetkistä tekstiilituotantoa dominoi puuvilla ja polyesteri, yhteensä 80 % 

markkinaosuudella globaalilla tasolla. Tavoitteena ei ole päästä eroon näiden kuitujen käy-

töstä vaan edistää monimuotoisuutta lisäämällä muiden kuitujen osuutta tekstiilien tuotan-

nossa. Monokulttuuri, keskittyminen vain muutaman kuituun, kasaa myös niiden viljelyyn 

ja tuotantoon liittyviä ongelmia. Ei myöskään ole olemassa yhtä kuitua, joka yksinään pys-

tyisi muuttamaan käytänteitä saastuttavista ja resursseja kuluttavista kestävämmän kehityk-

sen mukaisiksi. Tarkasteltaessa kuidun vaikutuksia – niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan 

liittyviä – on otettava huomioon sen koko elinkaari samalla tavalla kuin valmiiden tuottei-

den kohdalla. (Fletcher 2008, 3–5.)  

Vaikutusten arviointiin liittyy aina sen hetkinen tieteellinen tieto ja sosiaaliset ja eettiset 

kysymykset. Esimerkiksi kun ilmastoon liittyvä keskustelu on painottunut hiilidioksidi-

päästöihin, on herännyt enemmän kiinnostusta hiilivapaisiin kuituihin kuten bambuun ja 

lyocelliin. Nämä kuidut sitovat itseensä yhtä paljon hiilidioksidia niiden kasvukautena kuin 

ne vapauttavat sadonkorjuun aikana. Kiinnostus on lisääntynyt myös uusiutuvia ja biologi-

sesti hajoavia kuitulähteitä kohtaan, kuten puuvilla ja PLA, koska synteettiset kuidut eivät 

hajoa luonnossa, ja koska tarvittavat öljyvarat ovat vähenemässä. (Fletcher 2008, 7.)  
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4.2 Materiaalien mahdollisuudet 

4.2.1 Puuvilla 

 

Aikaisemmin maailman suosituin kuitu, puuvilla, on vuoden 2008 tietojen mukaan pudon-

nut toiselle sijalle tekstiilimarkkinoilla. Kaikista suosituin kuitu on nykyään polyesteri, 

mutta puuvillan osuus on International Cotton Advisory Committeen mukaan 38 % eli vie-

läkin hyvin suuri. Huomattavan markkinaosuutensa lisäksi puuvillan kasvatukseen ja koko 

tuotantoketjuun liittyy useita monimutkaisia yksityiskohtia. (Grose 2009, 33.) Näiden yh-

teisvaikutus tekee puuvillasta erityisen merkittävän kuidun tekstiiliteollisuudessa niin eko-

logisuuden kuin eettisyyden kannalta, ja siksi se vaatii vielä enemmän tarkastelua kuin 

muut kuidut. Käsittelen puuvillaa myös esimerkkinä monisyisestä kuitutuotannosta. Teok-

sen Sustainable textiles – Life cycle and environmental impact (Blackburn 2009) kaksi 

puuvillan tuotantoa koskevaa artikkelia ovat kokonaissävyltään ja johtopäätöksiltään jopa 

keskenään ristiriitaisia, mikä osoittaa, että tekstiilikuidun nimeäminen kestäväksi tai ympä-

ristöystävälliseksi ei ole lainkaan yksinkertaista.  

Lynda Grose (2009, 34) tarkastelee puuvillan ekologisia vaikutuksia ja esittelee mahdolli-

sia vaihtoehtoja tavallisen puuvillantuotannolle tiivistäen useiden tutkijoiden näkemyksiä 

ja tutkimustuloksia. Hänen mukaansa puuvillan viljelyyn käytetään n. 2,4 % maailman 

viljelypinta-alasta. Vaikka luku ei ole merkittävästi muuttunut viimeisen 80 vuoden aikana, 

ovat sadot kolminkertaistuneet.  

Tuotantoa ovat tehostaneet ensisijaisesti kemialliset torjunta-aineet, lannoitteet, kastelujär-

jestelmät, mekaaninen sadonkorjuu ja geenimanipuloidut lajikkeet. Viljelyyn käytettävään 

pinta-alaan nähden torjunta-aineita käytetään suhteettoman paljon: puuvillan tuotannossa 

kuluu arvioilta 25 % hyönteismyrkyistä ja 11 % muista tuholaistorjunta-aineista koko maa-

ilman kulutuksesta. Nämä kemikaalit ovat aiheuttaneet laaja-alaisia ympäristöongelmia 

kuten maaperän, veden ja ilman saastumista, resistenttejä hyönteis- ja rikkaruohokantoja 

sekä terveysongelmia tuotantoketjussa työskenteleville ihmisille. (Grose 2009, 34.) Tosin 

tutkijat P.J. Wakelyn ja M.R. Chaudhry (2009, 242) väittävät, että joidenkin organisaatioi-

den antamat tiedot ovat harhaanjohtavia tai jopa vääriä. Heidän esittämät taulukot ovat eri 

vuosilta kuin mihin Grose viittaa, joten luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Vaikka 

mainitut tilastot eivät ole enää täysin ajankohtaisia, ovat ne kuitenkin suuntaa-antavia.   
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Puuvillan viljelyyn liittyy ongelmia myös vesistöjen osalta: Viljelyyn tarvitaan vettä, joka 

tietyissä paikoissa voi vaikuttaa sen alueen luonnon vesivarantoihin. Toisaalta viljelyssä 

käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet saastuttavat vesistöjä. Maaperän suolapitoisuuden 

kasvu on myös aiheuttanut merkittäviä ongelmia viljelyssä ja tehnyt – puuvillan kasvatuk-

sesta johtuen – laajoista alueista kelvottomia viljelyyn. Tunnetuin tapaus puuvillan vaiku-

tuksista vesistöihin on Uzbekistanissa, jossa suuri Aral-järvi kuivui murto-osaan aikai-

semmasta koostaan aiheuttaen samalla sosiaalisen ja ekologisen katastrofin sitä ympä-

röivälle alueelle. (Grose 2009, 38.) 

Grose (2009, 35–36) toteaa, että puuvillan ongelmat yltävät mukaan myös talouden tasolle. 

Puuvillasta myydään n. 30–35 % osakemarkkinoilla vuosittain, jolloin kysynnän ja tarjon-

nan dynamiikka määrittelee kuidun hinnan. Sen tuottaja ei välttämättä pysty kontrolloi-

maan myyntihintaa lainkaan, ja useat viljelijät kärsivät laskevista hinnoista. Puuvillan hin-

taa mutkistaa myös joidenkin maiden tai organisaatioiden jakamat tukiaiset sekä muut 

kannustimet ja kiintiöt. Grosen mukaan puuvillan halvasta hinnasta hyötyy kaikista eniten 

tekstiiliteollisuus: alentuneet kustannukset mahdollistavat yhä halvempien vaatteiden 

myymiseen ja lisäävät näin kulutusta entisestään. 

Puuvillan tuotannossa on vaihtoehtoisia tapoja, joiden avulla voidaan välttää ainakin erityi-

sesti viljelyyn liittyviä ongelmia. Luomupuuvillan tuotannossa pyritään pääasiassa vähen-

tämään kemiallisten aineiden käyttöä ja myrkyllisyyttä. Siinä ei keskitytä optimaaliseen 

vedenkäyttöön eikä työntekijöiden olosuhteisiin tai palkkaukseen. Luomupuuvillan sertifi-

kaatilla on hyvin tiukat kriteerit ja siihen siirtymäaika vie kolme vuotta. (Grose 2009, 42–

43.) Luomupuuvilla edustaa tällä hetkellä 1,1 % maailman puuvillantuotannosta (Textile 

Exchange 2010, 13). 

Wakelyn ja Chaudhry (2009, 235, 238) kohdistavat luomupuuvillaan sen sijaan kriittisiä 

kysymyksiä: Onko luomupuuvilla kestävämpi vaihtoehto kuin tavallinen puuvilla? Onko 

se ympäristön, viljelijöiden ja kuluttajien kannalta suositeltava kuitu? Vai onko se vain 

markkinointitemppu?  He tarkentavat myös, että luomupuuvillaa ei tulisi nimetä yksioikoi-

sesti ‖kestäväksi‖ kuiduksi, koska heidän mukaansa kestäviä käytäntöjä on sekä tavallisen 

että luomupuuvillan tuotannossa; toisaalta kummankin tuotannossa on osia, jotka eivät ole 

kestäviä.  

Myös niin kutsutuilla biologisilla systeemeillä pyritään vähentämään torjunta-aineiden 

käyttöä, mutta niiden mukaan viljelijällä on mahdollisuus tarpeen vaatiessa suojella satoa 
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määriteltyjen kemiallisten aineiden avulla. Näistä esimerkiksi IPM, integrated pest mana-

gement, tarkoittaa ekosysteemi-keskeistä puuvillan viljelytapaa, jossa tuholaisia pyritään 

torjumaan mahdollisimman pitkälle erilaisin biologisin keinoin. (Grose 2009, 46–47.)  

Itse puuvillakasvin ominaisuuksia muokataan geenimanipuloinnin avulla. Tunnetuimmat 

GM-puuvillan muodot ovat Bt, joka on hyönteisille resistentti lajike ja Ht, joka sietää rik-

kakasvien torjunta-aineita erityisen hyvin. (Grose 2009, 52–53.)  

Grose (2009, 53, 57) toteaa, että geenimanipuloituun puuvillaan liittyy faktoja, jotka sekä 

puoltavat että kieltävät sen käyttöä. Joka tapauksessa hän pitää luomupuuvillaa kestävän 

puuvillantuotannon tukipilarina. Sen lisäksi Grose korostaa biologisten systeemien mah-

dollisuutta vähentää ympäristökuormitusta huomattavasti, kuitenkaan asettamatta viljelijää 

suuriin taloudellisiin riskeihin tai mahdollisesti haastaviin, rajattuihin käytänteisiin, joihin 

luomupuuvillan tuotanto saattaisi johtaa. Wakelyn ja Chaudhry (2009, 269) käsittelevät 

luomupuuvillan ongelmia tarkemmin summaten, että sen kasvatus ei välttämättä sovi kaik-

kiin maihin tai kaikille alueille. Siksi he näkevät tavallisen ja luomupuuvillan sopivan hy-

viksi ratkaisuiksi kun käytännön valitsee olosuhteiden mukaan. Grose (2009, 57) toteaa 

vielä, että geenimanipuloidun puuvillan kohdalla hyvien ja huonojen puolien puntarointi 

voi olla suunnittelijalle hämmentävää. Tämä pätee mielestäni materiaalien järkevään valin-

taan kokonaisuudessaan. Suunnittelijan on oltava valveutunut valitsemaan eri puuvillojen-

kin joukosta, jos ei kaikista optimaalisin, se vähiten haitallinen vaihtoehto. 

 

4.2.2 Muut luonnonkuidut 

 

Luonnonkuidut, kuten puuvilla, pellava, villa ja silkki, on tuotettu kasvi- ja eläinkunnasta 

saaduista raaka-aineista. Villan kaltaisista proteiinikuiduista ylivoimaisesti yleisin on lam-

paan villa. Sen tuotannon ekologiset haasteet liittyvät erityisesti torjunta-aineisiin, joilla 

pyritään estämään parasiittien aiheuttamia infektioita lampaissa. Lampaat käsitellään usein 

näillä aineilla injektion, liuoksen tai kylpyjen avulla. Tästä syntyvät jätevedet aineet ovat 

erittäin haitallisia ihmisille ja vesistöille. Myös villan keritsemisen jälkeinen puhdistusvai-

he tuottaa haitallisia jätevesiä. Vaikutuksia voidaan pienentää huolehtimalla tarkasti jäteve-

sien käsittelystä. (Fletcher 2008, 10.)  
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Luomuvilla on vaihtoehto tavanomaiselle villalle. Luomuvillan tuotannossa lampaita ruo-

kitaan luomuruoalla, niille ei anneta synteettisiä hormoneja eikä niitä ole geenimanipuloitu. 

Lampaille ei anneta tuholaismyrkkyjä sisäisesti eikä ulkoisesti eli lampaita ei kasteta mah-

dollisesti haitallisissa kemikaaleissa. Myös villan käsittelyssä noudatetaan tiettyjä standar-

deja kuten kasvipohjaisia käsittelyaineita petrokemikaalien sijaan. Toistaiseksi luomuvillan 

tuotanto on vielä hyvin pientä, ja sen hinta on huomattavasti korkeampi kuin tavanomaisen 

villan. (Mole 2007, 150–159.)  

Silkkikuidun tuotannossa käytetään jonkin verran lannoitteita ja torjunta-aineita mulperi-

puiden kasvatukseen, joiden lehtiä silkkitoukka käyttää ravinnokseen. Silkkikuidun puhdis-

tus on toinen mahdollisesti kuormittava vaihe. Jos jätevesiä ei käsitellä oikein, ne saastut-

tavat pohjavesiä. Tavallisen silkin tuotannossa itse silkkitoukan kohtaloa voidaan kyseen-

alaistaa, koska se joudutaan tappamaan kuidun keräämiseksi kotilosta. Sen sijaan tussah-

silkin tuotannossa toukkaa ei tarvitse tappaa, koska silkkikuitu kerätään kotilosta vasta, 

kun silkkitoukka on kuoriutunut siitä ulos. Tässä, myös villisilkiksi kutsutun, silkin tuotan-

nossa silkkitoukat elävät metsässä, jossa torjunta-aineita ei tarvita. Kuitu pestään samalla 

tavalla kuin tavallinen silkki. (Fletcher 2008, 11, 27.) 

Pellavan kasvatuksessa käytetään usein kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita, vaikka 

sitä on mahdollista kasvattaa myös ilman näitä aineita. Yleisesti ottaen kuormittavin vaihe 

liittyy kemialliseen kuidun irrottamiseen. Prosessi voidaan myös tehdä perinteisellä tavalla, 

maaperästä nousevan kosteuden avulla. Tämä työtapa on paljon hitaampi mutta ekologises-

ti suositeltavampi. (Fletcher 2008, 11.) Pellavan kaltaisia kuituja, joilla voitaisiin korvata 

osa puuvillan tuotannosta, ovat myös rami ja juutti (Baugh 2008, 336–337). 

Hamppu kasvaa nopeasti eikä tarvitse kemiallisia lannoite- tai torjunta-aineita kasvunsa 

tueksi. Helpon viljelyn lisäksi kasvista saadaan suuri määrä tekstiiliksi jalostettavaa kuitua. 

Hampun ekologiset ongelmat ovat samankaltaisia pellavan kanssa. (Fletcher 2008, 25.)   

Bambu, kookos, nokkonen ja banaani ovat myös vaatetuskankaiksi sopivia luonnonkui-

tuja. Näistä kuiduista bambu on saanut viime vuosina eniten huomiota mahdollisena eko-

logisena kuituna. Se kasvaa nopeasti ja elinkaaren loppupäässä se maatuu. Bambukuitua 

prosessoidaan tyypillisesti muiden selluloosakuitujen tavoin viskoosimenetelmällä, jolla 

siitä voidaan valmistaa pehmeää, kiiltävää ja hyvin laskeutuvaa tekstiilimateriaalia. (Black 

2008, 132, 148.) 
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Nahkaa tuotetaan lihateollisuuden sivutuotteena, minkä puoltajien mukaan nahan käyttö ei 

lisää eläinten tappamista. He väittävät, että tällöin mikään osa eläimestä ei mene hukkaan. 

(Richards, Gabrielle & Shepp 2007, 57.) Eläinten oikeuksia ajavan, kansainvälisen järjes-

tön, PETAn, mukaan eläimet kuitenkin kärsivät erittäin paljon tyypillisissä tehotuotannon 

olosuhteissa, kuten ahtaissa ja epäeettisissä kasvatusoloissa sekä kuljetuksen ja teurastuk-

sen aikana. Siksi PETA ei suosittele nahan käyttämistä lainkaan. (PETA s.a.) Yleisesti ot-

taen nahan tuotanto – eläinoikeuskysymysten lisäksi – on haitallista ympäristölle. Nahan 

parkitseminen on erittäin myrkyllistä nykyään yleisesti käytettävien kemiallisten parkkiai-

neiden, kuten kromin, vuoksi. Tavanomaiselle nahalle ja sen käsittelylle on olemassa vaih-

toehtoja. Esimerkiksi luomunahkaa tuotetaan luomuksi sertifioidusta karjasta ja itse nahka 

parkitaan luonnonmukaisella menetelmällä. Se perustuu perinteiseen parkitsemistapaan, ja 

siinä käytetään kemiallisten aineiden sijaan muun muassa kasviperäisiä tanniineja ja savus-

tusta. (Richards, Gabrielle & Shepp 2007, 53–62.) 

 

4.2.3 Muuntokuidut 

 

Viskoosin raaka-aineena on kasviperäinen, tyypillisesti puusta erotettu selluloosa. Tällais-

ten selluloosakuitujen raaka-aineiden viitataan usein olevan hiilivapaita. Viskoosiin liitty-

vät ongelmat ovatkin erityisesti sen tuotantovaiheessa. Valmistus tuottaa merkittävän mää-

rän päästöjä niin veteen kuin ilmaan. Viskoosia voidaan tuottaa myös ekologisemmin kuin 

perinteinen tuotanto kuten käyttämällä puita vain kestävällä tavalla hoidetuista metsistä tai 

välttämällä tiettyjä aineita prosessissa. (Fletcher 2008, 14.)  

Lyocell on viskoosin kaltainen selluloosakuitu, jonka raaka-aineena on myös tyypillisesti 

puuaines. Kuitu tuotetaan menetelmällä, jossa tarvittava liuos kierrätetään aina puhdistami-

sen jälkeen takaisin tuotantoprosessiin. Sen lisäksi lyocell on valmistettu uusiutuvista raa-

ka-aineista, kuten nopeasti kasvavasta eukalyptuksesta. Lisäksi elinkaaren lopussa se maa-

tuu täydellisesti. Vaikka lyocell on monella tapaa kestävyyden kannalta hyvä kuitu, senkin 

tuotannossa kuluu paljon energiaa. (Fletcher 2008, 30–32.) Lenzing Group valmistaa ly-

ocellia tunnetulla tavaramerkillä TENCEL®. Yrityksen kehittämän suljetun menetelmän 

avulla tuotantoon tarvittava liuos pystytään käyttämään lähes kokonaan uudelleen ja loppu-

tuote hajotetaan biologisessa vedenkäsittelyjärjestelmässä. Tämä menetelmä sai vuonna 

2000 Euroopan Unionin ympäristöpalkinnon. (Lenzing s.a.) 
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4.2.4 Synteettiset kuidut 

 

Synteettiset kuidut, kuten polyesteri, nylon ja akryyli, on valmistettu hyödyntäen kasvi- ja 

eläinkunnan raaka-aineita tai öljypohjaisia synteettisiä polymeereja. Öljy on uusiutumaton 

luonnonvara, ja se on yksi olennainen huolenaihe. Polyesterin tuotannon ekologinen kuor-

ma liittyy siihen tarvittavaan energiamäärään sekä sen tuotannosta aiheutuviin päästöihin. 

Sen raaka-aineeseen, petrokemikaaleihin, liittyy myös poliittisia ja sosiaalisia ongelmia. 

Tuotannon vaikutuksia voidaan vähentää välttämällä tiettyjä aineita tai kierrättämällä van-

hoja raaka-aineita uusiopolyesteriksi. Nylonin ja akryylin tuotannon ongelmat ovat saman-

kaltaisia polyesterin kanssa; tosin nylon kuluttaa sitäkin enemmän energiaa kun taas akryy-

lin tuotanto kuluttaa enemmän vettä. (Fletcher 2008, 12–14, 30.)  

PLA, polylactid acid on biopolymeerien luokkaan kuuluva synteettisesti valmistettu kuitu. 

Toisin kuin perinteiset synteettiset öljypohjaiset kuidut, PLA on valmistettu viljelykasveis-

ta, kuten maissista. Polylactid acid viittaa kuidun valmistukseen, jossa maissitärkkelys 

muunnetaan käymisprosessin avulla maitohapoiksi ja siitä edelleen kuiduiksi. PLA:n raa-

ka-aineena ovat sataprosenttisesti uusiutuvat luonnonvarat, ja se maatuu, vaikkakin se vaa-

tii siihen sopivat olosuhteet. Sen valmistuksen väitetään myös kuluttavan vähemmän ener-

giaa ja tuottavan vähemmän päästöjä kuin perinteisten synteettisten kuitujen valmistus. 

Siitä huolimatta sillä on myös haittapuolia, jotka liittyvät kuidun raaka-aineiden viljelyyn 

ja sen maatumisen tuottamaan metaaniin. (Fletcher 2008, 27–30.) 

Suuri japanilainen kuitujen ja tekstiilien valmistaja Teijin Fibers Limited on kehittänyt 

polyesterin kierrätysjärjestelmän yhteistyössä useiden vaatteiden valmistajien kanssa. Täs-

sä ECOCIRCLE-systeemissä voidaan kierrättää Teijinin valmistamia polyesterituotteita 

loputtomasti. Yhteistyöyritykset keräävät ja toimittavat käytetyt vaatteet Teijinille Japaniin. 

Tuotteet hajotetaan ECOCIRCLE-menetelmällä molekyylitasolle ja valmistetaan uudeksi, 

samanlaatuiseksi kuiduksi. Laatu pystytään pitämään alkuperäisen kuidun kaltaisena juuri 

molekyylitason kierrätyksen avulla; polyesterin kierrättäminen perinteisellä fyysisellä me-

netelmällä, kuten repimällä, heikentää kuidun laatua. Polyesterin rajaton kierrättäminen 

ECOCIRCLE-systeemillä vähentää raaka-aineiden käyttöä ja päästöjä huomattavasti. Tei-

jin valmistaa tekstiilejä myös käytetyistä muovipulloista. Polyesterista tehdyt pullot kierrä-

tetään fyysisellä kierrätysmenetelmällä tekstiilikuiduksi, josta valmistetaan ECOPET-

kangasta. (Teijin Fibers Limited s.a.) 
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4.3 Kuitujen uusi elämä 

 

Vaatteiden ja muiden tekstiilimateriaalien maatuminen kaatopaikalla kuormittaa ympäris-

töä tuottaen metaania tai saastuttaen pohjavesiä myrkyllisten valumavesien vuoksi. (Flet-

cher 2008, 98.) Jana M. Hawleyn (2009, 182) mukaan Fiber Economics Bureau raportoi 

yhdysvaltalaisten heittävän pois n. 18 kg/ henkilö kuitumateriaaleja vuodessa. Suurin osa 

näistä poisheitetyistä vaatteista päätyy kaatopaikalle, ja n. 30 % kulkeutuu kierrätyssys-

teemin avulla muualle. 

Uudelleenkäyttö, reuse, tarkoittaa tuotteen käyttöä uudelleen sellaisenaan, useimmiten 

samaan tarkoitukseen. Tällä menetelmällä energiaa kuluu vain kuljetuksessa, lajittelussa ja 

(uudelleen) myynnissä. Osa vaatteista myydään kirpputoreilla, second hand -liikkeissä tai 

internetin välityksellä, mutta suurin osa myydään tai lahjoitetaan köyhempiin maihin. 

(Fletcher 2008, 99–100.) Hawleyn (2008, 187–192) mukaan n. 48 % kierrätetyistä vaatteis-

ta käytetään uudelleen edellä mainituilla tavoilla. Sen lisäksi 1–2 % kierrätettävistä vaat-

teista kutsutaan ‖timanteiksi‖, koska niiden arvo ei laske vanhenemisen tai käytön myötä 

vaan nousee. Timantteja ovat muun muassa jotkut erittäin arvostettujen suunnittelijoiden 

tuotteet tai keräilykappaleet, kuten tietyt Levi’s- farkut. Korjauksen, repairing, ja muokka-

uksen, reconditioning, avulla tuotetta korjataan paremmaksi tai muokataan sopivammaksi. 

Nämäkin tavat säästävät resursseja, mutta työvaiheissa tarvitaan työvoimaa, energiaa ja 

mahdollisesti muita materiaaleja. (Fletcher 2008, 101–103.) 

Kierrätyksessä, recycle, käytettyjä tekstiilejä tai niiden kuituja hyödynnetään uusien tuot-

teiden valmistamisessa. Vaikka kierrätys on edellä mainituista menetelmistä kuluttavin, on 

se silti ympäristöystävällisempi kuin tuotteen valmistus täysin uusista materiaaleista. Teks-

tiilimateriaaleja voidaan kierrättää mekaanisen käsittelyn avulla, jolloin kangas revitään 

koneellisesti ja kehrätään uudelleen tai puretaan ja sidotaan langaksi. (Fletcher 2008, 99, 

103–105.) Synteettisiä tekstiilimateriaaleja voidaan kierrättää tietyin menetelmin (ks. 

4.2.4). Tosin tekstiileiksi kierrätettävien pullojen muovi saattaa sisältää karsinogeenisia 

aineita, ja on siksi soveltumaton käytettäväksi suoraan ihoa vasten (Fletcher 2008, 105). 

Uusia tuotteita, kuten kankaita ja mattoja, valmistetaan n. 29 % kierrätetyistä vaatteista. 

Näiden menetelmien lisäksi kierrätystekstiilejä hyödynnetään rätteinä teollisuudessa 

(17 %). Loput yhteensä 7 % kierrätetyistä tekstiileistä menee kaatopaikalle tai käytetään 

energian tuotannossa. (Hawley 2008, 189.) 
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Vaikka kierrätyksellä hyödynnetään jätteitä ja säästetään resursseja, Fletcherin (2008, 107) 

mukaan se on vain pinnallinen ratkaisu, joka ainoastaan hidastaa ongelmien etenemistä 

mutta ei poista niitä. Se ei vaadi vähentämään kulutusta vaan on vain helppo tapa päästä 

jätteistä eroon – se ei vähennä jätteitä. Kierrätys nähdään lähinnä muutosvaiheen menetel-

mänä, kunnes kokonaisvaltaisempi ja energiatehokkaampi menetelmä kehitetään. Hawley 

(2009, 197) kuitenkin puoltaa kierrätysjärjestelmän kehittämistä maailmanlaajuisesti. Osa 

kehittyvistä maista vaurastuu, ja näin kulutus ja sitä myötä tekstiilijäte tulee lisääntymään. 

Hänen mukaansa on tärkeää, että kuluttajat ymmärtäisivät ostaa laatutuotteita määrän sijas-

ta ja että valmistuksessa ja kulutuksessa suosittaisiin kierrätettyjä vaatteita ja kuituja. Kier-

rätystä pitäisi tehostaa sekä valistamalla kuluttajia kierrätystavoista että tekemällä siitä 

lainsäädännön avulla helpompaa. Sherburne (2008, 22) on samaa mieltä lainsäädännön 

roolista kierrätyksessä. Sen lisäksi hänen mukaansa valtion tulisi tukea enemmän kierrätys-

järjestelmää sekä pieniä kierrätykseen erikoistuneita suunnitteluyrityksiä. 

 

 

5 KANKAIDEN KÄSITTELY 

5.1 Viimeistelymenetelmät 

 

Kankaiden viimeistelyprosessit, kuten puhdistus, valkaisu, värjäys, painatus ja erilaiset 

viimeistelykäsittelyt, ovat ympäristölle tuotantovaiheen kuormittavin tekijä. Menetelmissä 

tarvitaan paljon vettä, energiaa ja useita kemiallisia aineita. Jotkut kemikaaleista sisältävät 

mm. raskasmetalleja, dioksiineja ja formaldehydia, jotka ovat terveydelle haitallisia aineita. 

(Fletcher 2008, 49) 

Tekstiilejä käsitellään usein myös muilla viimeistelytavoilla, mekaanisesti ja kemiallisesti, 

joiden tarkoituksena on parantaa kankaan ulkonäköä ja/tai käytettävyyttä. Kemialliset vii-

meistelykäsittelyt saattavat sisältää terveydelle haitallisia aineita kuten formaldehydia tai 

likaantumisen estoaineena käytettyjä perfluorinoituja kemikaaleja. Jotkut viimeistelyt hyö-

dyttävät vain vähän siihen nähden, miten paljon ne kuluttavat kemikaaleja. Joistain vii-

meistelykäsittelyistä on selkeää hyötyä tarkasteltaessa tekstiilin koko elinkaarta, esimer-

kiksi vähentäen pesun tarvetta ja pidentäen tekstiilin käyttöikää. On kuitenkin vielä pitkälti 



44 
 

selvittämättä ovatko viimeistelykäsittelyiden edut suurempia kuin niiden tuottamisesta ai-

heutuvat haitat. (Fletcher 2008, 57.) 

Iso-Britanniassa työturvallisuutta ja siihen liittyviä olosuhteita valvovan ryhmän, Health 

and Safety Executiven (HSE), tiedotteen mukaan esimerkiksi jotkin tekstiiliväriaineet aihe-

uttavat terveysriskejä ihmisille. Vaikka joidenkin väriaineiden haitat on selvästi tunnistettu, 

on mahdollista, että terveydelle haitallisia aineita on enemmän. Koska teollisuudessa käy-

tettäviä aineita on niin paljon, on todennäköistä, että kaikkia riskejä ei saada koskaan täy-

sin kartoitettua. Siksi HSE:n suosituksena on minimoida tekstiiliväriaineiden käyttöä, 

vaikka niistä ei olisi toistaiseksi tunnistettu terveysriskejä. (Health and Safety Executive 

1996.) 1 

Tekstiiliväriaineiden kohdalla mahdollisia terveyshaittoja ovat muun muassa hengitystie-

oireet, allergiset reaktiot kuten tukkoisuus, punoittavat tai kutittavat silmät tai vakavat hen-

gitysvaikeudet. Ne voivat aiheuttaa myös allergisia iho-oireita. Joidenkin väriaineiden 

epäillään myös aiheuttavan syöpää. Tekstiilien viimeistelyaineet voivat sisältää esimerkiksi 

formaldehydiä, ammoniakkia ja valkaisuaineita. Viimeistelyaineet voivat aiheuttaa saman-

kaltaisia allergiaoireita kuin väriaineet. (Health and Safety Executive 1996.) 

  

5.2 Värjäys 

 

Suuri osa kankaista valkaistaan joko valkoisen värin saamiseksi tai esikäsittelynä värjäystä 

varten. Tyypillisin valkaisumenetelmä Euroopassa on vetyperoksidi. Menetelmä vaatii 

myös muita kemikaaleja ja vähintään 60 C-asteen lämpötilan, joka kuluttaa melko paljon 

energiaa. Valkaisussa voidaan käyttää myös klooripohjaisia aineita, mutta terveydellisistä 

syistä niistä pyritään luopumaan. Kaikista vähiten kuormittaisi valkaisu auringossa, mutta 

menetelmän hitauden vuoksi se tuskin enää palaa varteen otettavaksi vaihtoehdoksi tekstii-

liteollisuudessa. Tämän hetkisten suositusten mukaan valkaisu kankaan ensimmäisen pe-

sun yhteydessä säästäisi yhden märkäkäsittelyvaiheen. Vetyperoksidi on yhä suositelluin 

                                                 

1 HSE:n verkkosivuilta saatava tiedote on päiväykseltään jo vanha (1996), mutta sieltä ei vastattu kyselyyni 
uudemmasta tiedotteesta. Siitä huolimatta otaksun, että HSE edustaa yhä samaa kantaa, koska se kyseinen 
tiedote on vielä saatavilla. 
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valkaisuaine, mutta sen ohella käytettäviä kemikaaleja tulisi vähentää toisenlaisten mene-

telmien avulla. (Fletcher 2008, 50–51.) 

Kaikista viimeistelyistä haitallisin on värjäys. Väriaineiden lisäksi tarvitaan kemiallisia 

aineita, ja värjäysprosessi kuluttaa paljon energiaa ja vettä. Prosessissa syntyviin jätevesiin 

jää paljon siinä käytettyjä värejä ja kemikaaleja, jotka ilman huolellista käsittelyä aiheutta-

vat merkittäviä riskejä sekä ihmisille että ympäristölle. Tämä on ongelma etenkin paikoissa, 

joissa työolosuhteet ovat heikot ja ympäristönsuojeluun kohdistuvia sääntöjä on vähän. 

Mikään tällä hetkellä käytetty väri tai väriaine ei ole osoittautunut merkittävästi parem-

maksi kuin jokin toinen. Menetelmiä kehitetään, kuten mahdollisuutta käyttää samaa vär-

jäyskylpyä useita kertoja. (Fletcher 2008, 51.) 

Luonnon väriaineet ovat yksi vaihtoehto kemiallisille aineille. Vaikka niiden tuottaminen 

ja kerääminen huolellisesti toteutettuna on ekologinen menetelmä ja tuottaa työpaikkoja 

maaseutujen yhteisöille, niilläkin on haittapuolia. Ne soveltuvat vain luonnonkuiduille, 

väriaineita tarvitaan paljon, ja niistä saatavat värisävyt vaihtelevat kasvuolosuhteista riip-

puen. Luonnon väriaineetkin tarvitsevat kiinnitysaineita, jotka ovat usein myrkyllisiä ras-

kasmetalleja. Sen lisäksi värjäysprosessi on melko hidas, joten sen käyttö tekstiiliteollisuu-

dessa on rajallinen. Kuitenkin pientuotannossa luonnon väriaineet ovat ekologinen vaihto-

ehto synteettisille väreille. (Fletcher 2008, 54.) 

Luonnossa esiintyy myös luonnollisesti värillisiä kuituja, kuten värillistä puuvillaa. Sitä on 

kasvatettu jo vuosisatoja sitten. Tällaista puuvillaa ei tarvitse värjätä lainkaan. Sitä kuiten-

kin voidaan värjätä, jos halutaan saada aikaa tummempia sävyjä tai toisia värejä. Siinäkin 

tapauksessa värien kulutus on pienempi kuin valkoisen puuvillan, koska värjättäessä esi-

merkiksi alkuperältään ruskeaa kuitua mustaksi, väriä tarvitaan huomattavasti vähemmän. 

Luonnollisesti värillinen puuvillakuitu sisältää paljon tanniineja, joiden ansioista väri tart-

tuu kuituun erittäin hyvin. Värejä on vain hyvin rajallinen määrä. (Fox 2007, 128–136.) 

Näin luonnollisesti värillinen puuvilla ei sellaisenaan voi korvata värjäämällä saavutettavaa 

laajaa väriskaalaa. 

Kankaanpainossa käytetään osittain samoja väriaineita kuin kankaiden värjäämisessä, mut-

ta määrät ovat paljon pienempiä. Kuormitus kohdistuu seulan ja koneiston puhdistukseen 

sekä kuivatukseen ja kiinnitykseen lämmön avulla. Erilaisten menetelmien avulla voidaan 

saada aikaan merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi siirtopainatuksessa kuva painetaan ensin 

paperille ja siirretään siitä kuumaprässin avulla kankaaseen, jolloin se ei vaadi väriaineiden 
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lisäksi muita kemikaaleja. Tuotetta ei tarvitse huuhtoa, joten se säästää myös vettä: tavalli-

sessa painatuksessa tarvitaan 250 kg vettä 1 kg tekstiiliä kohden, siirtopainatuksessa vettä 

tarvitaan vain 2 kg. Digitaalisessa painatuksessa väriaineen annostelu on erittäin tarkkaa ja 

tuotekohtaista, eikä se näin tuota ylijäämiä. Pigmenttivärejä käytettäessä voidaan hyödyn-

tää UV säteilyä painovärin kiinnityksessä ja myös näin säästää resursseja perinteiseen vii-

meistelyyn verrattuna. (Fletcher 2008, 55.) 

 

5.3 Nanoteknologia 

 

Nanoteknologian oletetaan tarjoavan uusia ekologisia hyötyjä tekstiiliteollisuudessa. Jotkut 

ennustavat sitä jopa uudeksi teolliseksi vallankumoukseksi, joka parantaisi jo olemassa 

olevaa teknologiaa ja toisi markkinoille uusia mullistavia menetelmiä. Nanoteknologia on 

kattotermi, joka tarkoittaa molekyyli- ja atomitasolle keskittyvää teknologiaa ja tiedettä 

yleisesti ottaen. Sillä tasolla se käsittää toimintoja 1–100 nanometrin välillä. Mittakaavan 

käsittämiseksi sitä voidaan verrata ihmisen hiukseen, joka noin 80 000 nanometrin paksui-

nen. Nanoteknologiaa käytetään jo useissa kaupallisissa tuotteissa esimerkiksi kosmetiikan, 

elektroniikan ja tekstiilien alueella. (Black 2009, 302–304.) 

Nanotasoiset innovaatiot tekstiileissä voivat muuttaa niiden ominaisuuksia huomattavasti. 

Kestävyyden kannalta merkittäviä sovelluksia ovat erilaiset pinnoitukset ja muut viimeiste-

lyt, muunnellut pinnat ja kuidut sekä jo olemassa olevien tekniikoiden parannukset. Nano-

teknologialla muunnellut pinnat voivat mahdollisesti lisätä kankaan käyttöikää ja vähentää 

pesun tarvetta. Muihin pinnoitteisiin verrattuna nanoteknologian etuna on molekyylitasolla 

tehdyt muutokset, jotka eivät vaikuta kankaan käsittelyyn, ulkonäköön, laskeutuvuuteen tai 

hengittävyyteen; näkö- tai tuntoaisti ei pysty havaitsemaan kankaaseen upotettua nanotek-

nologiaa. Sen avulla voidaan myös parantaa tekstiilien värjääntyvyyttä ja värinkestoa sekä 

samalla vähentää värien tarvetta. Esimerkiksi kolloidisen, erittäin hienojakoisen, kultaliu-

oksen lisääminen puuvilla- ja villakankaisiin voi heijastaa useita värejä, jolloin värjäämi-

seltä vältytään kokonaan. Tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi nanotekniikassa tarvitaan 

huomattavasti vähemmän raaka-aineita perinteisiin tekniikoihin verrattuna. Myös kemialli-

set sidokset ovat paljon lujempia. (Black 2009, 306–308.)  
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Vaikka nanoteknologiasta on hyötyä ympäristön kannalta, kaikkia haittavaikutuksia ei ole 

vielä tutkittu. On esimerkiksi mahdollista, että nanostruktuuri kasvaisi itsenäisesti ja kont-

rolloimattomasti ei-toivottuun suuntaan. Myöskään ei tiedetä mahdollisesti vapaasti liikku-

vien nanopartikkelien merkityksestä niiden koko elinkaaren tai ihmisten ja eläinten tervey-

den kannalta. Esimerkiksi hopeaa käytetään tekstiilituotteissa sen antibakteeristen ominai-

suuksien vuoksi. Molekyylitasolla hopea on myrkytön, ja se voidaan vaarattomasti sitoa 

tekstiilikuituihin. Hopean nanopartikkelien käyttäytymistä ei sen sijaan vielä kokonaisuu-

dessaan tiedetä, vaikka näiden tuotteiden valmistajat väittävät tuotteiden olevan turvallisia. 

(Black 2009, 318–319.) 

 

 

6 TUOTANTOMENETELMÄT 

6.1 Kaavoitus jätteiden minimoinnin apuna 

 

Timo Rissanen (2008, 184–186) arvioi kankaiden leikkaamisen vaatteiksi tuottavan 10–20 % 

kangasjätettä. Tämä jäte, toisin sanoen hukkapalat, viedään yleensä kaatopaikalle tai kier-

rätetään. Holly McQuillan (2011, 85) väittää suuren hukkapalojen määrän aiheutuvan eri-

tyisesti tavanomaisesta, hierarkkisesta vaatesuunnittelutavasta, jossa suunnittelija luonnos-

telee mallin, kaavoittaja piirtää kaavan ja leikkaaja leikkaa kankaan kaavojen mukaisesti. 

Hänen mukaansa kangasjätteen määrää voidaan merkittävästi vähentää integroimalla suun-

nittelun ja valmistuksen vaiheita.  

Kangasjätteiden eliminointiin kaavoituksen avulla liittyy oma käsitteensä, zero-waste eli 

nollajäte. Nollajätesuunnittelu käsittää muutamia erilaisia lähestymistapoja, joilla pyritään 

kankaiden osalta jätteettömään vaatteiden valmistukseen. Samanaikaisesti tämä menetelmä 

edellyttää epävarmuuden sietämistä ja riskinottoa osana suunnittelua, koska tuotteen val-

mistus etenee suunnittelun kanssa yhtäaikaisesti. (McQuillan 2011, 86–87.) Nollajätesuun-

nittelu on luonnostelun ja kaavoituksen integroiva prosessi, jossa vaatteen teknisiä ja visu-

aalisia elementtejä on mietittävä yhtäaikaisesti (Rissanen 2008, 203–204). 
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McQuillanin (2011, 87–89) oma suunnittelutapa tesselation – joka viittaa samankaltaiseen 

prosessiin kuin laatoitus – hyödyntää samanmuotoisia, pyöreäreunaisia, modulaarisia osia. 

Hän kokoaa vaatteen liittämällä paloja yhteen, lomittain tai päällekkäin riippuen vaatteen 

toivotusta muodosta, koriste-elementeistä ja koosta. Palapelimainen kaavoitus, jigsaw, pe-

rustuu Rissasen (2008, 193–197) mukaan ensiksi kankaan leveyteen. Tässä tavassa hyö-

dynnetään suorakulmaisia ja kolmiomaisia paloja, joita on helppo liittää yhteen. Erikokoi-

sia paloja ja eri suuntia käytetään hyödyksi vaatteen muodossa; osaa hyödynnetään vaat-

teen tukirakenteisiin.  

 

Kuva 4. Hupparin kaava nollajätekaavoitusmenetelmällä (McQuillan 2009). 

 

McQuillan (2011, 93–95) käyttää sen lisäksi suuntaviivanaan yhtä tai useampaa kiinteää 

mittaa, kuten tietynlaista hihanmuotoa, jonka ympärille hän alkaa muodostaa kaavaa ja 

jonka muoto ei näin ollen muutu prosessin aikana. Palapelimaista tapaa voidaan käyttää 

myös kahden eri vaatteen samanaikaiseen suunnitteluun ja leikkaukseen, jolloin kankaan 
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hyödyntämisessä on enemmän mahdollisuuksia. McQuillanin mukaan nollajätekaavoituk-

sen voi ymmärtää myös ajattelemalla, että jokainen viiva kaavassa erottaa kaksi kaa-

vanosaa, sen sijaan että viivat rajaisivat vain yhtä kerrallaan. Kuvassa 4 esitetyn leikkuu-

suunnitelman avulla havaitaan, kuinka tällä kaavoitusmenetelmällä voidaan hyödyntää 

koko kangas yhteen tuotteeseen. 

Kangasjätteen välttämistä on tehty jo paljon ennen nollajätekäsitteen syntymistä: Japani-

lainen kimono valmistetaan kankaan leveyden ehdoilla ja käyttämällä koko kangas. Perin-

teisessä intialaisessa naisten asussa, sarissa, kangasta ei leikata lainkaan, vaan vaate on 

vain yksi iso kangas, joka puetaan ylle tietyllä tavalla. (Rissanen 2008, 193.) Täysin muo-

toillut tuotteet, fully fashioned ja kokonaisesti neulotut tuotteet, integral knitting, eivät tuo-

ta jätettä. Tällaisia ovat mm. neulotut, muotoon kudotut ja huovutetut tuotteet. Issey Miy-

ake ja Dai Fujiwara ovat kehittäneet näiden pohjalta myös oman menetelmän, A-POC 

(A Piece of Cloth), jossa asiakas voi itse leikata ostamastaan putkeksi neulotusta kankaasta 

sopivan kokoisen. Menetelmä tuottaa sen verran jätettä, kuin asiakas päättää leikata pois. 

(Rissanen 2008, 188–189.) 

 

6.2 Käsityö valmistusprosessin osana 

 

Vaatteiden valmistus etenee kankaiden leikkaamisen jälkeen ompeluun ja viimeistelyyn. 

Näistä vaiheista käytetään myös yhdistävää termiä cut-make-trim (CMT). Vaiheet tehdään 

pääosin henkilötyönä. Vaate ommellaan ompelukoneella, mutta konetta käyttää kuitenkin 

ihminen. (Fletcher 2008, 57.)  

Vaatteita voidaan valmistaa myös täysin käsityöllisin menetelmin tai suorittaa joitain vai-

heita käsityönä. Erityisesti Reilun kaupan menetelmiä integroiva vaatesuunnitteluyritys 

People Tree hyödyntää käsityötä osana tuotantoaan. Käsityöllä on tämän yrityksen mukaan 

kahdella tavalla tärkeä rooli. Ensinnäkin, käsin tehtyjen työvaiheiden avulla voidaan työl-

listää enemmän ihmisiä kuin jakamalla työ koneille. Käsityölliset menetelmät, kuten Peop-

le Treen tuotteissa hyödynnettävät kankaankudonta, neulonta ja kirjonta, ovat yleisesti ot-

taen paljon hitaampia kuin koneelliset; esimerkiksi kankaan kutominen kangaspuilla voi 

olla yhdeksän kertaa hitaampaa kuin kutomakoneella. People Treen filosofian mukaan hi-

taus ja työvoimantarve ovat vain positiivista, koska se työllistää ihmisiä – edeltävässä esi-
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merkissä jopa yhdeksän ihmistä lisää. Toiseksi, käsityölliset valmistustekniikat eivät tarvit-

se sähkövoimaa. Näin tuotteilla on pienempi hiilijalanjälki kuin tavanomaisesti valmiste-

tuilla tuotteilla. Siitä että sähköä ei välttämättä tarvita, voi olla myös konkreettista hyötyä. 

Joissain paikoissa on jatkuvia sähkökatkoja, jotka haittaisivat koneellista työskentelyä, 

mutta käsin tehdyn työn ansioista työtä voidaan tehdä siitä huolimatta. (People Tree s.a.)  

Myös Geoffrey B. Smallin mallistossa käsityö on merkittävässä osassa. Kaikki kierrätetyis-

tä materiaaleista tai vaatteista valmistetut uudet tuotteet suunnitellaan yksilöllisesti, leika-

taan, muokataan, rekonstruoidaan ja viimeistellään käsityönä. Kaikkien uusien tuotteiden 

työvaiheet – kaavoitus, leikkaus, ompelu ja prässäys – tehdään käsityöllisin menetelmin. 

Vaatteiden saumat ommellaan koneella, mutta monet yksityiskohdat, kuten kaikki napinlä-

vet, ommellaan käsin (Kuva 5). Napinläpien om-

peluun käsin ei kulu Smallin mukaan merkittäväs-

ti enempää aikaa kuin koneellisesti toteutettuna. 

Hän mielestä käsin tehdyt napinlävet ovat kau-

niimpia ja yksilöllisempiä, ja siksi ne ovat sen 

ajan veroisia. Sen lisäksi siinä säästetään energiaa. 

(Small 25.2.2011; Geoffrey B. Small/ handmade 

s.a.) 

Käsityö yhtenä valmistusmenetelmänä voi saada 

myös muita ulottuvuuksia kuin konkreettiset hyö-

dyt energian säästämisestä ja työllistämisestä. 

Symbolisella tasolla käsityönä tehty tuote voi 

tarkoittaa sen käyttäjälle yksilöllistä tuotetta ja 

mahdollisesti lisää kiintymystä tuotetta kohtaan. 

Käsittelen näitä tasoja myöhemmin luvussa 9 Kiin-

tymys ja arvostus. 

 

  

Kuva 5. Käsinommellut napinlävet Geoffrey 
B. Smallin malliston takissa (Geoffrey B. 
Small/ handmade s.a.). 

 



51 
 

6.3 Vaatteiden matkat 

 

Vaikka vaatteen etiketissä lukisi tuotteen valmistusmaa, ei se oikeastaan kerro kuin yhden 

niistä lukuisista maista, jotka liittyvät vaatteen tuotantoketjuun. Koska osa vaatteiden val-

mistusvaiheista on yksinkertaisia toistettavia, on työvaiheita siirretty eri maihin aina hal-

vimpien kustannuksien perässä (Fletcher 2008, 57). Kaksi The Guardianin toimittajaa, 

Fran Abrims ja James Astill (2001), jäljittivät yhden farkkuparin alkuperää ja raportoivat 

sen moninaisista vaiheista artikkelissa Story of the Blues.  Kyseessä olleisiin Lee Coo-

per -farkkuihin tarvittu puuvilla oli peräisin Beninista, Länsi-Afrikasta. Puuvilla kehrättiin 

langaksi, kudottiin kankaaksi ja värjättiin Italiassa. Kangas leikattiin ja ommeltiin Tunisi-

assa farkuiksi, jotka myytiin lopulta Iso-Britanniassa. Mukaan luettuna kaikki farkkuihin 

tarvittavat materiaalit, kuten indigoväri, vetoketju ja ompelulanka, etiketissä pitäisi lopulta 

lukea:  

"Made in Tunisia, Italy, Germany, France, Northern Ireland, Pakistan, Tur-
key, Japan, Korea, Namibia, Benin, Australia, Hungary." 

 
Jos tämän farkkuparin ja sen materiaalien kulun maailmalla mittaisi matkana, se olisi yli 

64 000 kilometriä. (Abrams & Astill 2001.) 

Eurooppalainen MADE-BY-järjestö on onnistunut tuomaan läpinäkyvyyttä tuotantoket-

juun kehittämällään Track&Trace-ohjelmalla. Sen avulla kuluttaja pystyy seuraamaan os-

tamansa tuotteen valmistuksen eri vaiheita. Ohjelma jäljittää tuotantoketjuun liittyneet 

valmistusmaat, siihen osallistuneet yritykset ja jopa osan siinä työskennelleistä henkilöistä. 

MADE-BY:n verkkosivuilla oleva sovellus on käyttäjälle ilmainen ja sen avulla voidaan 

selvittää Track&Trace-ohjelmaan si-

toutuneiden yritysten tuotteita. 

(MADE-BY s.a.)  

Geoffrey B. Smallin malliston kaikki 

vaatekappaleet merkitään tarkasti kä-

sinkirjoitetuin etiketein. Merkinnässä 

mainitaan tuote, koko, materiaali, väri 

ja asiakkaan nimi. Sen lisäksi kirjataan 

tieto, kuinka monta kappaletta mallia 
Kuva 6. Vaatteen etiketti Geoffrey B. Smallin mallistosta  
(Geoffrey B. Small/ handmade s.a.). 
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on valmistettu ja monesko kyseinen kappale oli valmistuksessa (Kuva 6). (Geoffrey B. 

Small/ handmade s.a.) 

Tarvittaessa Small kertoo tuotteestaan valmis-

tamiseen ja alkuperään liittyvistä yksityiskoh-

dista hyvinkin yksityiskohtaisesti, kuten ku-

vaan 7 liittyvä selvitys mallin yllä olevista 

vaatteista ja asusteista osoittaa:  

hand wash organic L. Parisotto antique bengal 
stripe cotton pearl button handmade 19th cen-
tury long shirt. 
 
hand dye superlux grezzo unchemically treated 
Thiene pure silk picque jersey handmade polo 
with pearl buttons and extensive handstitching. 
 
hand cold dye Texilia Milan superlight linen 
handmade trouser with recycled leather hand-
made suspenders. 
 
handmade Giuseppe Rebesco recycle vintage 
leather and biodegradable rubber sole modified 
medieval sport shoe. 
 
Logomania custom stamped metal badge pin 
made in Verona. (Small 2010a.) 
 

 

 

7 YHTEISKUNNALLINEN ULOTTUVUUS 

7.1 Yhteiskunnan ja yritysten vastuu 

 

Marsha A. Dickson, Suzanne Loker ja Molly Eckman (2009, 26, 36) käsittelevät kirjassaan 

Social Responsibility in the Global Apparel Industry sosiaalista vastuuta kattoterminä, jon-

ka alle kuuluvat työntekijöiden standardien mukaiset olosuhteet, ihmisoikeudet ja ympäris-

töön liittyvät seikat. Nämä tutkijat toteavat, että termejä sosiaalinen vastuu, social respon-

 

Kuva 7. Kuva Geoffrey B. Smallin Logomania-
malliston näytöksestä (Small 2010a). 
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sibility, ja kestävyys, sustainability, käytetään välillä synonyymeina toisilleen. Vaikka ne 

ovat toisilleen läheisiä käsitteitä, ovat ne erillisiä. Kestävyys on heidän mukaansa sosiaali-

sesti vastuullisten tekojen tavoite. Päästäkseen tähän tavoitteeseen yritysten tulee sitoutua 

sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan, arvioida sitä ja jatkuvasti parantaa käytäntöjään kohti 

tavoiteltua standardia. Sen lisäksi he toteavat, että kaikkien vaatetusalalla työskentelevien 

panos näiden asioiden eteen on merkittävää.  

Dickson, Loker ja Eckman (2009, 30–32) esittävät sosiaalisesta vastuusta mallin The Mod-

el of Socially Responsible Apparel and Textile Business (Kuva 8). Sen ytimessä on yrityk-

sen filosofia ja käytännöt, jotka pitävät tuottavuutta tasapainoisessa suhteessa etiikkaan ja 

moraaliin. Tämä on lähtökohtana sosiaalisesti vastuullisen yrityksen tavoitteille, teoille ja 

sille syvyydelle, miten yritys pystyy soveltamaan tekoja käytännössä. Ydintä ympäröivä 

ulottuvuus kuvaa sosiaalisesti vastuullisen yrityksen tavoitteita kohdistaa huomionsa ih-

misten ja yhteiskunnan hyvinvointiin, ympäristöön ja ‖systeemiin‖. He tarkoittavat sys-

teemillä ihmisiä ja ympäristöä yhdistävää vuorovaikutusta, joka liittyy koko tuotteen elin-

kaareen, kuten tuotantoprosesseihin, markkinointiin ja kulutukseen. Kolmas ulottuvuus 

esittää toivottuja positiivisia seurauksia, joita tällä tavalla suunnatulla yritystoiminnalla 

voidaan saada aikaiseksi.  

 

Kuva 8. Sosiaalisen vastuun malli (Dickson, Loker & Eckman 2009, 31). 
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Vaikka Dicksonin, Lokerin ja Eckmanin (2009, 6) näkemys sosiaalisesta vastuusta sisältää 

myös vastuullisen ympäristön kohtelun, heidän keskipisteenään on kuitenkin yrityksen 

toiminta, työntekijöiden asema ja niiden väliset suhteet. Heidän mukaansa merkittävimpiä 

vaateteollisuuden työntekijöihin liittyviä ongelmia ovat pakkotyövoima, alhaiset palkat, 

ylityö, syrjintä, terveys- ja turvallisuusriskit sekä psyykkinen ja fyysinen pahoinpitely. 

Usein työntekijät ovat myös tietämättömiä oikeuksistaan, ja heillä on puutteellinen yhteys 

johtoportaaseen. 

Alhaiset palkat voidaan selittää myös osaksi noidankehää, jossa tietyt ratkaisut aiheuttavat 

vain progressiivisesti huonompia tuloksia. Tämän ajatusmallin mukaan kuluttajat ostavat 

tyypillisesti mahdollisimman halpoja tuotteita. Vaatteiden valmistajat etsivät tuotannolleen 

yhtä lailla edullisia ratkaisuja mahdollistaakseen alhaiset hinnat. Usein tuotanto siirretään 

kehittyviin maihin. Monissa näissä maissa on tarkoituksellisesti alhaiset minimipalkat ja 

löyhät säännökset, millä pyritään houkuttelemaan ulkomaista tuotantoa ja näin turvaamaan 

kyseisen maan työllisyyttä ja vientiä. Pysyäkseen kilpailukykyisinä yritykset ovat tämän 

seurauksena pakotettuja ylläpitämään alhaisia valmistuskustannuksia, mikä heijastuu edel-

leen työntekijöiden palkkoihin ja oikeuksiin. (Dickson, Loker & Eckman 2009, 82–83.) 

Suomalainen Puhtaat vaatteet -kampanja (www.puhtaatvaatteet.fi) on osa kansainväistä 

kampanjaverkostoa, Clean Clothes Campaign (www.cleanclothes.org), joka on keskittynyt 

nimenomaan vaatetusalalla työskentelevien työntekijöiden oloihin. Puhtaat vaatteet toimii 

kansainvälisen kattojärjestönsä tavoin raportoiden vaatetusalaan liittyvistä ongelmista ja 

tarjoten suosituksia niiden ratkaisemiseksi. Kampanjalla pyritään kohentamaan näiden asi-

oiden näkyvyyttä kouluttamalla kuluttajia sekä lobbaamalla yrityksiä ja hallituksia. Se 

myös tarjoaa suoraa solidaarisuustukea työntekijöille näiden kamppailussa oikeuksiensa 

puolesta.  

Puhtaat vaatteet -kampanjan mukaan tekstiilitehtaiden työympäristö on usein puutteellinen 

esimerkiksi ilmastoinnin, valaistuksen ja suojavarustuksen osalta. Turvallisuus voi olla 

puutteellista myös hätäuloskäyntien osalta. Työajat saattavat olla hyvin pitkiä, jopa 80 tun-

tia viikossa, tilausten aikataulusta riippuen. Lapsityövoiman käyttö on vähentynyt, mutta 

vaatetusteollisuudessa työskentelee yhä lapsia. Vaikka ompelutehtaassa ei käytettäisi lapsi-

työvoimaa, voi sitä kuitenkin esiintyä tuotantoketjun jossain toisessa osassa, kuten raaka-

materiaalin käsittelyssä. Puhtaat vaatteet -kampanjan mukaan 0,5–5 % vaatekappaleen 

myyntihinnasta käytetään työntekijöiden palkkaan. Vaikka se vastaisi maan kansallista 
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minimipalkkaa, se voi olla asetettu niin matalalle, ettei se kuitenkaan riitä elämiseen. Mo-

nissa maissa ammatillista järjestäytymistä on rajoitettu, ja tämän vuoksi työntekijät eivät 

välttämättä saa mahdollisuutta puuttua vallitseviin epäkohtiin. (Puhtaat vaatteet s.a.) 

Historiallisesta näkökulmasta työntekijöiden olosuhteissa on ollut vastaavia ongelmia 

1800- ja varhaisella 1900-luvulla esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.  Jopa 

vielä 1990-luvulla Yhdysvalloissa on raportoitu tapauksia, joissa työntekijän oikeuksia on 

vakavasti loukattu. Esimerkiksi vuonna 1995 Kaliforniasta löydettiin 70 thaimaalaista 

työntekijää, jotka oli lukittu tehtaaseen pakotettuna työskentelemään siellä. Nykyään tuo-

tantoa ja sen osia siirretään halvempien kustannusten perässä erityisesti kehittyviin maihin, 

joissa työntekijöiden oikeudet eivät välttämättä ole kohdallaan. (Dickson, Loker & Eckman 

2009, 7–18.) Esimerkiksi joulukuussa 2010 yhdessä Bangladeshin lukuisista vaatetusalan 

tehtaista 28 työntekijää kuoli tulipalossa. Tehdas kuului suurelle Hamim-yhtymälle, joka 

valmistaa vaatteita useille länsimaisille yrityksille mutta jolla on siitä huolimatta kyseen-

alainen maine työntekijöiden kohtelussa. Aiheesta kirjoittanut Clean Clothes Campaign 

(2010) raportoi myös, että Bangadeshilla on ylipäätäänkin huono maine erityisesti tehtai-

den turvallisuusmääräyksien noudattamisessa.  

Fair Trade Centerin (2011) julkaisema raportti farkkujen kivipesusta, Fashion Victims – 

a report on sandblasted denim, on surullinen esimerkki siitä, kuinka Euroopassa kiellettyjä 

käytäntöjä kierretään. Kivipesun menetelmä kiellettiin Euroopan talousyhteisössä vuonna 

1966. Kivistä irtoava hienojakoinen piidioksidi-pöly voi aiheuttaa huonosti suojatuissa 

olosuhteissa vakavia terveysongelmia, erityisesti keuhkosairauksia. Vaatetusalan työnteki-

jät altistuvat jopa niin suurelle määrälle hiekkapölyä, että he voivat sairastua akuuttiin ki-

vipölykeuhkoon jo muutaman viikon työskentelyn jälkeen. Turkissa 50 ihmisen raportoi-

tiin kuolleen vaateteollisuudessa johtuen suoraan hiekkapölyn aiheuttamista sairauksista. 

Eurooppalaiset vaatetusalan yritykset ovat jatkaneet käytäntöä vain siirtämällä tuotannon 

maihin, joissa se ei ole kiellettyä. Menetelmä kiellettiin Turkissa 2009, mutta käytäntö jat-

kuu muun muassa Kiinassa, Intiassa ja Bangladeshissa. 

Clean Clothes Campaign (2008) on laatinut selkeän ohjeistuksen yrityksille, kuinka ne 

voivat turvata humaanit työolosuhteet työntekijöilleen. Esitteessä Full Package Approach 

to Labour Codes of Conduct huomautetaan, että globaalisti hankintoja tekevät yritykset 

kohtaavat väistämättä kysymyksiä arveluttavista käytännöistä. Heidän mukaansa ‖hikipajat‖ 

ovat systeemitasoinen ongelma, ja yksikään yritys ei ole täydellisen onnistunut eikä yksi-
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kään läpeensä paha. Kampanjassa kehotetaan yrityksiä omaksumaan kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa sekä jatkuvaa käytäntöjen tarkistamista ja parantamista. Ensimmäinen 

askel on menettelyohjeiden luominen ja käyttöönotto, jotka koskevat kaikkia yrityksen ja 

sen tuotantoketjun työntekijöitä. Tämä edellyttää ohjeiden jatkuvaa noudattamista ja käy-

täntöjen valvomista. Ohjeiden tulisi olla uskottavia ja kattavia sekä ottaa huomioon kan-

sainvälisen työjärjestö ILO:n suositukset sekä maailmanlaajuiset ihmisoikeudet. Menette-

lyohjeiden tulisi olla kaikkien työntekijöiden, ja pyynnöstä myös muiden, saatavilla. Clean 

Clothes Campaign -järjestön oma malli yrityksen vastuullisista menettelytavoista ottaa 

huomioon seuraavat osa-alueet: 

 Vapaus ammatilliseen järjestäytymiseen 
 Oikeus työntekijöiden oikeuksia ajaviin sopimusneuvotteluihin 
 Ei pakkotyövoimaa  
 Ei lapsityövoimaa  
 Ei syrjintää  
 Rajoitetut työajat  
 Terveys ja turvallisuus  
 Toimeentuloon riittävä palkka  
 Työllisyystilanteen turvaaminen 

 

Reilu kauppa on sertifiointijärjestelmä, jonka tavoitteena on ‖parantaa perheviljelijöiden ja 

suurtilojen työntekijöiden työ- ja elinoloja sekä ympäristön tilaa kehitysmaissa‖. Sen lisäk-

si sen avulla pyritään poistamaan köyhyyttä ja voimistamaan kehitysmaiden tuottajia. Rei-

lu kauppa -merkkiä edustaa Suomessa Reilun kaupan edistämisyhdistys, mutta itse merkin 

kriteerit luo kansainvälinen kattojärjestö Fairtrade International (www.fairtrade.net). Nii-

den tarkoituksena on varmistaa, että Reilu kaupan hyödyt kohdistuvat tavoiteltuun ryh-

mään ja edistävät kehitystä. Järjestön mukaan kehitysmaiden pienviljelijät eivät saa sados-

taan välttämättä edes tuotantokustannuksia kattavaa korvausta, kun taas suurtiloilla työnte-

kijät tekevät usein pitkiä työpäiviä alhaisella palkalla. Reilun kaupan tuotteita tuotetaan 60 

kehitysmaassa. (Reilu kauppa s.a.) 

Reilun kaupan järjestelmään kuuluvat pienviljelijät saavat tuotteestaan vähintään Reilun 

kaupan takuuhintaa. Se on tuotteen vähimmäishinta, jonka ostaja maksaa tuottajalle, vaik-

ka maailmanmarkkinahinnat laskisivat. Se kattaa kestävän tuotannon kustannukset ja var-

mistaa näin tuottajien toimeentulon. Järjestelmään kuuluvien suurtilojen on järjestettävä 

työntekijöilleen kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien, kuten ILO:n, mukaiset työ-

olosuhteet. Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista palkkaa, ja heillä on 
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oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Reilun kau-

pan periaatteiden mukaisesti tuottajaorganisaatioille maksetaan etukäteen määriteltyä Rei-

lun kaupan lisää. Se on ostajan maksama erillinen summa, joka riippuu myös myytyjen 

tuotteiden määrästä. Reilun kaupan lisä käytetään yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Reilun kaupan tuotannossa noudatetaan myös tiukkoja 

ympäristökriteereitä. Niissä muun muassa annetaan rajoituksia tiettyjen kemikaalien käy-

töstä sekä määritellään maaperän ja vesistön huolehtimisesta. (Reilu kauppa/ Kriteerit s.a.) 

Pääosa Reilun kaupan tuotteista on elintarvikkeita, mutta sertifikaatin piirissä kasvatetaan 

myös puuvillaa. Järjestelmä ei kata koko tuotantoketjua vaan tässä tapauksessa ainoastaan 

puuvillan tuotannon. Vaatteissa Reilun kaupan sertifikaatti viittaa siis vain materiaaliin, ja 

ainakaan toistaiseksi tätä sertifikaattia ei voida antaa itse vaatteille. Puuvillaa koskee kaikki 

samat yleisesti määritellyt Reilun kaupan kriteerit, kuin muitakin tuotteita niin tuottajan 

takuuhinnan, työolosuhteiden, työntekijän oikeuksien kuin ympäristökriteereiden osalta. 

(Reilu kauppa/ Puuvilla s.a.; Fairtrade International s.a.) 

 

7.2 Muotisuunnittelija aktivistina 

 

Fletcherin (2008, 125–126) mukaan tämän hetkinen muoti on poliittisesti ja eettisesti eril-

lään maailmasta. Se suosii pelkkää objektitasoista ja egosentristä näkemystä. Fletcher esit-

tää kestävälle muodille agendaa, joka yhdistää ihmiset uudelleen luonnon ja toistensa kans-

sa. Tämän on tarkoitus yltää kaikille tasoille: yksilöihin ja teollisuuteen, muotiin ja kuitui-

hin sekä tunteiden ja materiaalien tasolle. Fletcher kehottaa toiminaan aktivistina muodin 

kentällä, niin taidokkaista kuluttajia ja tuottajia, että toimintamme hajottaisi tämän hetkisen 

muotiin liittyvän eksklusiivisuuden ja valta-asetelmat ja tarjoaisi vaihtoehtoisen vision 

muodin tulevaisuudelle. 

Tulkitsen Fletcherin eetoksen perustuvan samanlaiseen ajattelutapaan kuin Papanekin 

(1984) funktionaalisen suunnittelun telesiksen tai seurauksien ulottuvuus: suunnittelun 

tulisi heijastaa sosiokulttuurista järjestelmää, mutta samalla sopia siihen arvostaen järjes-

telmän ekologisia ja sosiaalisia seikkoja. Toisaalta ymmärrän taustalla olevan ajatuksen, 

että vaatesuunnittelussa voi ottaa huomioon paljon muutakin kuin pelkän esteettisen ulko-

näön, toisin sanoen, vaatteeseen voi upottaa arvoja, joiden oletetaan heijastavan sen käyttä-
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jän ajatuksia tai tapoja. Sen lisäksi on mielestäni mahdollista, että ihminen voi samaistua 

vaatteeseen symbolitasolla, ja näin se voisi jopa vahvistaa ihmisen käyttäytymistä vaatteen 

viestittämään suuntaan.  

Geoffrey B. Small on hyödyntänyt tätä ajatusta käytännössä yhdistämällä muotisuunnitteli-

jan ja aktivistin roolin. Hänen mukaansa muodilla on taiteenkaltainen potentiaali ilmaista 

asioita ja puuttua epäkohtiin. Muodilla ja suunnittelijoilla on niin valtava yleisö, että heillä 

on suorastaan velvollisuus puhua totta ja ajaa asioita parempaan suuntaan. (Williams 2010.) 

Vuonna 2006 Geoffrey B. Small esitteli ensimmäisen kriittisesti sävyttyneen mallistonsa 

Back to the Future, joka sisälsi heijastuksia maailman sosiaalisesta ja ekonomisesta tilasta. 

Vuonna 2007 poliittisesti kantaaottava mallisto Classe Dirigeant sai ristiriitaisen vastaan-

oton: uudenlaiseen globaaliin feodalismiin viitannutta mallistoa ei hyväksytty Pariisin vi-

ralliseen kalenteriin, mutta samalla se sai kriittisyytensä vuoksi suosiota yleisöltä. Useat 

seuraavat mallistot ovat jatkaneet samaa kriittistä linjaa, kuten vuonna 2008 Do Something, 

joka keskittyi ilmastonmuutokseen ja maapallon lämpenemiseen. Malliston viesti oli ni-

mensä mukaisesti kehotus jokaiselle tehdä henkilökohtaisesti oma osuutensa ympäristö-

haasteiden eteen. (Geoffrey B. Small/ Story s.a.) 

 

 

Kuva 9. Alkuteksti Geoffrey B. Smallin SS 2011 malliston Logomania muotinäytöksestä (Small 2010b). 
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Logomania, kevät–kesä 2011 -mallisto, jonka Geoffrey B. Small (2010c) esitteli Pariisissa 

miesten muotiviikoilla kesällä 2010, keskittyi hyvin konkreettisesti ydinvoimavastaisuu-

teen. Osa malliston vaatteista oli kuvioitu ydinvoimavastaisuutta symboloimalla logolla, 

osaan vaatteista sama logo oli lisätty rintanapin muodossa. Koko muotinäytös rakentui 

tämän teeman ympärille. Se alkoi pitkällä tekstiä ja kuvia sisältävällä tietoiskulla (Kuva 9) 

ja päättyi mallien vertauskuvalliseen kuolemaan, ilmeisesti viitaten mahdolliseen ydinvoi-

malaonnettomuuteen ja radioaktiivisuuteen. 

Geoffrey B. Small (2010d) tietää aiheuttavansa ristiriitaisia tunteita mallistojensa viestien 

välityksellä, mutta hänelle muotisuunnittelu on areena, jota kannattaa käyttää muuhunkin 

kuin vaatteiden myymiseen. 

And certainly, the message is far more important than any seasonal fashion 
intentions for any one of us. …yes the message was and is indeed a design 
priority. (Small 2010d.) 

 

Logomania-malliston yhteydessä hän myönsi suoraan, että ydinvoimasta tiedottavan ja sitä 

selkeästi vastustavan sanoman levittäminen oli hänelle paljon tärkeämpää kuin vaatteet 

itsessään.  

 

7.3 Osallistava suunnittelu 

 

Kestävän muodin taustalla oleviin arvoihin kuluu myös yhteyksien ja aktiivisuuden vaali-

minen. Osallistava suunnittelu on yksi malli, jolla on Fletcherin (2008, 186–191) mukaan 

potentiaalia edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Hän kannustaa muuttamaan val-

lan keskittymistä pelkästään suunnittelijoille ja etsimään keinoja vahvempaan yhteistyöhön 

kuluttajan ja suunnittelijan välillä. Fletcherin mielestä erilaisten harrastelijaryhmien toi-

minta voisi inspiroida vaatetusalan yrittäjiä havaitsemaan vaihtoehtoisia tuotantomenetel-

miä tai esimerkiksi täydentää ammattilaissuunnittelijoiden toimintaa ja samalla näin kehit-

tää paikallistuotantoa. 

Osallistavan suunnittelun aate on myös vastalause isojen merkkitalojen lähes identtisille 

tuotteille. Massatuotannon avulla pystytään valmistamaan edullisia vaatteita, mutta näin 

saavutettu ketjuliikkeiden monopoli on heikentänyt pienempien yritysten toimintaa ja su-



60 
 

pistanut monimuotoisuutta. (Fletcher 2008, 186.) Fletcher (2008, 187, 194) toteaa, että 

massatuotantona valmistetut vaatteet lamaannuttavat mielikuvituksen, eivätkä inspiroi ku-

luttajaa tuunaamaan niitä omansa näköiseksi. Hän vertaa tämänhetkistä vaatetuskulttuuria 

aikaan kaksi sukupolvea taaksepäin ja toteaa, että silloin useat ihmiset osasivat itse valmis-

taa ja korjata vaatteita; nykyään suurin osa ihmisistä on etääntynyt vaatteiden tekemisen 

prosessista. Fletcherin mukaan läpinäkyvämpi suunnitteluprosessi samalla edistäisi tekstii-

lien ymmärtämistä niin materiaalisella kuin kulttuurisella tasolla. 

Osallistavan suunnittelun idea on rakentunut ajatukselle, että käyttäjä aktivoitaisiin osaksi 

suunnitteluprosessia. Suunnittelijalla olisi yhä strateginen rooli suunnitteluprosessissa, 

mutta tuotteen käyttäjä osallistuisi tuotteen suunnitteluun. Suunnittelijan rooli olisi komp-

leksisempi kuin perinteisesti, koska hän keskustelisi tuotteen käyttäjän kanssa pelkän itse-

näisen työskentelyn sijasta. Tällainen yhteistyö on myös suunnittelijan näkökulmasta en-

nustamatonta ja saattaisi muuttaa tuotteiden ulkonäköä myös sellaiseen suuntaan, jota 

suunnittelija ei toivo. Jotta yhteissuunnittelu olisi käytännössä mahdollista, sen tulisi olla 

edullista ja helppoa, lähinnä käsityötä neulan ja langan avulla tai korkeintaan ompeluko-

neen avulla. (Fletcher 2008, 192–194.) Vaikka Fletcherin mielestä tällaisella yhteistyöllä 

on potentiaalia muodostaa läheisempi suhde tuotteeseen, on mielestäni myös mahdollista, 

että se edistäisi tyylittömiä, harrastelijamaisia tuotteita, joita käyttäjä ei lopulta halua käyt-

tää. Tämä skenaario ei loppujen lopuksi edistäisi kestävän muodin aatetta.  

Melissa Kirgan ja EKO-LAB:in muut suunnittelijat uskovat nimenomaan osallistavan 

suunnittelun ideaan, mutta lähestyvät sitä hieman eri tavalla kuin Fletcherin sen esittelee. 

EKO-LAB aktivoi yhteisöä järjestämällä kursseja, joilla opetetaan muun muassa virkkaus-

ta, kankaanpainoa ja värjäystä. Näiden avulla suunnittelijat haluavat jakaa käsityöllistä 

osaamista muiden kanssa ja toisaalta myös kouluttaa potentiaalisia henkilöitä osaksi yri-

tyksen tuotteiden valmistusketjua. Kirgan toteaa yhteistyön ulkopuolisten henkilöiden aut-

tavan myös heidän omaa työskentelymotivaatiotaan: ‖it is stress relieving and super fun‖. 

(Kirgan 9.3.2011.) 
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8 RESURSSIEN SÄÄSTÖ JA KOHDENTAMINEN 

8.1 Energiatehokkuus 

 

Energiaa kuluu vaatteen koko elinkaaren aikana, niin tuotannon eri vaiheissa kuin käytössä 

ja huollossa, joita käsittelen erityisesti seuraavassa alaluvussa 8.2 Vaatteen pesu ja huolto. 

Energiaa voidaan säästää kaikissa elinkaaren vaiheissa erilaisilla kekseliäillä ratkaisuilla tai 

toisinaan myös vanhoihin menetelmiin turvautuen. Sen lisäksi voidaan pyrkiä käyttämään 

vaihtoehtoisia energiamuotoja. Työ- ja elinkeinoministeriö (2011) suosittelee uusiutuvien 

energiamuotojen käytön lisäämistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa. Näiden 

energialähteiden, kuten aurinkoenergian, tuulivoiman ja maalämmön, käyttö ei lisää hiili-

dioksidipäästöjä. 

Käsityöllisten menetelmien käyttö on yksi tapa vähentää energian kulutusta tuotannon vai-

heissa. Geoffrey B. Smallin mallistossa nappien ompelu käsin ei ole pelkästään esteettinen 

seikka, vaan se on myös energiaa säästävä menetelmä (ks. 6.2). Small haluaisi kokeilla 

myös täysin käsin ommeltuja vaatteita mallistona osana, mutta toistaiseksi hän ei ole vielä 

tehnyt sitä. Yrityksessä myös hyödynnetään muita energiamuotoja. Kaikki omassa studios-

sa värjättäviin vaatteisiin ja kankaisiin tarvittava kuuma värjäysliuos lämmitetään aurin-

koenergialla niin kuumaksi kuin se saadaan eli noin 90 C asteeseen. Koska värjäysliemi 

tarvitsee kuitenkin saada kiehuvaksi, se kuumennetaan 90 asteesta 100 asteeseen sähköle-

vyllä. Vaikka Smallin kuvailemassa menetelmässä aurinkoenergialla ei saada toteutettua 

koko prosessia, päästään kuitenkin paljon kestävämpään lopputulokseen kuin lämmittämäl-

lä suuren värjäyspadan liemi kylmästä kiehuvaksi. (Small 25.1.2011.) 

 

8.2 Vaatteen pesu ja huolto 

 

Usein pestävien vaatteiden kohdalla huolto eli pesu ja kuivatus kuluttavat enemmän vettä 

ja energiaa kuin itse vaatteen valmistus kokonaisuudessaan.  

[U]nless we look at a product from a lifecycle or whole-system perspective, 
we risk ignoring major sources of environmental impact (such as the use 
phase) and opportunities for innovation and change. (Fletcher 2008, 76.) 
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Pyrittäessä resursseja säästäviin käytäntöihin, on keskityttävä siihen vaiheeseen, jossa 

kuormitus on suurin. Siitä syystä on olennaista ottaa huomioon tekstiilien huolto jo tuot-

teen suunnitteluvaiheessa. Huolto ei ole ekologisesti kuluttavin vaihe sellaisten tekstiili-

tuotteiden kohdalla, joita ei tarvitse pestä usein (ks. Taulukko 1); myös esimerkiksi villa 

voidaan usein pesun sijasta vain raikastaa tuulettamalla. (Fletcher 2008, 76–79.) Osa teks-

tiilien huollon aiheuttamasta kuormituksesta on lian ja käytännöntarpeiden ulkopuolella, 

nimittäin kulttuuriset pesu- ja puhtaustottumukset. Erityisesti pesukoneiden käyttö 

1950-luvulta alkaen on edistänyt ‖whiter than white‖, valkoistakin valkoisemman, puh-

tausasteen tavoittelua (Fletcher 2008, 91–92). Alusvaatteiden kohdalla jokaisen käyttöker-

ran jälkeinen pesu on perusteltua, mutta muuten yhden kerran käytetty vaate ei välttämättä 

ole lainkaan likainen, ja pelkkä tuuletus riittäisi raikastamaan sitä seuraavaa käyttökertaa 

varten. 

Taulukko 1. 

Taulukko kuvaa karkeasti, kuinka tuotteen valmistuksen, käytön ja poiston aiheuttama ekologinen rasitus jakau-
tuu: + Pieni rasitus; ++ Keskitasoinen rasitus; +++ Suuri rasitus (Fletcher 2008, 77). 

 

 

Tekstiilien huollon tarkastelussa voidaan käyttää apuna kategorioita tuotekeskeisyys, ku-

luttajakeskeisyys ja prosessikeskeisyys. Tuotekeskeinen tarkastelu kohdistuu tuotteiden 

ominaisuuksiin. Tuotteen huoltoon liittyviä tekijöitä ovat muun muassa pesulämpötila, 

pesukertojen määrä, pesukoneen täyttö ja kuivatusmenetelmät. Tuotekeskeisesti katsoen 

ekologinen kuitu on sellainen, joka voidaan pestä alhaisissa lämpötiloissa ja joka kuivaa 

nopeasti, ilman kuivausrumpua, kuten esimerkiksi polyesteri. Pesukertoja voidaan vähen-

tää valitsemalla sellaisia materiaaleja, jotka hylkivät likaa tai jotka on viimeistely likaa 

hylkivillä pinnoitteilla – huomioiden kuitenkin aikaisemmin mainitut seikat niiden mahdol-
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lisista haitoista. Kankaille on kehitetty myös antimikrobisia pinnoitteita, jotka yhtä lailla 

vähentäisivät pesukertoja. Näiden käyttö on kuitenkin vielä tutkimatonta, eikä tiedetä, al-

tistaisiko se lopulta resistenttien bakteerikantojen kehittymiseen. Modulaariset, paloista 

koostuvat, tuotteet voisivat vähentää pyykin määrää, koska likaantuneita osia voitaisiin 

irrottaa ja pestä vain tarvittaessa. (Fletcher 2008, 83–85.)   

Vaikka suunnittelija olisi suunnitellut tuotteen kiinnittäen huomiota sen huollon vaatimiin 

resursseihin, kuluttajan on kuitenkin viime kädessä huollettava tuote oikein. Kuluttajakes-

keisyydessä lähtökohtana on kuluttajalle keskeiset tottumukset tekstiilimateriaalien käyt-

töön ja huoltoon liittyen. Suunnittelijan näkökulmasta tämä tarkoittaisi ‖puhtaiden vaattei-

den‖ suunnittelua. Fletcher antaa esimerkiksi kertakäyttöiset vaatteet, joka poistaisi huol-

lon aiheuttaman kuormituksen – pesemisen sijasta vaate vain heitettäisiin roskiin. Hänen 

mukaansa kertakäyttövaate voisi olla ekologinen ratkaisu, jos materiaalit, tuotantoketju ja 

kuljetus olisivat mahdollisimman vähän kuormittavia sekä niiden kierrätys olisi ekonomi-

sesti ja ekologisesti kannattavaa. Toistaiseksi tämä näkymä ei ole toteutunut käytännössä. 

(Fletcher 2008, 86–91.)  

Prosessikeskeinen näkemys keskittyy kehittämään tuotteiden pesuun ja kuivatukseen liitty-

viä vaiheita. Tällöin keskipisteenä on energian, veden ja pesuaineiden kulutuksen vähen-

täminen. Esimerkiksi pesupallot – muoviset, keraamisia rakeita sisältävät pallot, jotka ase-

tetaan pesukoneen rumpuun – pesevät pyykin täysin ilman pesuainetta mekaanisen liikkeen 

avulla. Energiaa voidaan säästää jo yllättävän suuri määrä vaihtamalla kuivausrummun 

käyttö perinteiseen narulla kuivatukseen: tavallisessa pesu- ja kuivatusprosessissa 60 % 

energiasta kuluu kuivausrummun käytössä. (Fletcher 2008, 81–91.) 

Käytännön haasteiden lisäksi mielestäni kulttuuriset kulutustavat on otettava huomioon. 

Osaan vaatteista kiinnytään, eikä niitä haluta heittää pois, vaan huoltaa ja käyttää uudelleen. 

Näin ei ehkä ole sukkien ja alusvaatteiden kohdalla, mutta kertakäyttöisyys kuvastaa rat-

kaisua, joka jälleen tuottaisi lisää jätettä kierrätyssysteemiin. Fletcherin (2008, 87) toinen 

esimerkki tässä kategoriassa on ei-pestävien tuotteiden suunnittelu. Erona likaa hylkiviin 

materiaaleihin on se, että lika esteettisesti hyväksyttäisiin osaksi tuotetta. Kuten hän itsekin 

toteaa, tällainen ajattelutapa ei tulisi saamaan suurta kaupallista suosiota, enkä siksi näe 

tätä varteenotettavana menetelmänä kestävän muodin suunnittelussa. 

 



64 
 

8.3 Korjaus 

 

Kuten mainitsin luvussa 4.3 Kuitujen uusi elämä, vaatteiden korjausta voidaan ajatella yh-

tenä jätteiden käsittelyn strategiana. Rikkinäinen, ja kenties siksi käyttökelvoton tuote, 

korjataan uudelleen. Näin poisheittämisen sijasta, tuotteen elämää pidennetään. Fletcherin 

(2008, 101) mukaan aikaisemmin tekstiilituotteita pidettiin kunnossa huolellisesti ja korjat-

tiin osana niiden normaalia elinkaarta. Kannustimena tähän olivat erityisesti taloudelliset 

syyt: kankaat olivat kalliita ja työvoima halpaa. Fletcher toteaa, että nykyään uusia kankai-

ta ja vaatteita saa niin edullisesti, että niiden korjaamisen motivaationa ei ole välttämättä 

taloudelliset vaan esimerkiksi eettiset tekijät tai kiinnostus käsityöhön. 

Tunnettu belgialainen muotisuunnittelija Dries van Noten kertoo saaneensa kimmokkeen 

muotialalle isänsä kautta, joka työskenteli retournena. Hän purki miesten pukuja osiin, 

käänsi kankaat ympäri, ja muuttamatta alkuperäistä mallia, kokosi uudelleen puvuksi. 

(Rabkin 2011.) Vaikka retournen ammatti ei periytynyt van Notenin uraan asti, tarjoaa se 

kuitenkin mielenkiintoisen esimerkin ihmisten suhteesta vaatteisiin ja kankaisiin. Retour-

nen ammatti tuskin on sellaisenaan yleinen enää missään päin ainakaan läntistä maailmaa, 

mutta samankaltainen säästeliäs asenne olisi yhä tarpeellista.  

Geoffrey B. Small on yhdistänyt yrityksensä toimintaan mahdollisuuden tuotteiden kor-

jauttamiseen. Yrityksessä voidaan korjata, huollattaa ja uudistaa kaikkia Smallin suunnitte-

lemia vaatteita aina vuodesta 1979 alkaen. Small käyttää mallistonsa osana myös käytettyjä 

vaatteita mutta ei kuitenkaan pura niitä retournen tavoin osiin tehdäkseen samanlaisia nu-

rin perin, vaan hän hyödyntää niitä uuteen suunnitelmaan, esimerkiksi tilkkutyötekniikalla 

ommeltuun vuoriin. (Geoffrey B. Small/ Handmade s.a.) 

 

8.4 Omistaminen vs. vuokraaminen 

 

Vaatteiden vuokraaminen, niiden omistamisen sijasta, voisi mahdollisesti tuottaa ekologi-

sia säästöjä. Vaatteen lainaaminen tai vuokraaminen tarkoittaa sen tehokkaampaa kulutusta, 

koska yksi tuote voi näin vastata usean ihmisen tarpeita. Tosin vaatteet ovat useimmiten 

tietyn kokoisia, joka tekee jakamisesta vaikeaa. Vaatteen monikäyttöisyyttä voisi lisätä 
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suunnittelun avulla lisäämällä esim. nyörejä tai kiristimiä ja suunnittelemalla sukupuolesta, 

unisex, tai koosta riippumattomia, unisize, vaatekappaleita (Fletcher 2008, 155). 

Vaikka palvelujen myyminen, tässä tapauksessa vaatteen vuokraaminen, kuulostaa ekolo-

gisemmalta vaihtoehdolta kuin materian eli vaatteen myyminen, näin ei välttämättä ole. 

Fletcher (2008, 157) muistuttaa, että yleisesti ottaen vaatteen kuormittavin vaihe sen elin-

kaaressa on sen huolto – joten vaatteen elinkaaren kuormittavin osuus pysyisi samanlaise-

na tai jopa suurenisi sen lukuisten eri käyttäjien vuoksi. Fletcher ei tarkemmin erittele, 

minkälainen vaate on kyseessä, joten tässä yhteydessä vaatteiden lainaamisen hyödyt ja 

haitat eivät ole ihan tarkasti selvillä. Mielestäni hyvälaatuisen, monimutkaisen ja esteetti-

sesti pitkäikäisen tuotteen kohdalla, jonka valmistukseen on käytetty paljon aikaa ja resurs-

seja, lainaamisesta voi olla ekologisia hyötyjä. Joidenkin tuotteiden, kuten villa-, farkku- 

tai nahkavaatteiden, kohdalla pesu ei ole välttämätön huoltotapa. Tuotteen käyttö- ja huol-

tovaihe ei tällöin kuluta enempää resursseja kuin yhden ihmisen omistuksessa, mutta ei 

velvoita jokaista ostamaan tuotetta käyttöään varten. 

 

8.5 Paikallisuus 

 

‖Localism is an antidote to unsustainability.‖ Fletcher (2008, 140) ehdottaa paikallisuutta 

yhdeksi lääkkeeksi kestämättömään tuottamiseen ja kuluttamiseen. Paikallisuus on yksi osa 

myös hitaan muodin ideologiaa (ks. 3.4). Pienemmissä yhteisöissä ihmiset havaitsevat pa-

remmin omat tekonsa suhteessa toisiin ja ympäristöön sekä ovat aktiivisempia ottamaan 

vastuuta kokonaisuudesta ja ratkomaan yhteisössä esiintyviä ongelmia. Fletcherin mukaan 

paikallinen toiminta lisää monimuotoisuutta, vaalii yhteisön perinteitä, taitoja ja ideoita 

sekä sieltä kumpuavaa estetiikkaa. Luovuuden ja aktiivisuuden ylläpitämisen lisäksi pai-

kallinen tuotanto tuottaa työpaikkoja ja hyödyntää paikallisia luonnonvaroja. Paikallisen 

tason tutkiminen voi myös auttaa löytämään uusia, kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja, 

joita voidaan soveltaa laajemmin. (Fletcher 2008, 140, 146.) 

Tällä hetkellä useat teollisesti valmistetut vaatteet kulkevat valmistusvaiheessa pitkiä mat-

koja ennen kuin päätyvät kuluttajalle. Kuljetukset lisäävät ympäristölle aiheutuvaa kuormi-

tusta. Fletcher (2008, 139, 141) ei usko, että paikallinen tuotanto tulisi korvaamaan globaa-

lista tuotantoa – se voisi kuitenkin korvata osan siitä. Hänen mukaansa se siirtäisi painopis-
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tettä pois globaalisen tason monokulttuurista, jossa valta ja vauraus ovat keskittyneet lä-

hinnä suurille yrityksille. Fletcherin mukaan paikallinen tai pientuotanto voivat olla osa 

globaalisen muodin verkkoa; pientuottajien välinen yhteistyö ja paikallisien resurssien 

hyödyntäminen tuottavat monimuotoisuutta, mutta se ei estä olemasta yhteydessä muodin 

symboliikkaan globaalisella tasolla. 

 

 

9 ASIANMUKAINEN TIEDONVÄLITYS 

9.1 Ekomerkit 

 

Kuluttajien tulisi saada tarpeeksi tietoa vaatteiden alkuperästä ja tuotantovaiheista johdon-

mukaisten tuoteselosteiden kuten standardien ja sertifikaattien avulla (Sherburne 2009, 9). 

Sam B. Mooren ja Manfred Wentzin (2009) mukaan erilaisten ekomerkkien tavoitteena on 

tiedottaa kuitujen, tekstiilien ja vaatteiden valmistukseen, käyttöön ja poisheittämiseen 

liittyvistä ympäristöseikoista. He ennustavat, että tulevaisuudessa tuotemerkit sisältävät 

tietoa niin tuotteen ekologisista kuin sosiaalisista puolista. Ekomerkkien standardointi on 

tärkeää myös siksi, koska tällä hetkellä jotkut yritykset käyttävät omia ekomerkkejään – 

välttäen todelliset vaatimukset – ja voivat näin onnistua ‖viherpesemään‖ tuotteensa näyt-

tääkseen paremmalta kuin mitä todellisuudessa ovat. (Moore & Wentz 2009, 214–217.) 

Ekomerkit tarjoavat kuluttajalle mahdollisuuden erottaa kestävät tuotteet ‖tavallisista‖ ja 

tehdä ostopäätöksensä sen mukaisesti. Ne myös valistavat kuluttajia sekä lisäävät vaati-

mustasoa yritysten sosiaalisia ja ekologisia asenteita kohtaan. Näin merkinnät voivat edis-

tää muutosta markkinalähtöisesti kohti kestävämpää muotia. Kestävällä tavalla valmistettu 

vaate ei välttämättä näytä erilaiselta kuin muut tuotteet, joten ekomerkintä selittää tuot-

teen ‖näkymättömät‖ hyödyt. (Moore & Wentz 2009, 220.) Vaikka ekomerkinnät eivät ole 

suunnittelijan ensisijainen intressi, voivat ne kuitenkin välittää tiivistetysti suunnittelussa ja 

valmistuksessa vaalittuja arvoja: ne tuovat esille suunnittelijan tekemiä valintoja esimer-

kiksi tuotteen ekologisuuteen tai eettisyyteen liittyen. Standardoidut merkinnät varmistavat, 

että suunnittelussa on huomioitu näitä seikkoja, eikä kyseessä ole pelkkä viherpesu. 
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Thomas (2008, 536–537), joka käsittelee erityisesti kestävän muodin kenttään liittyvää 

sanastoa, on samaa mieltä ekomerkkien kehittämisen tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa 

se on yksi välittömistä ratkaisuista sekavan ja jopa väärinkäytetyn terminologian selkiyt-

tämiseksi. Hän huomauttaa, että täsmälliset merkinnät saattavat kuitenkin näyttää vaatete-

ollisuuden mielestä arvostelevilta. Jos jokin vaatemallisto merkitään eettiseksi, voidaan 

silloin olettaa muiden mallistojen olevan epäeettisiä? Thomas nostaa esille myös toisen 

kysymyksen: mitä ekomerkinnöissä tulisi mainita? Sen sijaan, että listaisi tuotantoketjun 

kaikki yksityiskohdat pitkäksi etiketiksi, hän ehdottaa viivakoodia, jonka avulla ostaja voi-

si tarkistaa tuotteen kaikki tiedot Internetin kautta. 

Ympäristömerkintöjä kokoavan oppaan Eco-textile Labeling Guiden (2010, 5, 9) mukaan 

erilaisia eettisiä ja ekologisia standardeja ja sertifikaatteja on lukuisia. Jotkin niistä ovat 

virallisia, tiettyjen maiden määrittelemiä, kuten luomutuotteita määrittelevä yhdysvaltalai-

nen USDA. Muut ovat vapaaehtoisia, mutta tässä oppaassa esitellyt merkit ovat siitä huo-

limatta yhtälailla valvottuja kuin virallisetkin merkit. Vuodesta 2008 lähtien on tapahtunut 

muutosta kohti yhtenäisempiä käytäntöjä, mutta ne eivät ole vielä lainkaan selkeitä; erityi-

sesti vapaaehtoisten merkkien kohdalla erilaisia kriteerejä on paljon. 

Euroopan yhteisön määrittelemä ympäristömerkki EU Ecolabel, joka tunnetaan myös 

EU-kukkana, on yksi esimerkki lukuisista ekomerkinnöistä maailmalla. Tämä vuonna 1992 

perustettu merkki voidaan myöntää tuotteille ja palveluille, joiden ympäristövaikutukset 

ovat tavanomaisia vähäisemmät ja jotka täyttävät merkille asetetut kriteerit. Arvioinnissa 

otetaan huomioon tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta, raaka-aineiden 

käsittelystä, valmistusvaiheisiin, jakeluun ja poisheittämiseen. EU-ympäristömerkki on 

vapaaehtoinen. Se myönnetään tietyksi määräajaksi ja määriteltyjen kriteerien noudatta-

mista valvotaan jatkuvasti. Tekstiilituotteiden kohdalla EU-ympäristömerkki varmistaa, 

että vesistöihin ja ympäristöön kohdistuvia haittoja on vähennetty tuotteen valmistuksen 

vaiheissa aikana. Allergisten reaktioiden riski on minimoitu. Sen lisäksi EU-kukkaa kanta-

vat tuotteet eivät kutistu enempää kuin tavallisetkaan tuotteet. Ne ovat myös yhtä värinkes-

täviä pesussa, kuivauksessa ja altistuessaan valolle kuin tavalliset tuotteet. (Ympäristömer-

kintä s.a.; European Comission 2010.) 
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9.2 Aatteiden markkinointi 

 

Japanissa sattunut tuhoisa maanjäristys keväällä 2011 aktivoi useita muotitaloja ja -tahoja 

toimimaan – ainakin näennäisesti – vailla myynnin ja voiton lisäämisen päämäärää. Mer-

kittävän muotijulkaisun, päivittäissanomalehti Women's Wear Dailyn (www.wwd.com) 

verkkosivujen otsikot kertovat monia esimerkkejä: Nuorten aikuisten suosima vaateliike ja 

-merkki Opening Ceremony järjesti tapahtuman, jonka sisäänpääsymaksulla kerättiin rahaa 

Japanille (21.3.2011). Yhdysvaltojen muotisuunnittelijoiden liitto, The Council of Fashion 

Designers of America, järjesti verkkohuutokaupan, jonka kaikki tuotto ohjataan Japanille 

(23.3.2011). Women's Wear Daily aloitti myös itse keräyksen, joka kohdistettiin Japanin 

Punaiselle Ristille (22.3.2011). 

Kuten edelliset esimerkit kuvastavat, mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavien toimin-

tamuotojen lisäksi muodin avulla yritetään myös tehdä aktiivisesti jotain hyvää. Suoran 

hyväntekeväisyyden lisäksi toinen tapa suunnittelijoille tai suunnitteluyrityksille osallistua 

yhteiskunnallisiin asioihin on cause marketing, jossa jokin aate yhdistetään jonkin tuotteen 

markkinointiin. Tällaisen yhteistyön takana on voittoa tuottava yritys, joka tietyn tuotteen 

myynnin avulla kerää voittoa, ja voittoa tuottamaton osapuoli, jonka hyväksi tuottoa kerä-

tään. Aatteen ja markkinoinnin yhdistämisessä tavoitteena on jokaisen osapuolen voitto: 

Aate leviää ja saa rahoitusta, ja kuluttaja on tyytyväinen tehdessään hyvän valinnan. Sen 

lisäksi myyjä saa myytyä tuotteen ja on luultavasti myös tyytyväinen toimiessaan kyseisen 

asian välittäjänä. (Ulasewicz 2008, 30, 40–47.) Tämä on suunnittelijalle mahdollisuus pyr-

kiä edistämään sellaisia aatteita, joita kokee tärkeinä. 

Esimerkiksi vuonna 2004 käynnistetty Designers Against Aids (DAA) -projekti pyrkii li-

säämään hiviin ja aidsiin liittyvää tietoisuutta nuorten keskuudessa suunnittelijoiden ja 

heidän tuotteidensa avulla. Projekti hyödyntää nuorten suosimaa kulttuuria, kuten musiik-

kia ja muotia, ja liittää viestinsä mediassa sen yhteyteen herättääkseen nuorten mielenkiin-

non myös DAA:n sisältöön. Projekti on poikinut muun muassa Fashion Against 

Aids -kampanjan, jossa DAA tekee yhteistyötä kaikkien tunteman H&M-vaateliikkeen 

kanssa. DAA:n verkkosivujen mukaan projekti on saanut huomiota useissa hyvin tunne-

tuissa lehdissä kuten Vogue, i-D, Elle ja Vanity Fair. (DAA s.a.) 

DAA:n osuutta ajatellen kyseessä on mielestäni kampanja hyvien tavoitteiden nimissä, 

mutta tämä kokonaisuus sisältää myös muita puolia. H&M:llahan ei ole mitään tekemistä 
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hivin ja aidsin kanssa sinänsä, mutta tässä yhteydessä se on tarjonnut kumppanuuden, jolla 

mainostetaan DAA:n valistustyötä. DAA on varmasti hyötynyt yhteistyöstä näin suuren 

vaatemerkin kanssa; vähemmän tunnetun merkin avulla se ei mitä luultavimmin olisi saa-

nut yhtä paljon huomiota. Tästä kampanjasta hyötyy samalla myös muotiketju H&M. Kos-

ka Fashion Against Aids -kampanjan tuotteita myydään H&M:n myymälöissä ympäri maa-

ilman, se saa lisättyä myyntiä näillä tuotteilla. Myynti lisääntyy myös mahdollisesti muilla 

tuotteilla, joita kuluttajat ostavat, vaikka he tulisivatkin liikkeeseen vain tämän malliston 

vuoksi. Sen lisäksi H&M saa kampanjan hyvien tavoitteiden avulla paljon myönteistä nä-

kyvyyttä. Tämän ansiosta kuluttajien huomio kääntyy mahdollisesti näihin positiivisiin 

tekoihin sen sijaan, että kritisoitaisiin esimerkiksi yrityksen roolia edistämässä nopeasti 

vaihtuvia muotitrendejä. 

Connie Ulasewiczin (2008, 31–35) mukaan osa kuluttajista pyrkii sovittamaan ekologisia 

ja yhteiskunnallisia näkemyksiään vaatteiden ostopäätöksiin. Tällaiset kuluttajat ovat yh-

denlaisia muutoksen agentteja, jotka kulutuksellaan investoivat samanaikaisesti sekä muo-

titeollisuuden muutokseen että yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiin. Ulasewiczin 

mukaan kuluttajien aktiivisuus on ajanut myös kestävän muodin aatetta eteenpäin 2000-

luvun aikana. 

Ulasewicz (2008, 42–47) esittää tärkeitä kysymyksiä yhteiskuntaan suuntautuvien aattei-

den ja myynnin yhdistämisestä: Onko eettisesti oikein käyttää jotain aatetta jonkin tuote-

merkin markkinoinnissa? Meneekö kerätty raha oikeasti hyvään tarkoitukseen? Ulasewic-

zin tavoin itseänikin askarruttaa se, että kerrotaanko kampanjoissa kaikkea ja ovatko kam-

panjan suunnittelijat itsekään täysin tietoisia markkinoimansa kokonaisuuden hyödyistä ja 

haitoista. Kuten esimerkiksi puuvillan osalta todettiin luvussa 4.2.1 Puuvilla, kaikki mark-

kinoinnin avulla esitetty tieto ei välttämättä kerro koko totuutta. Eri näkökulmien tarkaste-

lun avulla nähdään myös se, että täydellisesti oikeaa vaihtoehtoa voi olla vaikea nimetä. 

Musiikkiyhtye U2:n keulakuva Bonon perustama vaateyritys Edun edustaa toisenlaista 

esimerkkiä muodin yhdistämisestä hyväntekeväisyyteen. Edunin alkuperäisenä kutsumuk-

sena, joka on yrityksen verkkosivujen mukaan yhä voimassa, on ollut kaupankäynnin li-

sääminen Afrikassa. Yritys uskoo olevansa jopa esimerkkinä muille tällaisessa toiminnassa. 

At Edun we believe style should have substance. […] We were founded on a 
commitment to develop trade with Africa and to encourage others to do the 
same. (Edun s.a.) 
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Edunin verkkosivujen mukaan sillä on yhteistyötä muun muassa Keniassa. Siellä valmiste-

taan t-paitoja, joihin on painettu Bidii-koulun lasten piirtämiä kuvia. Tuotto näistä t-

paidoista menee kokonaan kyseisen koulun lasten välittömien tarpeiden rahoittamiseen, 

kuten lounaan, koulutarvikkeiden ja terveydenhuollon kuluihin. Suurin osa Edunin farkku-

kankaista on valmistettu Tunisiassa, monet Edun ja Edun Live -t-paidat on valmistettu 

Tansaniassa. (Edun s.a.) 

Vaikka Edunin verkkosivut korostavat yhteyksiä Afrikkaan, sitä ei kerrota, että vaatteista 

kuitenkin suurin osa valmistetaan nykyään Kiinassa. Wall Street Journalin artikkelin Out of 

Africa, Into Asia mukaan koko mallistosta vain 15 % tehdään Afrikassa, loput Kiinassa ja 

Perussa. Jos erillinen Edun Live -t-paitamallisto lasketaan mukaan, nousee Afrikassa val-

mistettavien vaatteiden yhteismäärä 41 %:iin. Sen lisäksi lähestulkoon puolet yrityksestä, 

49 %, on myyty maailman suurimmalle luksustuotteita valmistavalle konglomeraatille, 

LVMH-yhtymälle, joka tunnetaan erityisesti Louis Vuitton -laukkujen valmistajana. (Do-

des 2010.) Edunin jakama tieto ei sinänsä ole virheellistä – osa tuotteista valmistetaan Af-

rikassa ja joidenkin tuotteiden tuotto menee hyväntekeväisyyteen – mutta samassa yhtey-

dessä ei kuitenkaan ole kerrottu kaikkea tietoa. Jos suunnittelijan tai yrityksen tavoitteena 

on saada muodin avulla aikaan jotain hyvää tällaisten esimerkkien kaltaisesti, on mielestäni 

samalla pysyttävä totuudessa ja annettava tavoitteistaan ja toimintatavoistaan asianmukais-

ta informaatiota. 

 

 

10 KIINTYMYS JA ARVOSTUS 
 

Tällä hetkellä ekologisesti ja eettisesti valmistetut vaatteet vetoavat vain hyvin rajalliseen 

määrään kuluttajia ja vastaavat heidän esteettisiä mieltymyksiä. Kuitenkin myös eko-

muodin kohdalla suunnittelussa olisi tärkeää ottaa huomioon kuluttajan toiveet, tarpeet, 

arvot, esteettiset näkemykset ja tunteet. Kun tuotteet vastaavat kuluttajien tarpeita parem-

min käytettävyyden, tunteiden ja identiteetin rakentamisen tasoilla, se lisää niihin kohdis-

tuvaa kiintymystä. Tämä puolestaan antaa tuotteelle lisäarvoa kestävyyden kannalta piden-

täen sen elinkaarta ja hidastaen näin muodin kiertokulkua. (Niinimäki 2010, 151, 161.) 
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Suunnittelulla on merkitystä emotionaalisten siteiden vahvistamisessa. Esimerkiksi esteet-

tisesti miellyttävää vaatetta ei haluta heittää pois muutaman käyttökerran jälkeen vaan sitä 

käytetään pidempään. Joskus myös vanhentuminen ja mahdollinen kuluminen voivat kuu-

lua tuotteen estetiikkaan, eivätkä vähennä sen esteettistä arvoa – kuten usein farkkujen 

kohdalla tapahtuu (Fletcher 2008, 166).  

 

10.1 Vaatteen estetiikka 

 

New Yorkin muodin yhdenlaisen mekan, Barney’s tavaratalon, entinen sisäänostaja Julie 

Gilhart (2007, 4) väittää, että ekomuodin myynnin lähtökohtana ei itse asiassa ole ekologi-

suus. Ensisijaisesti tuotteen tulee olla tyylikäs ja laadukas. Yhtä tärkeää on, että vaate on 

esteettisesti houkutteleva ja seksikäs. Papanekin (1995, 49–54) mukaan tuote voi olla – ja 

pitäisikin olla – samanaikaisesti toimiva ja esteettisesti onnistunut. Estetiikan tulisi olla 

erottamaton osa suunnittelua, kuten se onkin, ja funktionaalisen suunnittelun yksi ulottu-

vuus. Fletcher (2008, 126) on samaa mieltä todeten, että kestävän muodin tulisi olla esteet-

tisesti kiinnostavaa ja viehättävää, jotta se houkuttelisi ihmisiä. Estetiikka ohjaa loppujen 

lopuksi useiden ihmisten valintoja.  

Eettiset arvot ja eettinen sitoutuminen ovat Kirsi Niinimäen (2010, 159–161) mukaan mer-

kittäviä seikkoja ekovaatteiden hankinnassa. Hän toteaa tutkimuksensa perusteella, että 

kuitenkin suurimmalle osalle kuluttajia laatu ja esteettiset tekijät – tyyli, väri ja istuvuus – 

ovat erityisen tärkeitä tai tärkeämpiä kuin eettisyys vaatteiden kohdalla; vain pienelle vä-

hemmistölle eettinen vakaumus oli tärkeämpää kuin identiteetin tai estetiikan merkitys. 

Niinimäki näkee estetiikan tärkeänä tekijänä kuluttajien käytöksessä ja suunnittelijoiden 

tulisi ottaa tämä huomioon myös ekovaatteiden kohdalla. Ekonäkökulma voi antaa tuot-

teelle lisäarvoa ja tukea ostopäätöstä, jos tuote on muuten esteettisesti kiinnostava. 

Kestävän muodin tuotteet saattavat näyttää identtisiltä tavallisten tuotteiden kanssa, ja siksi 

estetiikan perusteella ei oikeastaan voi päätellä tuotteen kestävistä arvoista. Kuidut ja kan-

kaat voidaan valmistaa näyttämään ‖luonnonmukaisilta‖ tai ‖uusiokäytetyiltä‖ ja käyttää 

sitä pelkkänä markkinointikeinona, jolla ei ole mitään tekemistä kestävien tavoitteiden 

kanssa. Toisaalta tällaiset stereotyyppisesti ekologiseen muotiin liitetyt mielikuvat voivat 

myös johdattaa ennakkoluuloihin huonosta laadusta tai ylihinnoittelusta. Tuote voi myös 
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hyötyä näkyvästä ekoleimasta, jos kuluttajaa ympäröivässä yhteisössä arvostetaan sellaista 

estetikkaa. (Fletcher 2008, 127.) Jos eettiset ja ekologiset arvot ovat tärkein perusta vaat-

teiden hankinnassa, henkilökohtaista ideologiaa voidaan myös haluta ilmaista vaatetuksen 

avulla (Niinimäki 2010, 159). Nämä näkökulmat huomioon ottaen myös kestävän muodin 

suunnittelijan on mietittävä kohderyhmänsä esteettisiä mieltymyksiä. 

Sherburne (2009, 8–10) nostaa suunnittelijan roolin avainasemaan, nimenomaan esteettisen 

vision luojana. Hänen mukaansa suunnittelijoiden luoma estetiikka on olennainen tekijä 

sille, myykö tuote vai ei. Sherburne toteaa, että vaatesuunnittelun ammattilaisilla on erityi-

nen lahja tulkita ajanhenkeä ja heidän ei tulisi jättää ilmaisematta luovuuttaan kestävän-

kään muodin kohdalla. Hänen mielestään kestävän muodin tulisi asettaa luova prosessi 

etusijalle, antaa haaveilulle ja intuitiolle tilaa ja yhdistää siihen ymmärrys paremmista val-

mistusmenetelmistä ja materiaaleista. Toisaalta Sherburne ehdottaa, että suunnittelun läh-

tökohtana voi olla juuri menetelmät tai materiaalit, ja tämä prosessi itsessään edesauttaa 

tavoitellun estetiikan luomista. 

Blackin (2008, 50) mukaan muodin kannalta merkittäviä suunnittelijoita on kahdessa lei-

rissä: Toisessa ovat mullistavia malleja ja konsepteja luoneet suunnittelijat kuten Issey 

Miayke, Yohji Yamamoto ja Hussein Chalayan, jotka ovat vieneet muotia uuteen suuntaan, 

käyttäneet innovatiivisia materiaaleja tai teknologiaa tuotannossaan. Toisessa leirissä ovat 

ekologisesti ja eettisesti suuntautuneet suunnittelijat, jotka eivät ole niinkään kiinnostuneita 

muuttamaan muotia itsessään vaan ovat intohimoisesti suuntautuneet etsimään uusia rat-

kaisuja muodin tuotannon tapaan. Itse en näe estettä sille, etteivätkö kummatkin ominai-

suudet voisi yhdistyä yhdessä suunnittelijassa. Kauneuden ja muodon tajun sekä innovatii-

visuuden soveltaminen eivät ole ristiriidassa luonnon ja yhteiskunnallisten seikkojen huo-

mioon ottamisen kanssa. 

 

10.2 Yksilöllisyys ja ainutkertaisuus 

 

Artikkelissa Consideration of Consumer Desire Janet Hethorn (2008, 53–55) toteaa, että 

kestävän muodin suunnittelussa tulisi ajatella ympäristön lisäksi ihmisen hyvinvointia. 

Kestävän vaatesuunnittelun keskipisteenä ei tule olla tuote – vaan ihminen. Hethorn väittää, 

että suunnittelussa on tyypillisesti lähtökohtana määritellyt kohderyhmät, stereotyyppiset 
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kuluttajat ja niiden ostotottumukset. ‖Todelliset‖ ihmiset häivytetään yhä kauemmaksi 

myös ihanteellisia ihmisiä kuvaavien muotipiirrosten ja -kuvien kautta. Tämän sijaan Het-

horn ehdottaa yksilöön keskittyvää suunnittelua, jolla voidaan vaikuttaa yksilön kuvaan 

itsestään, ja näin hänen hyvinvointiinsa. Hänen mukaansa kestävän muodin tulisi painottaa 

vaatteen fyysisten ominaisuuksien lisäksi tunteisiin vetoavia ja ilmaisullisia puolia.  

Hethornin (2008, 55–59, 64) mukaan kohderyhmiin keskittymistä tulisi tasapainottaa otta-

malla huomioon myös yksilön toiveet: kuka hän on, mitä hän haluaa pukea ylleen ja mitä 

hän tarvitsee? Ylipäätään vaatteen tulisi olla esteettisesti ja funktionaalisesti sopiva sen 

käyttäjälle ja käyttötilanteelle, mutta yksilön toiveita voi kuunnella tarkemmin esimerkiksi 

havainnoinnin ja haastattelun keinoin. Kestävän muodin mukaisessa suunnittelussa on 

Hethornin mielestä olennaista se, että suunnittelija ei ajattelisi itseään vain tyylien luojana, 

ohjaamassa kuluttajien mieltymyksiä, vaan toimisi enemminkin ihmisten visuaalisten toi-

veiden tulkitsijana. 

Geoffrey B. Smallin mallistossa yksilöllisten ja ainutlaatuisten vaatteiden valmistaminen 

on yksi pyrkimyksistä. Mallistoa luonnehtii ‖epätäydellisyys‖, joka kuvastaa yksilöllisyyttä 

tavoittelevaa luomisprosessia. ‖Epätäydellisyys‖ näkyy nimenomaan käsin ommelluissa 

yksityiskohdissa, joissa on aina kyseisen ompeleen tehneen henkilön kädenjälki koneelli-

sesti saavutettavan suoran ja täsmällisen ompeleen sijasta. 

Perfection lies in the imperfect, what less discerning people might consider defects, are 
in reality the most valuable elements, every piece has anomalies that prove its authen-
ticity of individual production and assembly. (Geoffrey B. Small/ Handmade s.a.) 
 

Melissa Kirganin (9.3.2011) mukaan myös EKO-LABin suunnittelijoille uniikkien tuottei-

den valmistaminen on iso osa heidän suunnittelufilosofiaansa. He tekevät yhteistyötä joi-

denkin taiteilijoiden kanssa ja kehittävät yhdessä muun muassa painokuoseja ja virkattuja 

yksityiskohtia. Kirgan kertoo, että EKO-LABissa ollaan ylpeitä siitä, että jokainen vaate on 

hieman erilainen kuin toinen esimerkiksi värisävyn tai käsin maalattujen kohtien osalta. 

Luonnossakaan asiat eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Tätä ajatusta sovelletaan vaat-

teisiin, jolloin niihin Kirganin mukaan heijastuu ainutkertaista kauneutta. 
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10.3 Laatu 

 

Laadukkuus on useiden tutkijoiden ja suunnittelijoiden ehdotus yhdeksi kestävän muodin 

ominaisuudeksi (mm. Fletcher 2008, 173; Clark 2008, 440; Koskennurmi-Sivonen 2009, 

18; Kirgan 9.3.2011; Geoffrey B. Small/ Story s.a.) Kirganin tavoitteena on, että 

EKO-LAB-kollektiivin tuotteita voisi verrata laadultaan perintökalleuksiin.  

Ritva Koskennurmi-Sivonen ja Päivikki Pietarila (2005, 1) ovat muodostaneet vaatteiden 

laadun arviointia koskevan mallin. Se kohdistuu yksilöllisesti valmistettaviin vaatteisiin, ei 

massatuotannon tuotteisiin. Siitä huolimatta oletan, että tämän mallin piirteitä voi soveltaa 

myös pientuotannon yhteydessä, jota haastatteluaineistonikin edustaa – ehkä sen element-

tejä voisi soveltaa vaatteiden laadun tarkasteluun myös yleisemmin. Käytän artikkelissa 

käsitellystä ryhmästä designer-maker nimitystä suunnittelija.  

Koskennurmi-Sivonen ja Pietarila (2005, 7–8) jakavat laadun arvioinnin mallin kolmeen 

osaan. Laadun arviointi ennen tilauksen tekemistä liittyy suunnittelijan tunnettavuuteen ja 

maineeseen. Se rakentuu muun muassa aikaisemmin tehtyjen töiden, muotinäytösten, ar-

vostelujen ja muiden suositusten avulla. Se muodostaa kuin lupauksen laadusta. Laatua 

voidaan arvioida prosessin aikana muun muassa tyylin avulla, joka kuvastaa vaatteen es-

teettisiä ominaisuuksia kuten leikkausta, muotoa, väriä ja tuntua. Prosessin aikaiseen laa-

tuun liittyy myös ilmaisevuus, joka viittaa käyttäjän persoonallisuuteen ja kulttuuriin. 

Tuotteen laatuun liittyy yhtä olennaisesti koko suunnittelukokonaisuus ja sen yksityiskoh-

dat sekä siihen käytetyt materiaalit, valmistustekniikka ja tuotteen istuvuus. Myös asiak-

kaan ja suunnittelijan välinen suhde ja luotettavuus ovat olennaisia; ne yhdistyvät täsmälli-

syyteen ja joustavuuteen. Laatua on myös suunnittelijan tuotteesta ja työprosessista jakama 

tieto. Laatu käytön ja säilytyksen aikana on mallin kolmas osa. Se kertoo tuotteen toteutu-

neesta laadusta. Sitä arvioidaan käyttösopivuuden, kestävyyden ja luotettavuuden avulla. 

Vaatteen huollettavuus ja miellyttävyys ovat osa sen käyttöön liittyvää laatua.  

Koskennurmi-Sivonen ja Pietarila (2005, 9) kuitenkin huomauttavat oikeutetusti, että laa-

dun käsittäminen on kuitenkin henkilökohtaista. Siihen vaikuttaa arvioivan henkilön omat 

tarpeet, toiveet ja kokemus.  
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10.4 Vaatteiden henki 

 

Papanek (1995, 49–54) haluaa lisätä tuotteisiin estetiikan lisäksi henkisen ulottuvuuden. 

Hän toteaa, että henkisyyttä on helpompi löytää arkkitehtuurista, koska siihen liittyy useita 

aisteja koskettavia elementtejä, kuten valo, äänet, visuaaliset rytmit, paikka ja tunnelma. 

Yksittäisen tuotteen kohdalla henkistä ulottuvuutta ei pystytä toteuttamaan samalla tavalla, 

yhtä suorasti. Papanekin mukaan pelkkä tuotteen esteettisyys ja eleganssi voi vain harvoin 

tuottaa yhtä yleviä tunteita kuin arkkitehtuurin tuottamat syvät, henkisesti merkitykselliset 

kokemukset. Tuotteiden kohdalla henkisyyttä on mahdollista ilmaista suunnittelijan aikei-

den ja tuotteen tarkoituksen avulla. Papanek tarkoittaa, että suunnittelijan tulisi pohtia, 

esimerkiksi edistääkö tuote merkittävästi ympäristömme kestävää kehitystä, säästääkö se 

energiaa tai helpottaako tuote jotakin marginaalissa elävää ihmisryhmää. Papanekin mu-

kaan positiivinen vastaus kysymyksiin ei tee tuotteesta näkyvästi henkistä. Sen sijaan täl-

laiset teot auttavat ympäristöä ja muita ihmisiä, ja se tuottaa sisäistä, henkistä lisäarvoa. 

Fuad-Luke (2005, 21) liittää henkisyyden osaksi tuotteen sosiokulttuurisia merkityksiä. 

Hänen mukaansa henkisyys on siinä yksi osa-alue fyysisen kestävyyden sekä mielen ja 

tunteiden tasoisten puolien lisäksi. Fuad-Luken mukaan näiden neljän alueen yhdistäminen 

on peräisin itämaisista uskonnoista kuten buddhalaisuudesta ja taoismista. 

Henkisyyttä, luovuutta ja taidetta on yhdistetty erityisesti Zen-buddhalaisuudessa. Edes-

menneen Zen-mestarin ja valokuvataiteilijan John Daido Loorin (2004) mukaan taide voi 

olla yksi polku, do, oman henkisyyden tiellä. Se voi auttaa taiteilijaa ymmärtämään samal-

la asioita omasta itsestään ja ‖todellisuuden luonteesta‖. (Loori 2004, 15–16) Zeniläisen 

näkemyksen mukaan luova prosessi lähtee mielen hiljaisesta kohdasta, johon pyritään rau-

hoittumalla ja harjoittelemalla keskittymistä. Loorin mukaan terävä keskittyminen kehittää 

intuitiotamme. Luovuus on intuitiivisen puolen ilmausta, ja näin zeniläisittäin, taide heijas-

taa taiteilijaa. (Loori 2004, 66–72.) Rauhoittumisen ja tarkkailun avulla voi päästä lopulta 

tilaan, jossa energia virtaa vapaasti ja työ syntyy kuin itsestään: ―the brush paints by itself, 

the dance dances itself, the poem writes itself‖ (Loori 2004, 106). 

Perinteisiä luovuuden ja henkisyyden yhdistäviä polkuja zenissä ovat muun muassa kalli-

grafia, maalaus, kukkien asettelu ja jousiammunta (Loori 2004, 16). Ajattelen, että vaattei-

den suunnittelu mahtuu samaan ryhmään. Vaikka työvälineet ja tekniikka ovat erilaisia 

kuin esimerkiksi maalauksessa, luova prosessi inspiraatiosta suunnitelmaan tai tuotokseen 
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voi olla samankaltainen. Vaatteiden suunnittelu voi olla hyvinkin samanlaista taiteellista 

työskentelyä kuin kuvanveisto, jos suunnittelumenetelmänä käyttää kolmiulotteista muo-

toilua. Vaatesuunnittelu voisi yhtä hyvin olla oma do, henkisyyden polku. 

Geoffrey B. Small ei mainitse zeniä oman suunnitteluprosessinsa taustalla, mutta työsken-

tely kuulostaa intensiiviseltä prosessilta ja – kuitenkin zeniä muistuttaen – hän toteaa sen 

heijastavan jotain hänestä itsestään. Smallin mukaan hänen suunnittelemiinsa vaatteisiin 

kuvastuu luomisen hetki ja olotila, joita hän kuvaa näin: 

For me clothing is an Art form. And great art has always reflected the times it 
was created in. My clothes reflect their specific times and are tied to our hu-
man history and existence at the moment. I can’t help it, I work on them in-
tensely, and every piece is a part of my life, my mind, and my expression—
and the expression of the other great people who work with me on them. 
(Small 2010, Williamsin 2010 mukaan.) 

 

 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

11.1 Kestävän muodin kokonaisuus 

 

Edellä esittämäni analyysi vastaa kokonaisuudessaan tutkielmani tutkimuskysymykseen 

siitä, minkälaisia periaatteita ja käytäntöjä kestävään muotiin luetaan. Visuaalinen malli 

kuvassa 10 kokoaa käsittelemäni periaatteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvio esittelee ka-

tegoriat ja niiden sisältämät käsitteet. Kestävän muodin käsite muodostuu kahden konteks-

tin liittymäkohtaan eli kun kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan muotiin.  

Sijoitin ydinkategorian Harkittu ottaminen ja palauttaminen mallin keskelle, koska kuten 

olen selittänyt luvussa 3, suunnittelufilosofiat ohjaavat tuotteen suunnittelua kokonaisval-

taisesti ja koskevat näin kaikkia muita kestävään muotiin liittyviä kategorioita. Ydinkate-

goriaa kehystää Kiintymyksen ja arvostuksen kategoria. Sijoitin sen näiden suunnittelufilo-

sofioiden ympärille, koska näkemykseni mukaan ja myös Meadowsia (1999) kuunnellen, 

kaikessa toiminnassa asenne on hyvin merkityksellinen tekemisen lopputuloksen kannalta. 

Kun suunnittelufilosofioiden avulla pyritään kiintymyksen ja arvostuksen lisäämiseen, ne 
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heijastuvat mallin reunoilla oleviin kategorioihin ja vahvistavat harkittua toimintaa niissä. 

Täten Kiintymys ja arvostus toimii yhdistävänä kategoriana ytimen ja muiden kategorioi-

den välillä. Läheisesti muodin kontekstiin liittyviä kategorioita ovat Materiaalit, Kankai-

den käsittely ja Tuotantomenetelmät. Erityisesti kestävän kehityksen periaatteisiin liittyy 

Resurssien säästö, Yhteiskunnallinen näkökulma ja Asianmukainen tiedonvälitys. 

 

 

Kuva 10. Kestävän muodin käsitteitä kokoavan malli. 

 

Tietenkin kestävää muotia kuvaavat kategoriat ovat osittain päällekkäisiä. Jaon tarkoituk-

sena on helpottaa ymmärtämään ja käsittelemään kestävän muodin sisältöä. Malli on ha-

vainnollistava kuvaus ilmiöstä ja siksi tarkoituksellisesti yksinkertaistettu rakennelma. Joi-

tain käsitteitä voisi varmasti siirtää toiseen kategoriaan ja ne täydentäisivät sitäkin koko-

naisuutta yhtä hyvin. Esimerkiksi itse pohdin alakategorian Kaavoitus jätteiden minimoin-

nin apuna sijoittamista yläkäsitteen Resurssien säästäminen alle, koska kaavoituksen avul-
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la nimenomaan pyritään säästävään kankaiden hyödyntämiseen. Päädyin kuitenkin siihen, 

että se täydentää Tuotantomenetelmien kokonaisuutta. Kategoriajako on siis siinä mielessä 

karkea, että se ei havainnollista täsmällisesti niiden yhteyksiä muihin käsitteisiin tai mah-

dollista paikkaa toisessa kategoriassa. Kategorioiden välinen katkoviiva pehmentää niitä 

erottavia rajoja. Kestävässä muodissa on kyse kokonaisuudesta, jonka kaikki osat tulisi 

ottaa yhtä lailla huomioon, jotta kestävyyden holistinen idea toteutuu.  Sen eri osat ovat 

kuitenkin keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Käsittelin tutkielmassani myös kysymystä siitä, miten kestävän muodin tavoitteita voidaan 

soveltaa vaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Analyysini osoittaa siihen niin teoreet-

tisia ratkaisuja kuin käytännön esimerkkejä. Vaikka edellä kuvailtu malli muodostaa koko-

naiskuvaa kestävästä muodista, se on esitetty nimenomaan suunnittelijan näkökulmasta. 

Samoja käsitteitä hyödyntävä mutta eri tavalla muodostettu rakennelma voisi esittää kestä-

vän muodin kokonaisuutta esimerkiksi kuluttajan näkökulmasta.  

Keskityin tässä tutkielmassa erityisesti niihin sovelluksiin, joita pienehköt suunnitteluyri-

tykset ovat käyttäneet, ja joita näin muut vastaavan kokoiset yritykset voisivat hyödyntää. 

Pienet ja suuret vaatesuunnitteluyritykset kohtaavat samoja kysymyksiä, mutta käytännön 

toteutusmahdollisuudet voivat olla näiden kohdalla erilaiset. 

Ydinkategoriassa esitellyt suunnittelufilosofiat ovat lähtöisin muualta kuin muotisuunnitte-

lusta. Kysymys onkin siitä, että näitä periaatteita voisi käyttää muotisuunnittelun lähtökoh-

tana. Esimerkiksi Slow Food -aatteen pohjalta on syntynyt hitaan muodin käsite. Erityisesti 

Papanekin (1984, 7) funktionaalisen (tuote)suunnittelun malli soveltuu erinomaiseksi re-

septiksi myös kestävän muodin suunnitteluun. Sitä onkin suosittu käsityötieteessä erittäin 

paljon niin kurssitöissä kuin myös opinnäytetöiden tasolla. Papanekin malli sisältää sa-

manaikaisesti sekä materiaalisten yksityiskohtien että syvempien tasojen ja kokonaisuuksi-

en pohdintaa. Jos mallin jokaista ulottuvuutta harkitsee suunnitteluprosessissa kokonaisval-

taisesti parempien käytäntöjen kannalta ja toimii sen mukaisesti, on mielestäni väistämä-

töntä päätyä kokonaisuuden kannalta parempiin tuloksiin. Kutakin ulottuvuutta on mietit-

tävä monipuolisesti ja eri yhteyksien kannalta, joka johtaa hyvin kokonaisvaltaiseen suun-

nitteluprosessiin. Muut toimintamallit, kuten hidas muoti, ovat ehdotuksia siitä, miten käy-

tänteitä voitaisiin muuttaa muodin saralla ja hidastaa kulutusta, edistää laadukkaampien 

tuotteiden valmistusta ja panostaa eettisesti hyviin olosuhteisiin. 
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Kuitenkin kuten monista mainituista esimerkeistä käy ilmi, suunnittelijan kohtaamien va-

lintojen tekeminen on usein hyvin monimutkaista. Karkeasti yksinkertaistaen, perinteisesti 

viljelty puuvilla kuluttaa paljon vettä, mutta polyesterin valmistamiseen tarvitaan paljon 

energiaa. Suunnittelijan on oltava valveutunut materiaaleihin ja tuotantoon liittyvistä yksi-

tyiskohdista, ja sen lisäksi osattava valita, mitkä käytännöt ovat parempia kuin toiset tai 

välillä joutua valitsemaan vain kahden hyvän, tai kahden huonon, välillä. Kuten Papanek 

(1983, 7) kuvaa mallissaan yin–yang-symbolien avulla, suunnittelija joutuu käyttämään 

valinnoissaan kaikkien ulottuvuuksien kohdalla dynaamista sekoitusta pehmeästä ja kovas-

ta sekä intuitiivisesta ja älykkäästä.  

Vaikka Fletcher huomauttaa, että todelliset muutokset on tehtävä kokonaisten menetelmien 

tasolla, pystyy suunnittelija vaikuttamaan myös yksityiskohtien kautta. Esimerkiksi kun 

tavallisessa pesu- ja kuivatusprosessissa 60 % energiasta kuluu kuivausrummun käytössä 

(Fletcher 2008, 81), suunnittelija voisi antaa tuoteselosteessa huoltoon liittyviä ohjeita, 

kuten kehottaa kuivattamaan pesty tuote narulla kuivausrummun sijasta. Kuten Fletcher 

(2008, 75) mainitsee, huolto on yleisesti ottaen tekstiilin elinkaaren kuluttavin vaihe, joten 

harkitun huollon avulla, energiaa voidaan säästää suuri määrä. Kehotuksista huolimatta, 

vastuu on tässä esimerkissä kuluttajalla – kuten myös kuluttamisessa ylipäätään. Suunnitte-

lija voi kuitenkin tehdä oman osuutensa materiaalisten valintojen ja muiden yksityiskohtien 

kohdalla sekä valistaa kuluttajaa mahdollisuuksien mukaisesti. Sen lisäksi, Fletcherin ja 

Papanekin suositusten tavoin, suunnittelijan tulisi pyrkiä tukemaan syvemmälle ulottuvia, 

systeemitasoisia muutoksia. 

Sherburne (2009, 13) kehottaa suunnittelijoita unelmoimaan mutta myös toteuttamaan 

unelmia. Ne ovat tärkeänä motivaationa pyrkimyksiin muuttaa jotakin tilannetta tai toimin-

taa paremmaksi missä tahansa yhteydessä. Kestävän muodin pohjalla on unelma moni-

tasoisesti paremmista käytännöistä ja sen avulla humaanista maailmasta. Fletcher uskoo, 

että suunnittelun on mahdollisuus olla aktiivinen osa yhteiskunnallisia muutoksia. Suunnit-

telijalla on tällöin oltava empatiaa ymmärtääkseen, mikä tapa olisi ihmisten ja ympäristön 

kannalta parempi ja luovuutta keksiä, miten se voitaisiin toteuttaa. (Fletcher 2008, 127, 

185.) Kestävän muodin suunnittelija yhdistää empatiaa ja kekseliäisyyttä muodon luomi-

seen ja esteettiseen ymmärrykseen. 
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11.2 Estetiikan merkitys 

 

Vaatteiden estetiikka koostuu muun muassa materiaalin tekstuurista, laskeutuvuudesta, 

kiillosta ja väristä sekä sen leikkauksista, muodosta ja suhteesta kehoon. Suunnittelija har-

kitsee kaikkia näitä yksityiskohtia toteuttaakseen haluamansa vision. Sen lisäksi suunnitte-

lijan olennaisena tehtävänä – joka on samalla suunnittelijan ilmaisunvapautta – on miettiä 

mitä hän haluaa työllään sanoa: mitä vaatteet viestivät, mikä on malliston taustalla oleva 

tunnelma ja sitä inspiroinut ajatus. Jos suunnittelija liittää näiden yksityiskohtien harkin-

taan, jotka Papanekin tavoin voidaan nimetä esteettisiksi ja assosiatiivisiksi, ekologisen ja 

yhteiskunnallisen tason, muuttuu suunnittelu kohti kestävämpää tapaa. Tällöin sen lisäksi, 

että suunnittelija miettii, mikä materiaali parhaiten sopisi hänen visioonsa, hän pohtii, mikä 

materiaali samalla tukisi kestävyyttä. Samoin, malliston tunnelmaa ja estetiikkaa inspiroi-

nut ajatus voi kestävän muodin mukaisesti laajentua sisältämään myös eettisiä näkökulmia. 

Papanekin funktionaalisessa mallissa estetiikka on – onneksi – oma vankka ulottuvuutensa, 

eikä vain jonkin kategorian sisäinen yksityiskohta. Estetiikka loppujen lopuksi ohjaa usein 

ihmisten valintoja. Vaikka moni kertoisi, ettei seuraa muodin vaihtuvia trendejä, pidem-

mällä kuin yhden kauden aikavälillä useat ihmiset haluavat ostaa uusia ja uudenlaisia vaat-

teita. Vaikka muotiin liittyisi turhanpäiväisiä, lyhytkestoisia suuntauksia, on eri aikajak-

soissa ja eri kulttuureissa myös joitain vallitsevia muodin piirteitä. Esimerkiksi 

1970-luvulla muoti oli erilaista kuin se on nykyään. Suurin osa ihmisistä miettii ainakin 

jonkin verran, miten pukeutuu – haluaako pukeutua vallitsevan aikakauden tavoin vai yrit-

tääkö erottua joukosta. Vaikka arkipäiväisissä keskusteluissa muotiin liittyy usein vivahde 

turhamaisuudesta, muoti ja vaatteiden valinta koskettavat loppujen lopuksi yllättävän suur-

ta osaa ihmisistä. Ihmiset tarvitsevat vaatteita lämmön ja suojautumisen vuoksi, mutta sillä 

on myös muita tehtäviä kuten toimia ilmaisun kanavana.  

Suunnittelijalla on taito – oli se sitten työskentelyn avulla hankittua taitoa tai sen lisäksi 

myös lahjakkuutta – luoda kiinnostavia esteettisiä kokonaisuuksia. Suunnittelija on kuin 

luomansa esteettisen maailman yksinvaltias. Hän päättää niiden vaatteiden estetiikasta, 

joita hän suunnittelee. Taitavilla ja menestyneillä suunnittelijoilla on myös yleisö, joka 

haluaa pukeutua nimenomaan näihin vaatteisiin. Kun suunnittelijalla on luomansa estetii-

kan ansiosta paljon valtaa, hän voisi käyttää sitä muidenkin asioiden edistämiseen – kuten 

integroida siihen kestävän muodin periaatteita. 
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11.3 Haasteet 

 

Kestävällä muodilla tavoitellaan tietynlaista idealismia. Sillä pyritään ihanteelliseen maa-

ilmankuvaan, jossa ihmiset karkeasti listattuna tiedostaisivat kulutustottumuksensa, ostai-

sivat vähemmän, harkitsisivat tuotteen elinkaarta, huoltaisivat vaatteitaan tarkasti, jättäisi-

vät farkut pesemättä ja käyttäisivät ostamiaan vaatteita vuosia muutaman käyttökerran si-

jasta. Lukuun ottamatta ihmisiä joiden on pakko toimia näin resurssien tai rahan vähyyden 

vuoksi, väitän, että suuri osa ihmisistä ei jaksa kiinnostua toiminaan aina ohjeiden mukai-

sesti ja järkevästi. 

Kestävä muoti kiinnostaa käytännön tasolla luultavasti vain pientä osaa maailman väestös-

tä. Aivan ensimmäiseksi ihmisten tarvitsee saada ruokaa, vettä ja suojaa. Kun perustarpeet 

on tyydytetty, rahaa halutaan varmasti käyttää johonkin vapaasti valittuun kohteeseen tai 

säästää sitä jonkin verran. Kun rahaa on enemmän sittenkin loogisesti ajateltuna sen voisi 

ensisijaisesti käyttää terveelliseen ruokaan ja esimerkiksi luomuelintarvikkeisiin. Luomu-

ruoka on paljon ymmärrettävämpi käsite kuin luomuvaatteet, koska ruoan hyöty on suoras-

ti fyysinen ja sen yhteys terveyteen on selvä. Vaatteiden kohdalla ei niinkään voi väittää 

samaa, koska jos vain pukeutuu oikeaan säähän oikealla tavalla, vaatteet eivät sairastuta tai 

paranna ketään. Tietenkin niistä voi saada allergioita tai vakaviakin reaktioita (ks. 5.1), 

mutta ne eivät silti ole verrattavissa ruokaan liittyviin seikkoihin. Sen lisäksi ruoan laadun 

voi maistaa, kun taas vaatteen ulkonäöstä ja tunnusta ei välttämättä voi päätellä sen ekolo-

gisuudesta mitään.  

Vasta kun ylimääräisen rahan lisäksi aikaa ja kiinnostusta aiheeseen on enemmän, kuluttaja 

saattaa kiinnittää huomionsa kestävän muodin periaatteita hyödyntäviin tuotteisiin. Uskal-

lan epäillä, että tällainen joukko on maailman mittakaavassa pieni. Kestävän muodin peri-

aatteita pitäisikin hyödyntää eritoten massamuodin tasolla, jotta sillä olisi myös massavai-

kutukset. Nythän se tietenkin toimii juuri toisinpäin – massatuotannossa resursseja kulute-

taan intensiivisesti. Siinä mielessä on tärkeää miettiä, ketkä ovat tämän aatteen kohderyh-

mänä – onko se vain ryhmä ympäristötietoisia henkilöitä ja varakas eliitti? Miten sille saisi 

suuremman yleisön? 

Kuluttajat ovat kuitenkin merkittävässä roolissa siinä, että muoti olisi kestävää. He päättä-

vät, kuinka paljon vaatteita he ostavat ja miten he huoltavat niitä. Sen lisäksi kuluttajien 

harkinnassa on, mitä vaatteita he ostavat. Jos kuluttajat eivät jostain syystä osta vaatteita, 
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jotka on valmistettu kestävän muodin periaatteilla, ei sellaisia vaatteita kannata valmistaa. 

Syynä voi olla esimerkiksi juuri edellä käsitellyt esteettiset seikat, tai perusteena voi olla 

tavallista kalliimpi hinta. Joka tapauksessa, vaikka suunnittelijat ja valmistajat tekisivät 

osansa, kuluttajat puolestaan tukevat sitä valinnoillaan tai estävät sen toteutumista. 

Ulasewiczin (2008, 31–35) mukaan kuluttajien aktiivisuus on toistaiseksi kuitenkin vienyt 

kestävän muodin aatetta eteenpäin. 

Meadows (1999) väittää, että jonkin systeemin voi kaikista tehokkaimmin muuttaa sen 

paradigman tasolta eli vaikuttamalla kokonaisten ajatusrakenteiden ja asenteiden tasolle. 

Samalla ne juuri ovat asioita, joita on vaikea muuttaa. Jokainen voi miettiä esimerkin 

omalta kohdaltaan, kuinka vaikea on vaihtaa omia totuttuja tapoja tai ajatusmalleja. Suuria 

muutoksia tehdään ‖helpoiten‖ luultavasti suurten oivallusten inspiroimina, pitkään kerä-

tyn tiedon ja rohkeuden avulla – tai pakon edessä. Näin ollen, vaikka tekniset yksityiskoh-

dat ovat niin sanotusti vain pieniä yksittäisiä tekijöitä, ovat ne samalla niitä kohtia joita 

ihmiset helpoiten omaksuvat. Jos muita muutoksia ei tehdä, tällöin niilläkin on merkityk-

sensä. Jos suuret massat kiinnittävät huomionsa johonkin yksityiskohtaan ja alkavat tehdä 

sen asian paremmin, on tekojen yhteisvaikutus suuri. 

Käsittelin tuotteesta tiedottamisen omana kategorianaan, koska mielestäni on keskeistä 

ymmärtää todellisten tekojen suhde kerrottuun tietoon. Jos todellisuus ei vastaa sitä, mitä 

sen kerrotaan edustavan, sillä ei ole muuta kuin kestävän muodin kuori. Merkinnöillä on 

ainakin kolme tärkeää ulottuvuutta. Jos tuotteesta ei ilmoiteta sen alkuperään ja valmistuk-

seen liittyviä seikkoja joko etiketin tai erillisen sertifikaatin muodossa, kuluttaja ei tiedä 

sen mahdollisista kestävän muodin mukaisista aikeista. Ulkoisesti tuotteen ekologisuudesta, 

tai etenkään tuotantoketjusta, ei voida päätellä mitään. Tällöin tämä tärkeä lähtökohta, joka 

antaa lisäarvoa tuotteelle, ei tule kuluttajalle yhdeksi vaihtoehdoksi päätöksentekoon. 

Jos tuotteen alkuperästä ilmoitetaan jotain, tiedon tulee olla todenmukaista, ei harhaanjoh-

tavaa. Sen lisäksi erilaisten painotusten avulla huomio voidaan siirtää muualle, jolloin vail-

linainen tieto peittyy jonkin hyvältä näyttävän teon alle. Tällainen viherpesu toisaalta tekee 

joitain kriittisiä kuluttajia skeptisiksi kaikkia kestäviä tuotteita kohtaan, koska tuote näyttää 

silloin rahastavan normaalia suuremman summan suhteettoman pienellä hyvällä teolla. 

Toisaalta viherpesun avulla voidaan onnistua sen tavoitteissa eli saada kuluttajia ostamaan 

näitä hyvältä näyttäviä tuotteita, jotka oikeasti ovat vain puettu siihen muotoon. Itsekin 
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sorruin ostamaan Etelä-Koreassa sellaisen pesuaineen, jossa luki ‖vihreä‖, vain siksi, että 

se oli ainut edes ekologiselta näyttävä pakkaus. Ei pesuaine oikeasti ollut ekologinen. 

Jotkin suuretkin yritykset ovat sitoutuneet joihinkin kestävän muodin periaatteisiin. Muoti-

jätti H&M (2009) raportoi verkkosivuillaan hyvinkin tarkkaan kestävyyteen suuntautuneen 

tavoiteohjelmansa. Esimerkiksi kiellettyjen, mahdollisesti haitallisten, kemiallisten ainei-

den lista on suorastaan vaikuttava (H&M 2010). Tärkeää on, että tämä ei tapahtuisi vain, 

Lewisia (2008, 233–238) lainatakseni, näytösmielessä. Suurten yritysten kohdalla, jotka 

edustavat nimenomaan nopeaa muotia, herää aina epäilys siitä, että kaikki toiminta suuntaa 

vain myynnin lisäämiseen. Samanaikaisesti kun H&M:n verkkosivuilla kuvaillaan yrityk-

sen valveutuneisuutta ja vastuullisuutta niin tuotantoketjun kuin materiaalien osalta, siellä 

kuitenkin myös mainostetaan, että uusia tuotteita tuodaan liikkeisiin päivittäin (H&M s.a). 

En lähde tässä yhteydessä selvittämään, miten todellisia tekoja mainittu yritysvastuu tar-

koittaa. Joka tapauksessa, jos H&M tuottaa markkinoille useita mallistoja vuodessa ja myy 

tuotteitaan erityisen edullisesti – mahdollistaen näin suuren tuotteiden kulutuksen – ei se 

ainakaan edusta luvussa 3.4 Muodin hidastaminen käsitellyn hitaan muodin lähtökohtia 

vaan ennemminkin nopean. 

 

11.4 Pohdinta 

 

Meadows (1999, 12) kertoo esimerkin taloista, jotka olivat rakenteeltaan ja kooltaan sa-

manlaisia. Niiden ainut ero oli se, että joissain taloissa sähkömittari oli kellarissa, mutta 

joissain se oli eteisessä, jolloin mittarin lukemat olivat asukkaiden näkyvillä jatkuvasti. 

Taloissa, joissa asukkaat pystyivät seuraamaan käyttämänsä energian määrää, sen kulutus 

oli 30 % pienempi. Esimerkissä pääteltiin, että kun asukkaat pystyivät suoraan seuraamaan 

toimintansa vaikutuksia, he käyttäytyivät eri tavalla. Muodin tuotantoon ja kulutukseen ei 

voida arkipäiväisesti liittää mittaria, jonka avulla voisi yhtä helposti seurata oman toimin-

nan jälkiä. Tämän esimerkin kaltaisesti ajattelen, että ihmisten suhde muodin kulutukseen 

on erilainen kun tuotantoa ei nähdä. Sen sijaan jos ongelmat tai epäkohdat kohdistuisivat 

suoraan tuotteen kuluttajaan tai hänen lähipiiriinsä, muodin kokonaisuutta katsottaisiin eri 

tavalla. Kun tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen liittyviä käytäntöjä ei nähdä tai niistä ei tie-

detä, on helppo ostaa esimerkiksi kivipestyt farkut. Käytäntö ymmärrettiin kieltää vaaralli-

suutensa vuoksi Euroopassa jo vuonna 1966, mutta itse asiassa tämä toiminta vain siirret-
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tiin muualle (ks. 7.1). Vaikka muodille ei ole helppoa mittaria, mielestäni se, että vaattei-

den tuotantoketjun osat ovat niin kaukana, on vaikuttanut siihen, että siihen liittyviä on-

gelmia on voitu katsoa sormien välistä. 

Toistaiseksi ei ole olemassa sellaista kriteeristöä, joka määrittelisi kestävän muodin täsmäl-

lisesti, samalla tavalla kuin esimerkiksi Reilun kaupan tuotteet määritellään. Kestävä muoti 

on kattokäsite, jonka alla on useita kestävää kehitystä edistäviä käytäntöjä kuten juuri Rei-

lu kauppa, luomumateriaalit, nollajätesuunnittelu ja kehdosta kehtoon -menetelmä. Niitä 

voidaan hyödyntää tuotteissa enemmän tai vähemmän ja silti viitata tuotteen edustavan 

kestävää muotia. Jotta käsitteellä voitaisiin viitata johonkin tiettyyn tuotteeseen kokonai-

suudessaan, sille täytyisi asettaa vastaavat kriteerit. Tämän tutkielman perusteella se viittaa 

tällä hetkellä toimintatapoihin, joita voidaan soveltaa vaatteen suunnittelu- ja valmistuspro-

sesseihin. Mitä enemmän tällaisia periaatteita hyödyntää tuotteeseen, sitä lähempänä se on 

kestävyyden ideaalia. 

Kestävä muoti kuulostaa nimenä tyyliltä, joka ei koskaan muutu. Ei ole tarkoitus, että muo-

ti tässä merkityksessä ei koskaan vaihtuisi kestävässä muodissa. Ihmiset kaipaavat muutos-

ta ja haluavat myös esimerkiksi ilmaista itseään vaatteiden avulla. Nimi ei viittaa kestävyy-

teen pysyvyyden kannalta, vaan koska se juontuu kestävän kehityksen määritelmästä, se 

viittaa kestäviin toimintatapoihin. Vaikka kestävä muoti on suomenkielessä hieman har-

haanjohtava – ainakin ennen kuin se vakiintuu yleiseksi termiksi – on se kuitenkin uskolli-

nen alkuperäiselle termille sustainable fashion. 

Toisaalta käsite kestävä muoti tekee eron kaikkeen muuhun muotiin. Mielestäni kestävän 

muodin periaatteet, erityisesti ekologiselta ja eettiseltä kannalta, tulisi olla suunnittelun ja 

tuotannon kulmakivenä aina, ei vain erityistapauksessa. Geoffrey B. Smallin mallisto on 

tästäkin syystä kiinnostava tarkastelun kohde. Siinä on hyödynnetty monia kestävän muo-

din periaatteita, mutta vaatteita ei myydä erillisissä ekologisesti suuntautuneissa liikkeissä 

vaan samoissa paikoissa muiden arvostettujen merkkien kanssa.  

On mahdollista, että kestävien materiaalivalintojen ja valmistusmenetelmien johdosta tuot-

teiden hinta nousee, ja että ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin ketjuliikkeiden tuotteet. 

Jos laadukasta, esteettisesti kiinnostavaa tuotetta käyttää pidempään, ei sen hinta ole pitkäl-

lä tähtäimellä suurempi kuin monen halvan mutta huonolaatuisen tuotteen. Geoffrey B. 

Smallin vaatteita ei osteta pelkästään siksi, että ne edustavat kestävää muotia tai ydinvoi-

manvastaisuutta, vaan myös siksi, koska tyylistä ja laadusta pidetään. Toivoisin, että kestä-
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vän muodin kenttään syntyisi enemmän sellaisia suunnitteluyrityksiä, joiden tuotteet olisi-

vat onnistuneita niin kestävyyden kuin esteettisyyden kannalta. 

 

11.5 Katsaus prosessiin 

 

Kaikessa tutkimuksen tekemisessä pyritään kohteenmukaisiin havaintoihin ja tulkintoihin, 

mutta Grounded Theory -menetelmässä korostuu sen lisäksi mahdollisimman perinpohjai-

nen aineistolähtöisyys: teoriaa muodostetaan aineistosta, aineistoa ei yritetä sovittaa teori-

aan. Juuri siksi Grounded Theory sopi mielestäni hyvin kestävän muodin käsitteen tarkas-

teluun. Kestävästä muodista on useita näkemyksiä ja joitain määritelmiä, mutta siitä ei ole 

mitään vallitsevaa teoriaa. Tämän vuoksi otin tavoitteikseni selvitellä käsitteen sisältöä ja 

muodostaa siitä kokonaiskuvaa, mallia, joka kokoaisi käsitteet. Pyrkimykseni ei ollut muo-

dostaa täydellistä lopputulosta vaan Grounded Theoryn perusperiaatteiden tavoin hyväksyä 

sen olevan yhä kehittyvä kokonaisuus (vrt. Glaser ja Strauss 1967, 32, 35). Mielestäni pää-

sin asettamiini tavoitteisiin, ja malli liittyy läheisesti tutkimaani alueeseen. Samalla pyrin 

myös sellaiseen selkeyteen, että käsitteet olisivat ymmärrettävissä myös muiden kuin alan 

ammattilaisten näkökulmasta. (vrt. Glaser & Strauss 1967, 237.) 

Yksinkertaistettuna ja pienen aineiston kanssa Grounded Theory -menetelmä ei vaikuta 

täysin mahdottomalta opinnäytetöidenkään tasolla. Otaksun, että se soveltuu parhaiten laa-

jempiin tutkimuksiin, kuten väitöskirjaan, koska menetelmä vaatii tietynlaista heittäytymis-

tä. Itse koin, että siinä on antauduttava tutkielman mukana syntyvälle prosessille, koska 

tässä menetelmässä tutkimusprosessi ei ole ennalta määriteltävissä. Tarkoitus on toimia 

aineiston ehdoilla. Tiukimman näkemyksen mukaan tutkimuskohteesta ei pitäisi hankkia 

tarkkaa etukäteistietoa, vaan aineisto itse kertoo tarkasteltavan ilmiön sisällöstä. Aikaisem-

pi tutkimuskokemus on mielestäni silloin olennaista, jotta ymmärtää mitä tutkimuksen te-

keminen ylipäätään on. Tämä liittyy teoreettisen herkkyyden käsitteeseen, jota Grounded 

Theoryssa arvostetaan ja joka karttuu kokemuksen myötä (Glaser & Strauss 1967, 46). Sen 

avulla ilmiön ‖puhtaalle‖ tarkastelulle ja kategorioiden etsimiselle olisi sentään jotain poh-

jaa – vaikka ilmiöstä itsestään ei olisi tietoa. Etenkin Straussia ja Corbinia (1990) seuraten, 

tässä voidaan mielestäni käyttää käytännön järkeä ja tutustua aihepiiriin ja ilmiöön ennen 

aineiston keräämistä ja esimerkiksi haastattelujen aloittamista. Uskon, että on myös haasta-
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teltavan edun mukaista ja koko keskustelun kannalta hedelmällisempää, jos tutkija tietää jo 

jotain, osaa keskustella ja kysellä, vaikka haastattelu olisikin strukturoimaton.  

Koska tutkimuksen yksityiskohtia ei määritellä etukäteen, se vaikeuttaa myös tarkan aika-

taulun laatimista. Aineiston keräämisen voi Grounded Theory -menetelmän mukaan lopet-

taa sen teoreettisessa saturaatiopisteessä. Jos haluaa pitäytyä näissä ohjeissa, on mahdollis-

ta, että aineiston käsittelyyn kuluu paljon enemmän kuin on alun perin ajatellut. Itse sovel-

sin tätä ohjetta siltä osin, että en ottanut käsittelyyn kaikkia suunnittelufilosofioita, joita 

olisi ollut tarjolla. Erityisesti kategorioihin 3 Harkittu ottaminen ja palauttaminen ja 

9 Kiintymys ja arvostus liittyviä teoksia olisi ollut enemmänkin (mm. Walker, S. 2006. 

Sustainable by Design; Chapman, J. 2005. Emotionally Durable Design; Benyus, J. 1998. 

Biomimicry: Innovation Inspired by Nature), mutta päätin rajata ne tarkasteluni ulkopuo-

lelle, jotta pro gradu -tutkielmastani ei olisi tullut liian laaja. Tämänkin aineiston avulla 

sain tutkimastani aiheesta mielestäni kohtuullisen tarkan kuvauksen. Jos tätä tutkielmaa 

laajentaisi, syventävää kirjallista aineistoa löytyisi lisää.  

Grounded Theoryssa korostetaan aineistolähtöistä otetta, jolloin tutkija löytää tulevan teo-

riansa tai mallinsa sisällön aineistosta itsestään, eli se edustaa tutkittavaa ilmiötä mahdolli-

simman autenttisesti. Vaikka Grounded Theoryssa käytetään kategorioiden etsimisestä 

sanaa ‖emerge‖, joka tarkoittaa ‖tulla esiin‖ tai ‖ilmaantua‖ (MOT Englanti 4.8), ei käsit-

teet tai kategoriat ilmaannu tutkijan tekstiin ennen kuin tutkija oivaltaa ne itse sinne poimia. 

Tutkija kuitenkin perustelee valintansa aina aineistoon turvautuen. Mallini ydinkategoria ei 

täten edusta ainoaa mahdollista totuutta, vaan olen valinnut sen, ja rakentanut mallin sen 

ympärille (vrt. Dey 1999, 111–112; Strauss & Corbin 1990, 123). 

Etenin aineiston hankinnassa Grounded Theory -menetelmässä kehotetulla tavalla eli etsin 

lisää tietoa sellaisesta käsitteestä, joka aineistossa vaikutti merkitykselliseltä. Esimerkiksi 

käsitteen henkisyys, muotiin liittyen, ilmaisi ensimmäisenä Geoffrey B. Small (25.1.2011). 

Ensisilmäyksellä henkisyys ja muoti on samanlainen oksymoron kuin kestävyys ja muoti – 

kaksi käsitettä, jotka eivät vaikuta sopivan samaan lauseeseen. Kuitenkin aineistosta nous-

seen käsitteen myötä etsin aihetta syventävää tietoa. Tämä esimerkki kuvaa myös tutkijan 

vaikutusta aineiston tulkinnassa. Kenties joku toinen ei olisi noteerannut lyhyttä mainintaa 

henkisyydestä ja mieltänyt sitä merkitykselliseksi käsitteeksi kestävään muotiin liittyen; 

yhtä lailla olen itse voinut sivuuttaa joitain muita käsitteitä. Tai kuten minkä tahansa 

muunkin käsitteen tai kategorian kohdalla, sitä olisi voinut käsitellä hyvin monella tavalla. 
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Informanttini antoivat kumpikin luvan heidän nimensä julkaisemiseen. Siinä mielessä en 

halunnut tässä yhteydessä kritisoida heidän käytäntöjään tai etsiä mahdollisia ristiriitai-

suuksia filosofian ja käytännön välillä. He eivät olleet tutkimuskysymykseni kannalta sel-

laisessa roolissa. Lupasin heille alun perin myös sen, että kyseessä ei ole kriittinen vertailu 

siitä, kuka soveltaa mitäkin käytäntöä yrityksessään. Pysyttelin tutkimuskysymykseni lin-

joilla ja kokosin heidän puheenvuoroista niitä asioita, jotka täydensivät näkemyksiä kestä-

vän muodin käytännön mahdollisuuksista. Sen lisäksi he edustivat nimenomaan sitä, mitä 

suunnittelija voi oikeasti tehdä edistääkseen kestävää muotia. 

Yhdyn Koskennurmi-Sivosen (2004) toteamukseen, että elleivät kaikki vaiheet ole täydel-

lisesti Grounded Theory -hengessä toteutettavissa, siinä on osia, joita voi soveltaa. Sup-

peissa tutkielmissa ei ole välttämätöntä etsiä käsitteiden dimensioita tai suorittaa aksiaalista 

koodausta mutkikkaan protokollan mukaan, vaan menetelmää voi soveltaa yksinkertai-

semmassa muodossa – kuten itse tein. Glaserin ja Straussin sanojen saattelemana uskalsin 

itsekin yrittää.  

Not everyone can be equally skilled at discovering theory, but neither do they 
need to be a genius to generate useful theory (Glaser & Strauss 1967, viii). 

 

 

11.6 Ehdotuksia  

 

Haastatteluaineistoni oli tässä tutkielmassa pieni, mutta Geoffrey B. Smallin näkemykset 

ovat erityisen arvokkaista, koska hän on kulkenut suunnittelu- ja yritystoiminnassaan kes-

tävään suuntaan jo 15 vuoden ajan. Melissa Kirganin haastattelu täydentää tätä kokonai-

suutta edustaessaan pienimuotoista suunnittelutoimintaa ja käytännön näkökulmaa maail-

man toisesta muodin keskittymästä, New Yorkista.  

Olisi kiinnostavaa kerätä enemmän haastatteluaineistoa ja täydentää olemassa olevia kate-

gorioita tai löytää niitä lisää. En tekisi tällaisesta haastatteluaineistosta vertailevaa tutki-

musta siitä, miten kukin suunnittelija hyödyntää kestävän muodin periaatteita. Pitäytyisin 

kokoamaan erilaisia käytäntöjä kaikille tarjolla oleviksi ideoiksi, ja näin syventämään kes-

tävän muodin mahdollisuuksia. Myös mallin osien painotusta voisi muuttaa ja määritellä 

tarkemmin niiden tärkeyttä. Jos aineiston painotusta muuttaisi, itsestään Geoffrey B. Smal-

lista voisi tehdä tapaustutkimuksen. Hänellä on paljon ideoita, kokemusta ja sanottavaa. 
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Tutkielman aikana heräsi ajatus myös toisenlaisesta lähestymistavasta aineistoon, mutta 

olin jo sen verran pitkällä prosessissani, etten halunnut tehdä siihen enää niin merkittäviä 

muutoksia. Olisi mielenkiintoista ottaa yksi suunnittelufilosofia, esimerkiksi Papanekin 

funktionaalisen suunnittelun filosofia, ja soveltaa siitä järjestelmällisesti rakennettu funk-

tionaalisen muotisuunnittelun malli. Tulkintani mukaan Fletcher on soveltanut Papanekin 

mallia omien kestävän muodin näkemystensä taustalla, mutta hän ei tee sitä suoraan funk-

tionaalisen mallin mukaisesti eikä myöskään mainitse sen yhteydessä Papanekin mallia. 

Pohdin ennen tutkielman aloittamista sitä, kirjoittaisinko suomeksi vai englanniksi. Lähes-

tulkoon kaikki materiaalini oli englanniksi, joten siinä mielessä kirjoittaminen englanniksi 

olisi ollut luontevaa. Sen lisäksi työni olisi saanut mahdollisesti enemmän lukijoita – ja itse 

enemmän tukea ja ideoita muilta, englanninkielisiltä tuttaviltani. Myös informanttini toi-

voivat, että voisivat lukea lopullisen tutkielmani. Näistä kaikista syistä huolimatta päätin 

kirjoittaa suomeksi, koska aiheesta ei ole kirjoitettu kovin paljon suomeksi. Ylipäätään 

Suomessa on julkaistu kestävään muotiin liittyviä tutkimuksia lähinnä kuluttajien näkö-

kulmasta (mm. Niinimäki, K. 2010. Eco-Clothing, Consumer Identity and Ideology; Mark-

kula, A. 2011. Consumers as Ecological Citizens in Clothing Markets). Näin työni palvelee 

käsityötieteen tutkimusta ja muita aiheesta mahdollisesti kiinnostuneita henkilöitä Suomes-

sa. Kestävän muodin käsitettä avaava suomenkielinen tutkielma on yksi teko asian edistä-

miseksi. Suomenkielinen julkaisu olisi erittäin tarpeellinen etenkin tekstiili- ja vaatetusalan 

opiskelijoita ja opettajia ajatellen. 

Grounded Theoryn etuna vaikuttaa erityisesti olevan sen sovellettavuus käytännön tilantei-

siin. Koska sen on tarkoitus pohjautua johonkin todelliseen ilmiöön, se on myös lähellä 

käytännön elämää.  Grounded Theoryssa yhtenä päämääränä on, että se olisi jopa maallik-

kojen ymmärrettävissä, eli sen on tarkoitus palvella ihmisiä suoraan (Glaser & Strauss 

1967, 237). Tällainen tavoite oli tässäkin tutkielmassa, vaikkakin samalla halusin selventää 

kestävän muodin käsitteen myös itselleni. Joka tapauksessa tavoitteena oli saada selville, 

mitä kaikkea luetaan kestävän muodin käytännöiksi, ja muodostaa niistä jokin kerralla esi-

tettävä yhteenveto, jota mallini edustaa. Se kuvaa monitahoista kokonaisuutta mutta on 

helposti hahmotettavissa – ja tietenkin yhä kehitettävissä. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1: Ensimmäinen haastattelurunko 

 

 

 You have mentioned your fashion line to represent a form of sustainable fashion: 
What is sustainability related with fashion for you? 
 

 Feel free to mention if there is a certain philosophy behind your design. 
 

 In what ways are you integrating sustainability in your fashion line? 
 
(On material level, systems level, philosophy, business model etc.– mention or dis-
cuss the ways on all possible levels) 
 

 Are there other ideas you are planning on incorporating in your design practice in 
the future? 
 

 Are there ideas you have tried to apply or would like to apply but for some reason it 
hasn’t been possible? 
 

 What kind of challenges have you encountered on your way towards sustainable fa-
shion? 

 
(Again, related with any level of your design practice, or any stage of the process: 
designing, sourcing, production, selling, feedback, etc.) 
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LIITE 2: Fuad-Luken hitaan suunnittelun manifesti 
 
 
 
Hitaan suunnittelun mukaisesti suunnittelijan tulisi: 
  

 
 tyydyttää todellisia tarpeita pelkän trendikkyyden sijasta 

 vähentää resurssien käyttöä pienentämällä tuotteiden ekologista jalanjälkeä 

 hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkoenergiaa 

 mahdollistaa tuotteen osien erottelu ja niiden kierrättäminen käyttöiän lopussa 

 välttää niin ihmisille kuin luonnolle myrkyllisten ja haitallisten aineiden käyttö ko-

ko tuotteen elinkaaren aikana 

 tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä tarkoitetulle kohderyhmälle 

 kouluttaa kuluttajia kestävän suunnittelun periaatteista 

 välttää totuttuja suunnittelureittejä ja pyrkiä innovatiivisuuteen 

 suunnitella palveluja tuotteiden sijasta aina kun siitä on selvää hyötyä eri osapuolil-

le 

 tuottaa materiaalisesti ja kulttuurisesti sekä tunteiden, mielen ja henkisyyden kan-

nalta kestäviä tuotteita 

 tuottaa tuotteiden avulla mahdollisimman paljon hyötyä sosiokulttuurisille yhtei-

söille 

 suosia modulaarisuutta; edistää käytännöllisyyttä ja korjauksen mahdollisuutta 

 haastaa tämän hetkisten tuotteita ja niiden suunnittelua 

 suunnitella kestäviä tuotteita julkisille paikoille kaikkien hyödyksi 

 tukea kestävää suunnittelua mahdollisuutena vallitsevalle tilalle, ei uhkana sille  

(Fuad-Luke 2003 sit. Fuad-Luke 2005, 18.) 

 


