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1. JOHDANTO 
 

1.1. Ilmastokriisi ja vaateteollisuus 
 

Elämme keskellä maailmanlaajuista ilmastokriisiä. Ihmisiä on enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin ja osa meistä kuluttaa luonnonvaroja niin paljon, että se 

muuttaa lähes kaikkien elävien olentojen elinolosuhteita. Ilmastokriisi on viime 

vuosina ollut jatkuvasti puheenaiheena niin aamiaispöydissä kuin poliittisissa 

keskusteluissa sekä kunnallistasolla että globaalisti. Syksyllä 2018 

hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raportin, jonka mukaan 

maapallon lämpötila on noussut jo noin asteen esiteollisesta ajasta ja mikäli 

lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, ylitetään 1,5 asteen raja vuosisadan 

puoliväliin mennessä. Rajan ylittäminen tarkoittaisi merkittäviä riskejä sekä 

ihmisille että ympäristölle. Ilmastokriisin on ennustettu aiheuttavan muun muassa 

jäätiköiden sulamista, vedenpinnan nousua, sään ääri-ilmiöiden yleistymistä, 

kuivuutta ja aavikoitumista sekä näistä johtuvaa elintilan kapenemista sekä 

biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja lajien kuolemista sukupuuttoon. 

(IPCC, 2018.) 

 Raportin ilmestymisen jälkeen ilmastokriisi on nimetty suurimmaksi 

turvallisuusuhaksi ja politiikan ykkösasiaksi. Ilmastonmuutosta ei voi enää 

kokonaan pysäyttää, mutta sen etenemistä voidaan hillitä. Yhteinen kansain-

välinen tahtotila ilmastonmuutoksen torjumiseen ilmaistiin Pariisin ilmastoso-

pimuksessa vuonna 2015, mutta tahdon muuttuminen teoiksi on ollut hidasta. 

(Joutsenvirta 2019, 195.) Sitran Megatrendit 2020 -raportin mukaan meillä on 

kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle eli siirtymälle ympäristön tilaa ja 

ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Seuraavat kymmenen vuotta 

ovat ratkaisevia sen kannalta, kuinka hyvin onnistumme yhteiskunnan jälleen-

rakentamisessa kestäväksi ja palautumiskykyiseksi sekä toisaalta sopeutumaan 

ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen tuomiin 

muutoksiin. (Sitra Megatrendit 2020, 9.) 

 Samalla, kun ympäristötietoisuus on lisääntynyt, ovat myös ihmisten 

näkemykset kärjistyneet. Helsingin Sanomien vuonna 2019 teettämän kyselyn 

mukaan liki puolet suomalaisista epäilee ilmastopuheiden olevan liioiteltuja, kun 

taas toinen puoli kannattaa sitä, että Suomi toimii edelläkävijänä ilmastoasioissa 

ja on samalla valmis tinkimään omasta elintasostaan. Ilmastobarometrin 2019 
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mukaan yhä useampi on kuitenkin myös muuttanut elintapojaan ja kannattaa 

nopeita toimia ilmastokriisin hillitsemiseksi. Kasvava määrä ihmisiä osallistuu 

ilmastokriisin hillitsemiseen, mutta samalla elämäntapojen muutokset herättävät 

joissakin voimakkaita tunteita. (Sitra Megatrendit 2020, 16.)  

 Erityisesti nuoret ovat pitkään olleet ilmastotietoisuuden etu-

rintamassa. Jo yli kymmenen vuotta sitten enemmistö nuorista oli sitä mieltä, että 

”ilmaston lämpenemisen torjuminen on tärkeämpi kuin mikään muu poliittinen 

kysymys” (Paakkunainen & Myllyniemi 2007, 35) ja tänä päivänä nuorten ilmasto-

huoli on kasvanut jyrkästi. Erittäin paljon turvattomuudentunteita ilmaston-

muutoksen vuoksi kokevien nuorten osuus on kymmenessä vuodessa jo kaksin-

kertaistunut (Myllyniemi & Kiilakoski 2019, 71, 76). Monia ahdistaa etenkin tunne 

siitä, ettei itse pysty riittävästi toimimaan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. 

Nuorilla on kasvava tarve kanavoida ilmastoahdistustaan hyödylliseen 

tekemiseen omien elintapojensa ja yhteiskunnan muuttamiseksi. Nuoret ovat 

kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta ja huomattavan moni etenkin ulko-

parlamentaarisin keinoin, kuten ostopäätöksillä, järjestötoiminnalla, mielen-

osoituksiin osallistumalla ja nettikeskusteluilla (Myllyniemi & Kiilakoski 2019, 76–

77). Viime vuosina nuorten ääni ympäristöpolitiikassa onkin merkittävästi 

vahvistunut, josta esimerkkinä toimii ilmastolakkoliikkeen aloittanut ruotsalainen 

Greta Thunberg, jonka johdolla nuoret Suomessa ja ympäri maailmaa ovat 

vaatineet päättäjiltä kunnianhimoa ilmastopolitiikkaan, sillä nykyiset tavoitteet 

eivät riitä rajaamaan ilmaston lämpenemistä alle 1,5 asteeseen (Joutsenvirta 

2019, 195).  

 Ilmastokriisin yhteydessä käytetään usein mittarina hiilijalanjälkeä, 

jonka avulla voidaan arvioida yksilön, valtion, yksittäisen tuotteen tai palvelun 

aiheuttamaa ilmastokuormaa eli vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Kuluttajan 

hiilijalanjälki koostuu suorista ja epäsuorista päästöistä. Ensimmäiset syntyvät 

välittömästi oman toiminnan seurauksena, kuten autolla ajamisesta, kun taas 

epäsuorat päästöt syntyvät pääosin välillisesti teollisuudessa kuluttajan 

käyttämien tuotteiden ja palveluiden valmistamisesta. (Harmaala & Jallinoja 

2012, 34–35.) Ilmastokriisin yhteydessä on usein puhuttu siitä tulisiko siihen 

vaikuttaa yksilö vai valtiotasolla. Tosiasiassa kuitenkin ilmastokriisin 

hillitsemiseksi siihen tulisi puuttua kaikilla tasoilla, niin poliittisessa päätöksen-

teossa kuin myös yrityksien ja kuluttajien valinnoilla. 
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 Tämän tutkimuksen lähtökohtina on kuluttamisen ja erityisesti pika-

muodin vaikutukset ilmastokriisiin ja miten estetiikan avulla kulutustottumuksia 

voi muokata kestävämpään suuntaan. Teollisen ajan talous- ja hyvinvointimalli 

on perinteisesti perustunut materiaalisen vaurauden lisäämisen tavoitteeseen, 

jonka ideana on kasvattaa yhteiskunnan vaurautta jalostamalla luonnonvaroja 

tuotteiksi. Kansalaisten ostovoimaa on pidetty yhteiskunnan kehittymisen 

mittana, jolloin vaurauden kasvu on perustunut luonnonvarojen lisääntyvälle 

hyödyntämiselle ja ihmisten jatkuvasti tehostuvalle työlle. Kansalaisia on pidetty 

ennen kaikkea yritysten työvoimana sekä kuluttajina, joiden keskeisenä 

pyrkimyksenä on ansaita jatkuvasti enemmän rahaa. Tällaisen jatkuvaan talous-

kasvuun perustuvan hyvinvointimallin perustuksia ravistellaan nykyään, sillä malli 

on ristiriidassa ekologisesti kestävän tulevaisuuden kanssa. Lisäksi mallin yhteys 

myös ihmisten kokemaan hyvinvointiin rakoilee. Ihmisen työn ja toiminnan luonne 

muuttuu yhteiskunnassa, jonka tärkein tavoite ei enää ole äärimmäisestä 

köyhyydestä vapautuminen. Suomen kaltaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa on 

käynnissä merkittävä arvojen murros: materiaalisia elämän päämääriä 

korostavista arvoista on alettu siirtyä kohti jälkimateriaalisia arvoja. (Joutsenvirta 

2019, 196–197.) 

 Jälkimaterialististen arvojen lisäksi kuitenkin myös kuluttajien 

poliittista roolia kestävän kehityksen edistäjänä on viime vuosina tuotu 

painokkaasti esiin ympäristöongelmien ratkaisukeinojen yhteydessä (Autio & 

Wilska 2003, 3). Samalla ympäristöä säästävien ja eettisten tuotteiden kysyntä 

on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana (Harmaala & Jallinoja 

2012, 59). Ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä kolmasosalle suomalaisista 

kuluttajista ja vain murto-osalle ne ovat merkityksettömiä ostopäätöstä tehtäessä 

(Harmaala & Jallinoja 2012, 153). Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei huoli 

ympäristöstä kulje aina käsi kädessä luonnon ja ympäristön suojelemisen 

kanssa. Esimerkiksi suomalaisista nuorista vain neljäsosa kokee toimivansa 

vastuullisesti omassa henkilökohtaisessa kulutuksessaan. Nuoret eivät koe 

suurta ristiriitaa periaatteellisen vihreyden ja toteutuneen materialistisen 

kulutustavan välillä. (Autio & Wilska 2003, 15). Vaikka nuoret ovat hyvin 

huolissaan yhteiskunnan ja maailmantilanteen turvallisuudesta ja ihmisen 

kyvystä toimia eettisesti, arvot eivät silti välttämättä siirry suoraan kuluttaja-

käyttäytymiseen (Harmaala & Jallinoja 2012, 49). Kuluttajien ostopäätöksiä 

vaikeuttaa myös se, etteivät yritykset aina kerro selkeästi toimintatavoistaan ja 
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tuotantoketjustaan sivuillaan, eivätkä he välttämättä itsekään tiedä kaikkia ali-

hankkijoitaan. Euroopan Komission raportin (2021) mukaan jopa 42 prosenttia 

yrityksistä liioittelee tai antaa väärää tietoa vastuullisuustoimistaan ja -

tavoitteistaan. Viherpesu on lisääntynyt, kun kuluttajat pyrkivät yhä enemmän 

ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita (Euroopan Komissio, 2021). 

 Tässä tutkimuksessa keskityn siihen, millainen vaikutus estetiikalla 

on ihmisten toimintatapoihin ja siten myös kulutustottumuksiin. Yuriko Saiton 

(2007, 55) mukaan esteettisyyden voima vaikuttaa asenteisiin ja toiminta-

tapoihimme, joissain tapauksissa merkittävällä tavalla. Vaikka ostopäätöksiin 

vaikuttavat monet seikat, kuten tarve ja hinta, varsinkin teollisuusmaissa myös 

estetiikalla on merkittävä rooli kuluttajien ostopäätöksissä. Keskityn tässä 

tutkimuksessa vaatealaan, sillä länsimaissa erityisesti vaatteiden hankkimisessa 

korostuu kulutustuotteiden estetiikka: vaatteita ostetaan yhä harvemmin 

tarpeeseen ja entistä enemmän muuttuvan muodin virtausten mukana. Vaate-

teollisuuden esteettinen strategia on rakennettu niin, että edellisen sesongin 

tuotteet saadaan näyttämään vanhentuneilta ja näin kuluttajia houkutellaan 

heittämään pois täysin toimiva tuote, jota ei vain pidetä enää esteettisesti 

houkuttelevana. Kuluttajat päivittävät jatkuvasti ulkomuotoansa ostamalla uusia 

vaatteita, kodin tavaroita, autoja ja muita vempaimia, vaikka niiden 

funktionaalisuus ei eroaisi vanhasta mallista. (Saito 2017, 146.)  

 Vaatealaan ja erityisesti pikamuotiin liittyy lukuisia ongelmia koskien 

niin ympäristö- kuin ihmisoikeusloukkauksia. Vaatteet valmistetaan usein 

epäinhimillisissä työskentelyolosuhteissa tehtaissa, joissa osassa käytetään 

lapsityövoimaa. Nykyinen globaali kapitalismi toimii niin, että kehittyvät maat 

joutuvat väistämättömän hyväksikäytön kohteeksi, koska heidän täytyy sivuuttaa 

tuotannosta aiheutuvia ympäristötuhoja ja ihmisoikeusloukkauksia, jotta he 

pystyvät vastaamaan kehittyneiden maiden kasvavaan kysyntään yhä 

useammille tavaroille. Yksi merkittävimmistä ihmisoikeusloukkauksista vaate-

teollisuudessa tapahtui, kun suuri vaatetehdas Rana Plazassa, Bangladeshissa 

romahti vuonna 2013. Onnettomuudessa kuoli yli 1100 ihmistä ja loukkaantuneita 

oli yli 2500. (Saito 2017, 146–147.) Viime vuosina uutisissa on ollut esillä uiguuri-

vähemmistöjen pakkotyö Xinjiangissa, Kiinan puuvillantuotannossa, johon on 

liitetty monia globaaleja tekstiilivalmistajia (ks. esim. Manninen, 2020). 

 Ihmisoikeusloukkauksien lisäksi vaateteollisuuteen ja erityisesti 

pikamuodin valmistamiseen liittyy lukuisia ympäristöongelmia, kuten resurssien 
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liikakäyttö, tuotannon ja kuljetuksen päästöt sekä pursuilevat kaatopaikat (Saito 

2017, 146–147). Myös Suomessa käytämme luonnonvaroja liikaa: ylikulutus-

päivä on ollut Suomessa perinteisesti huhtikuun alussa, mikä tarkoittaa sitä, että 

silloin Suomi on kuluttanut suhteellisen osuutensa koko maailman uusiutuvista 

luonnonvaroista. Koronapandemian myötä Suomen ylikulutuspäivä oli vuonna 

2020 vasta elokuussa, mikä on silti liian aikaisin maailman uusiutuviin luonnon-

varoihin nähden. (ks. esim. Niinistö, 2020.)  

 Saito (2007) on puhunut ekologisesta estetiikasta, jolla tarkoitetaan 

sitä, miten pakkausten, vaatteiden ja muiden käyttöesineiden suunnittelun avulla 

voidaan edistää kestävämpää elämäntapaa. Ekologinen estetiikka voisi toimia 

vastauksena vaateteollisuuden ongelmiin ja ylikulutuksen haasteisiin. Tänä 

päivänä kehittyneissä maissa voidaan jo nähdä joitakin esimerkkejä ekologisesta 

estetiikasta ja kuinka esimerkiksi jotkut vanhat käytännöt ovat tehneet paluun 

huolesta ilmastonmuutosta kohtaan. Monet esimerkiksi ottavat ruokakauppaan 

mukaan oman kangaskassin, eivätkä osta muovipussia ja kantavat kestopulloa 

mukana kertakäyttöisen muovipullon sijasta. Sen sijaan, että tätä pidettäisiin 

köyhänä tai vanhanaikaisena, tapaa pidetään tyylikkäänä ja muodikkaana. (Saito 

2017, 133.) 

 

1.2. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Olen kiinnostunut siitä, miten estetiikan avulla voi vaikuttaa ihmisten kulutus-

valintoihin. Vaikka kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttaa moni asia, varsinkin länsi-

maissa esteettisyydellä on suuri vaikutus, millaisia tuotteita valitsemme. Saiton 

(2018) mukaan pikamuotiin nojaava kuluttajaestetiikka johtaa usein päätöksiin ja 

toimiin, joilla on kielteisiä ympäristövaikutuksia. Ekologisen estetiikan tehtävä on 

osoittaa ihmisille, miten heidän esteettiset arvonsa voivat vaikuttaa ympäristöön 

haitallisesti ja tätä kautta muuttaa heidän esteettisiä mieltymyksiään 

(Naukkarinen 2015, 96). 

 Tässä pro gradu tutkimuksessa keskityn siihen, miten Suomen 

markkinoilla ekologisuudella itseään markkinoivat vaateyritykset käyttävät 

ekologista estetiikkaa visuaalisessa markkinointiviestinnässään. Lisäksi tutkin 

sitä, miten yritysten visuaalinen markkinointiviestintä sopii yhteen heidän arvojen 

ja toimintatapojen kanssa. 
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Tutkimuskysymykseni on: 

 

1. Millaisia ekologisen estetiikan piirteitä vaateyritykset käyttävät 

visuaalisessa markkinointiviestinnässään? 

2. Miten vaateyritysten visuaalinen markkinointi vastaa niiden arvoja? 

 

Olen valinnut aineistoksi neljän eri kokoisen Suomen markkinoilla toimivan 

vaateyrityksen lookbook-kuvastot, joita tutkin representaatioanalyysin avulla. 

Lopuksi vertaan yritysten arvoja ja toimintatapoja kuvastoista löytyviin 

ekologisuuden representaatioihin. 
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2. EKOLOGINEN ESTETIIKKA VAATETEOLLISUUDESSA 
 

2.1. Yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusviestintä 
 

Niin kauan kuin on ollut yritystoimintaa, on ollut myös keskustelua yritysten 

toiminnan etiikasta ja moraalista (Harmaala & Jallinoja 2012, 11). Yritysten 

yhteiskuntavastuu (corporate social responsibility CSR) on termi, jolle löytyy 

monia määritelmiä ja tulkintoja. Se, mitä vastuita yrityksille kuuluu, on ollut 

jatkuvasti neuvottelun aiheena. (Crane, McWilliams, Matten, Moon & Siegel 

2008, 3.) Näkemykset yritysten yhteiskuntavastuusta ovat vaihdelleet historiassa 

muun muassa kulloisenkin yhteiskunnallisen järjestelmän, kulttuurisen kontekstin 

ja trendien mukaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa valtion rooli hyvinvoinnin 

takaajana on aina ollut pieni, yrityksiltä on odotettu suurempaa roolia yhteisen 

hyvän tuottamisessa kuin Pohjoismaissa, joissa valtion rooli on ollut puolestaan 

suuri. (May & Roper 2014, 767–768.) 

 Yritysten yhteiskuntavastuun juuret voidaan jäljittää liiketoiminta-

etiikan kehittymiseen ja keskusteluun yrityksen roolista yhteiskunnassa. Yhteis-

kuntavastuussa on kyse yrityksen ja julkisen vallan suhteesta eli siitä millainen 

on yritysten ja yhteiskunnan välinen työnjako kansalaisten ja ympäristön 

hyvinvoinnin rakentamisessa. Taustalla on ajatus, että yrityksillä on taloudellisen 

vastuun lisäksi vastuu ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista. Yhteiskuntavastuun 

käsite pohjautuu muun muassa liiketoimintaetiikan tutkimukseen ja käytäntöihin 

yrityselämässä 1950-luvulta alkaen. (Harmaala & Jallinoja 2012, 11–12.) 

Kunnolla yhteiskuntavastuu nousi keskustelunaiheeksi 2000-luvun taitteessa 

vastuullisuuden laiminlyönnistä seuranneiden kriisien myötä. Sitä ennen suuren 

yleisön tietoisuuteen olivat nousseet ympäristövastuukysymykset 1970-luvulta 

lähtien (Juholin 2009, 189) ja 1980-luvulta mukaan on tullut myös ajatus 

kestävästä kehityksestä (Harmaala & Jallinoja 2012, 11). 

 Kestävässä kehityksessä on yleisesti ottaen kyse siitä, että ihmis-

kunnan kehityksen tulee vastata nykyisten sukupolvien tarpeisiin vaarantamatta 

tulevien sukupolvien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Kestävä 

kehitys määritellään yleensä kolmen keskeisen ulottuvuuden kautta, jotka ovat 

ympäristö, sosiaalinen toiminta ja taloudellinen toiminta. Yritysvastuu jaetaan 

myös näihin samoihin kolmeen osa-alueeseen. Yritysten, jotka toimivat kestävän 

kehityksen mukaisesti tulisi siis tunnistaa, arvioida ja kehittää näitä kolmea 

ulottuvuutta: ympäristöä sekä sosiaalista ja taloudellista toimintaa. (Harmaala & 
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Jallinoja 2012, 11–14.) Taloudellisena vastuuna pidetään kannattavaa liike-

toimintaa ja sitä kautta hyvinvoinnin luomista esimerkiksi verotulojen muodossa. 

Sosiaaliseen vastuuseen mielletään vastuu suhteessa ihmisiin: ensisijaisesti 

henkilöstöön, mutta myös alihankkijoihin, yhteistyökumppaneihin ja kuluttajiin. 

Ympäristövastuuseen, puolestaan, kuuluu esimerkiksi haitallisten ympäristö-

vaikutusten minimointi, ympäristön suojelu ja luonnonvarojen tehokas ja 

säästäväinen käyttö. (Harmaala & Jallinoja 2012, 19–21.) 

 Yritysten yhteiskuntavastuuta on kritisoitu niin taloustieteilijöiden ja 

yrityselämän edustajien kuin ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöidenkin taholta. 

Kritiikki voidaan jaotella esimerkiksi neljään ryhmään: yritysvastuuta voidaan 

pitää 1. liiketoiminnan haittana, 2. vain liiketoiminnan hyödyntämiskeinona, 3. 

epäselvänä ja 4. tehottomana. Joidenkin mielestä sosiaalisesti vastuulliset 

käytännöt pitäisi ottaa huomioon liiketoiminnassa vain, jos ne parantavat yritysten 

kannattavuutta. Monet ovat kuitenkin esittäneet täysin päinvastaista kritiikkiä 

yritysten vastuullisuutta kohtaan 2000-luvulla ja yritysvastuu on nähty vain liike-

toiminnan hyödyntämiskeinona. Näiden näkemysten mukaan yritykset eivät 

aidosti huomioi yhteiskunnallisia näkökohtia ja kestävää kehitystä vaan 

tavoittelevat vastuullisuudella vain hyötyjä liiketoiminnan kannalta. Kriitikkojen 

mielestä yritykset myös rajaavat vastuunsa hyvin suppeasti. Monet myös 

katsovat, ettei yritysvastuun avulla ole saavutettu yhteiskunnallisia tai liike-

toiminnallisia tavoitteita ja että yritysvastuun toteuttaminen on tehtävä uudestaan. 

(Harmaala & Jallinoja 2012, 26–27.) 

 Kritiikistä huolimatta yritysten yhteiskuntavastuun merkitys on 

kasvanut globaaleiden haasteiden, kuten ilmastokriisin ja kuluttajien lisääntyneen 

tietoisuuden takia, joiden vuoksi vastuullisen liiketoiminnan kysyntä on kasvanut, 

ja sitä kautta yhteiskuntavastuu on muuttunut monien yritysjohtajien silmissä 

pakollisesta pahasta tärkeäksi kilpailueduksi. Medioitunut, digitaalinen yhteis-

kunta on asettanut yritykset suurennuslasin alle, mikä on kasvattanut yritysten 

painetta arvioida kriittisesti toimintaansa ja sen vaikutuksia yhteiskunnassa. 

Yhteiskuntavastuusta onkin tullut vakiintunut osa liiketoiminnan johtamista, kun 

kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 

(Juholin 2004, 78–80.) Tänä päivänä yritysten yhteiskuntavastuu ymmärretään 

yleisesti ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen perustuvana vastuullisena 

toimintana, joka ylittää lain vaatimukset ja jonka avulla yritykset hakevat 

olemassaololleen oikeutusta ja turvaavat samalla toimintansa jatkuvuuden 
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(Juholin 2004, 14). Yhteiskuntavastuu onkin vakiintunut merkittäväksi osaksi 

liikkeenjohdon käytäntöjä esimerkiksi vastuullisuusohjelmien ja -raporttien 

muodossa (Crane, ym. 2008, 4).  

 Elisa Juholin (2004, 58–60) on myös puhunut yritys-

kansalaisuudesta, jonka hän käsittää yrityskansalaisuuden yhteiskuntavastuun 

jatkeena, pidemmälle vietynä versiona. Yritykset nähdään samanlaisina 

toimijoina kuin kansalaiset, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vapauksia 

ja vastuuta. Yrityskansalaisuudella tarkoitetaan laajempaa näkökulmaa yrityksen 

yhteiskuntavastuuseen ja rooliin yhteiskunnassa: yritys on vastuussa sidos-

ryhmilleen ja ympäristölle, mutta sen lisäksi se pystyy myös vaikuttamaan 

ympäristöönsä muokaten sen asenteita ja arvoja. Tällöin yritys on sisäistänyt 

roolinsa yhteiskunnassa ja toteuttaa vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan, 

yrityksen kaikilla tasoilla (Juholin 2004, 13). Myös yrityskansalaisuuden 

varhaisempaa tutkimusta edustava Carroll (1998, 5) hahmottaa yritys-

kansalaisuuden yrityksen kehityksen jatkumona: yritys sitoutuu eettisiin arvoihin 

ja käytäntöihin tavalla, joka vähintään noudattaa lakeja ja parhaimmillaan 

osoittaa moraalista johtajuutta yhteisössä, jossa se toimii. 

 Yritysten yhteiskuntavastuun kehittyminen on nostanut ympäristön 

säästämisen ja muun vastuullisuuden mukaan myös markkinointitoimintoihin. 

Vastuullisuus katsotaan yhdeksi olennaiseksi keinoksi erottautua omalla 

tuotteellaan ja yrityksellään alan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vastuullisuus-

markkinointi voi liittyä todellisiin ympäristöä säästäviin tai sosiaalisesti 

vastuullisiin tuotteisiin tai palveluihin, tai se voi olla tavallisten tuotteiden esille 

tuomista vastuullisuuteen liittyvien argumenttien avulla. Vastuullisuus-

markkinoinnissa on usein kyse myös imagomarkkinoinnista. (Harmaala & 

Jallinoja 2012, 148–149.) 

 Yrityksen sidosryhmien näkemykset ja asenteet rakentuvat 

viestinnän avulla, mutta pelkkä markkinointiviestintä ei vielä riitä legitimoimaan 

yritystä vastuulliseksi tai kestävän kehityksen periaatteilla toimivaksi. 

Vastuullisen toiminnan tulisi kattaa koko yrityksen toiminta. Mikäli yritykset 

keskittyvät vastuullisuusviestinnässään ainoastaan markkinointiin ja tuotteiden 

segmentointiin, viestintä vaikuttaa helposti ulospäin viherpesulta. Tämä ei 

myöskään välttämättä ole kannattava strategia yrityksille, sillä kuluttajien on 

todettu suhtautuvan hyvin kriittisesti mainoksiin ja viesteihin, joissa heidän 

näkemyksensä mukaan sorrutaan viherpesuun. Samaan aikaan tavallisten 
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kuluttajien on kuitenkin myös vaikea tunnistaa totuudenmukaisia argumentteja 

harhaanjohtavista väitteistä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 180.)  

 Globaalisti verkottuneessa maailmassa erilaisia yritykseen ja sen 

toimintaan kytkeytyviä sidos- tai intressiryhmiä muodostuu koko ajan ja niiden 

hallinta on monitahoista ja haastavaa, jopa mahdotonta. Luoma-aho (2014, 12) 

määrittää yritysten tavoitteeksi särkymättömän viestinnän, jonka keskiössä ovat 

sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden ja kokemuksien ymmärtäminen sekä 

organisaation roolin löytäminen näiden suhteen. Yrityksen tulisi ottaa 

vastuullisuus ja eettisyys huomioon kokonaisvaltaisesti toiminnassaan, 

markkinointiviestinnän lisäksi myös itse toiminta- ja tuotantotavoissaan.  

 Vastuullisuuteen liittyvää markkinointia on usein kritisoitu sen 

ristiriitaisesta roolista, koska yleisesti katsotaan, että markkinointi pyrkii 

lisäämään kulutusta ja on siten mukana edistämässä kestämättömän kulutus-

yhteiskunnan kehitystä. Tehokas markkinointiviestintä on kuitenkin ainoa keino 

lisätä kuluttajien tietämystä ja ymmärrystä ympäristöä säästävistä tai eettisesti 

tuotetuista tuotteista ja ratkaisuista, ja samalla myös niistä ongelmista, joihin 

tuotteilla pyritään tuomaan ratkaisua. (Harmaala & Jallinoja 2012, 178.) Yritysten 

viestinnällä on keskeinen asema siinä, millaista tietoa ihmiset saavat tuotteista ja 

niiden alkuperästä, ja tätä kautta se voi vaikuttaa siihen, mitä tuotteita kulutetaan. 

 

2.2. Pukeutuminen identiteettityön välineenä visuaalisessa yhteis-
kunnassa 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn vaateyritysten visuaaliseen markkinointi-

viestintään. Yritysten tulee ottaa visuaalinen estetiikka entistä paremmin 

huomioon kaikessa tekemisessään, sillä elämme visuaalisessa yhteiskunnassa, 

jossa visuaalisuus vaikuttaa entistä enemmän tapaamme olla maailmassa ja 

kuluttaa. Estetiikka on merkittävä tekijä monessa eri elämänalueella: se vaikuttaa 

ulkomuotoomme ja kotimme sisustukseen sekä henkilökohtaisten päätösten 

lisäksi myös elämäämme kansalaisena. Saiton (2007, 46–47) mukaan 

esimerkiksi se, kannatammeko jonkun rakennuksen rakentamista asuin-

alueellemme, perustuu usein esteettisiin syihin. Lisäksi estetiikalla on tärkeä 

vaikutus kulutuspäätöksissämme tarpeellisuuden ja taloudellisten ulottuvuuksien 

lisäksi. Estetiikka on käsitteenä laaja, mutta viittaan tässä tutkimuksessa sillä 

visuaaliseen estetiikkaan arkielämässä. 
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 Viime vuosisadan alussa visuaalisten esitysten määrä alkoi kasvaa 

jyrkästi mediajulkisuuden kasvun myötä. Lehtikuvat, mainokset, elokuvat, 

valokuvat, televisio, videot ja internet ovat vaikuttaneet siihen, että elämme nyt 

historian kuvallisinta aikakautta. Nicholas Mirzoeff (1991, 1) toteaa, että 

”inhimillinen kokemus on nykyään visualisoidumpaa kuin koskaan aiemmin”. 

Esimerkiksi vapaa-aika ja kulutus keskittyvät aiempaa voimakkaammin 

visuaalisiin teknologioihin. Mirzoeffin ajatuksia visuaalisuuden kasvusta on 

kuitenkin myös kritisoitu. Mark Posterin (2002, 67) mukaan elämämme ei ole 

yhtään sen visuaalisempaa kuin aiemminkaan, emmekä käytä silmiämme yhtään 

enempää. Esimerkiksi keskiajalla visuaalisen havainnoinnin tavat olivat 

huomattavasti tärkeämpiä kuin nykyään. Vaikka kuvallisten esitysten määrä 

onkin räjähtänyt 1900-luvun aikana, näköaisti on kuitenkin aina ollut ihmiselle 

tärkeä jo pelkästään lajinsäilymisen kannalta, ja se olisi tärkein aisti, vaikka 

ihminen eläisi täysin kuvattomassa kulttuurissa. Nykyiset nopeasti toisiinsa 

leikkautuvat kuvalliset esitykset ja monimediaiset julkaisut vaativat kokijaltaan 

kuitenkin entistä suurempaa sopeutuvuutta muuttuviin visuaalisiin ympäristöihin. 

(Seppänen 2002, 19–20.) 

 Vaikka kuvalliset keksinnöt, kuten televisio ja elokuvat, ovat vaikuttaneet 

merkittävästi niin sanottuun kuvalliseen läpimurtoon, ennen kaikkea 

kuvallisuuden laajenemisen aiheutti massamittaisen tavaratuotannon, 

kulutuksen ja modernin julkisuuden kehittyminen. Tavaran myyminen mielikuvien 

avulla on synnyttänyt valtavan, useimmiten kuvalliseen mainontaan, tuotteen 

pakkaukseen ja itse tuotteen esteettiseen hiontaan keskittyneen kuvallisuuden 

alueen. Samalla julkisuus on täyttynyt tuotteiden mainoksista. (Seppänen 2002, 

38.) 

 Mainonnan kuvallistuminen on myös aiheuttanut kritiikkiä. Guy 

Debord esitteli jo 1960-luvulla idean spektaakkelin yhteiskunnasta, jolla 

tarkoitetaan sitä, kuinka kuvallisuus ja erityisesti mainoskuvat vieraannuttavat 

ihmiset todellisesta elämästä. Tuohon aikaan taloudellisen kasvun myötä 

Euroopassa kulutus ja samalla kuvallinen mainonta olivat lisääntyneet 

räjähdysmäisesti, jolloin tavaroiden esteettinen muoto ja siihen liittyvät visuaaliset 

järjestykset tulivat näkyvämmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Debordin mukaan 

yhteiskunta uskoi pystyvänsä tarjoamaan ihmisille kaiken heidän haluamansa ja 

tyydyttämään heidän tarpeensa ja unelmansa. Tarpeiden tyydyttäminen liittyi 

kuitenkin vain tavaroiden jatkuvaan kuluttamiseen, eivätkä tavarat pysty 
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kuitenkaan täyttämään ihmisten aitoja tarpeita. Uusi tavara viehättää hetken, 

mutta jättää jälkeensä vielä suuremman tyytymättömyyden. Tällöin tavara-

muodosta itsestään tulee ihmisten olemassaolon tapa ja elämän keskeinen 

tarkoitus. Ihmiset ovat vieraantuneet, koska he uskovat olevansa sitä, mitä 

spektaakkeli heille tarjoaa. (Seppänen 2002, 61–64.) 

 Kapitalistisessa yhteiskunnassa vallitsee rakenteellinen pakko 

tuottaa yhä uusia tavaroita, jotka visualisoituvat osaksi median kuvastoa, josta 

kuluttajat sitten nappaavat ne identiteettien rakennusaineiksi, täyttämään 

todellisen ja toivotun olemisen välistä kuilua. Tavaroiden ja mielikuvien 

kuluttaminen liittää toisiinsa taloudellisen ja symbolisen kierron, joka takaa 

yhteiskunnan jatkuvuuden. Spektaakkelin taustalla vaikuttaa tavaran tuotanto, 

kulutus ja niiden varaan rakentuvat suhteet eli perinteinen kapitalismi. Debordin 

ajattelu elää yhä kulutuskriittisen liikkeen piirissä. (Seppänen 2002, 65–68) Yksi 

esimerkki on kanadalainen Media Foundation, jonka kansainvälisesti tunnetuin 

kampanja on ”Älä osta mitään -päivä”, jota vietetään samana päivänä Black 

Fridayn kanssa.  

 Vaikka Debordin ideaa spektaakkelista, joka vieraannuttaa ihmiset 

todellisesta olemuksestaan, voi kuvailla yksipuoliseksi, on siinä nähtävissä myös 

jotain olennaista kulutuksen, kuvallisuuden ja identiteetin suhteesta (Seppänen 

2002, 74). Monet ajattelijat ovat tunnistaneet visuaalisen estetiikan keskeisen 

roolin nykyisessä kulutuskulttuurissa. Paul Duncum (2007, 289) huomauttaa, että 

”estetiikkaa on käytetty jo kauan tukemaan mitä tahansa poliittisia, sosiaalisia ja 

taloudellisia järjestelmiä. Oman aikamme erityispiirre on, että estetiikkaa 

käytetään muotoilukapitalismin kuluttajaestetiikan tukemiseen.” Estetiikasta on 

nykyisin tullut välttämätön osa kapitalistista sykliä. Erityisesti tuotteiden 

pakkaamiseen, stailaamiseen ja mainoskuvien estetiikan kiinnitetään huomiota, 

sillä niiden tehtävänä on herättää mielitekoja. Kun kapitalismin alkuaikoina 

estetiikka oli usein viimeinen asia, ikään kuin kaunis, mutta ei välttämätön kirsikka 

kakun päällä, nykyään se on keskeinen osa koko kapitalistisen kulttuurin 

kannalta. (Duncum 2007, 291.) Nykypäivän tyylitietoisessa kuluttajayhteis-

kunnassa esteettiset näkökulmat vaikuttavat usein ostopäätöksiimme ja 

valintoihimme. Estetiikalla on nykyään suurempi rooli tuotteiden statuksen 

määrittelemisessä, sillä eri mallien välillä ei ole enää niin suuria funktionaalisia 

eroja. Siten objektien estetiikasta tulee ratkaiseva tekijä tuotteen kaupallisen 

menestyksen määrittelijänä. Estetiikka ei koske ainoastaan tuotteita itseään, 
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vaan myös sitä miten niitä markkinoidaan, aina mainoksista siihen millä tavalla 

ne on asetettu kaupassa esille. (Saito 2007, 56.) 

 Mainoksilla on tärkeä rooli siinä, että niiden avulla ihmisille myydään 

identiteettiunelmia. Ihmisiä puhutellaan kuluttajina, jotka erilaisten tuotemerkkien 

avulla voivat työstää identiteettiään (Seppänen 2002, 11). Vaikka jotkut väittävät, 

etteivät ole kiinnostuneita siitä, mitä pukevat päälleen, myös välinpitämättömyys 

on päätös, jolla he rakentavat näkyvyyttään. Louis Althusserin (1984) on 

kirjoittanut ideologiasta ja subjektista. Kapitalistisessa yhteiskunnassa ideologian 

tehtävä on varmistaa tuotantosuhteiden pysyvyys. Ideologia on siis välttämätön 

sosiaalisen järjestyksen muoto, jonka ihmiset tuottavat arkisessa toiminnassaan. 

Subjekti puolestaan viittaa ihmiseen yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä. 

Althusserin tunnetun sanonnan mukaan (1984, 126) ”ideologia ´kutsuu´ yksilöt 

subjekteiksi”. Kun ihminen kokee jonkun asian omakseen, tällöin ihminen 

tunnistaa itsensä jossain toisessa, liittää sen itseensä ja näkee samalla itsensä 

toisen kautta. Tämä on lähellä sitä, mitä psykoanalyyttisessa teoriassa kutsutaan 

identifikaatioksi. Identifioituessaan johonkin subjekti samalla erottautuu jostain 

muusta (Seppänen 2005, 42). Olennaista on se, että subjekti kokee itsensä 

vapaaksi toimijaksi, vaikka onkin itse asiassa koko ajan ideologian ohjailtavana 

(Althusser 1984). 

 Soveltaen voidaan sanoa, että identifikaatio tapahtuu kuvallisten 

mielikuvien välityksellä. Mainokset tarjoavat kuvastoja, joissa voi ”tunnistaa 

itsensä” sellaisena kuin haluaa olla. Mainokset yhdistelevät eri elämän-

alueidemme merkityksiä ja liittävät ne tuotteiden luonnollisiksi ominaisuuksiksi. 

Ne siis käyttävät jo tuttuja merkityksiä tuotteen ominaisuuksiksi sen sijaan että 

keksisivät uusia. Merkitysten yhdisteleminen on yksi mainonnan toiminnan 

keskeisimmistä keinoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmiset olisivat 

täysin mainosten armoilla tai että identifikaatio olisi ainoa tapa kokea kuvallisuus. 

(Seppänen 2005, 42–44) Identifikaatio voi olla myös osittaista, eli 

ihminen voi samaistua vain joihinkin mainoksen pääpiirteisiin (Seppänen 2005, 

71).  

 Fantasialla eli kuvittelukyvyllä on tärkeä tehtävä identiteettien 

kehittymisessä. Siinä rakentuu ikään kuin mielen näyttämö, jossa ihminen on itse 

kuvitteellisena toimijana. Fantasiat ovat keskeinen psyykkinen toiminto silloin, 

kun vallitsevat arvot ja asenteet juurtuvat ihmisten mieliin. Ne saavat ihmiset 

tavoittelemaan kunkin yhteiskunnan arvokkaina pitämiä asioita, kuten esimerkiksi 
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kauneutta tai nuoruutta. Pukeutuminen liittyy vahvasti fantasioihin siihen, 

minkälaisia haluaisimme olla ja miltä haluaisimme näyttää. Fantasiat ovat 

kulttuurisesti jaettuja ja sen takia myös historiallisia, muuttuvia. Sen lisäksi, että 

fantasia osallistuu vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen juurruttamiseen, se voi 

toimia kuitenkin myös psyykkisenä voimavarana näiden samaisten normien 

kyseenalaistamiseen. (Seppänen 2005, 60–62.) 

 

2.3. Estetiikka ja vaateteollisuus 
 

 Estetiikan tutkimusperinteen historiassa on käsitelty monia 

ympäristökysymyksiä. Ympäristöestetiikan varhaiset edeltäjät kuten Henry David 

Thoreu, Aldo Leopold, Reino Kalliola ja Yrjö Kokko sekä heidän perillisensä kuten 

Arnold Berleant (2005), Allen Carlson (2000), Ronald Moore (2008), J. Douglas 

Porteous (1996) ja Yrjö Sepänmaa (1986 ja 1994) ja monet muut ovat todenneet, 

että hyvän ympäristön yksi keskeinen piirre on esteettinen arvo, joka ei ole 

riippumaton ympäristön muista arvoista, joten ympäristöä suojeltaessa täytyy 

kiinnittää huomiota myös sen esteettisiin ulottuvuuksiin. Ympäristö tarvitsee 

huolenpitoa, joka edellyttää ympäristöjen moniulotteista ymmärtämistä. 

Ymmärtäminen vahvistaa suojelumotivaatiota, mutta ymmärrys on vajavaista, jos 

siitä puuttuu esteettinen taso. (Naukkarinen 2015, 88–89.)  

 Useat kirjoittajat ovat keskittyneet ympäristöestetiikassa filosofisiin 

kysymyksiin, kuten siihen mitä on luonnon kauneus. Kuitenkin, kun globaalit 

ympäristöongelmat ovat muuttuneet viime vuosina yhä vakavammiksi, myös 

ympäristöesteetikot ovat alkaneet käsitellä niitä suoremmin ja rakentaa 

vahvempia yhteyksiä niiden välille. Tärkeä kysymys on, miten esteettinen lähes-

tymistapa voi auttaa ympäristönsuojelua. Eugene C. Hargrove käsitteli tätä 

problematiikkaa jo vuonna 1989, ja viime vuosina filosofit Emily Brady (2003, 

225–260), Sheila Lintott (2006), David W. Orr (2002) ja Yuriko Saito (2007, 2017, 

2018) ovat pohtineet, miten esteettiset arvot tulisi ymmärtää nykytilanteessa. He 

näkevät karkeasti katsottuna kaksi vaihtoehtoa: esteettisten arvojen on joko 

nähty kiihdyttävän ympäristöongelmia ”kulutusestetiikan” voimistuessa tai ne on 

nähty voivan auttaa löytämään ympäristöystävällisempiä toimintatapoja 

korostamalla ”ekologista” tai ”vihreää” estetiikkaa. Molemmissa tapauksissa 

esteettiset arvot nähdään tärkeinä toimintaa motivoivina tekijöinä, jotka 

vaikuttavat sitä kautta myös ympäristön tilaan. (Naukkarinen 2015, 89–90.) 



 

 15 

Käytän tässä tutkimuksessa käsitettä ekologinen estetiikka tutkimuksen 

yhtenäisyyden vuoksi, vaikka tukeudunkin eniten Saiton ajatuksiin, joka puhuu 

vihreästä estetiikasta (green aesthetics). Käsitteet ovat kuitenkin päällekkäiset ja 

tarkoittavat samaa. Suomen kielessä sana ”ekologisuus” tavoittaa mielestäni 

paremmin ihmisten ja ympäristön väliset suhteet kun ”vihreä” puolestaan 

assosioituu usein ympäristökeskustelussa viherpesuun. 

 Yuriko Saito (2007) kirjoittaa kirjassaan Everyday Aesthetics, että jos 

oppisimme näkemään ja arvostamaan estetiikkaa arjessa, se voisi olla 

mahdollisuus ylikulutuksen pysäyttämiseen. Perinteisesti estetiikasta on puhuttu 

taiteen tutkimuksen tai luonnonkauneuden yhteydessä, eikä arkielämässä. Arjen 

estetiikan suuntaus kuitenkin kiinnittää huomion esteettisiin ulottuvuuksiin joka-

päiväisessä elämässä. Sherri Irvinin (2008, 35) mukaan suurimmalla osalla 

meistä, arkielämän kokemukset ovat sellaisia, että vastaanotamme ja 

vastaamme samanaikaisesti moniin eri aistiärsykkeisiin, mutta emme juurikaan 

kiinnitä tietoista huomiota prosessiin. Ajatuksemme harhailevat ja teemme 

samanaikaisesti monia eri asioita, jolloin emme kiinnitä koko huomiotamme 

mihinkään tai kehenkään. 

         Herkkyyden kehittäminen arjen estetiikalle auttaa meitä saamaan 

tyydytystä arkielämästä ilman moraalisia kustannuksia, kuten ylikulutusta. Irvinin 

(2008) mukaansa monet ihmiset ovat pohjimmiltaan tyytymättömiä elämiinsä, ja 

etsivät jatkuvasti ulkopuolisia ärsykkeitä, kuten kulutustuotteita, täyttämään tuota 

tyhjyyden tunnetta. Arjen estetiikan avulla voisimme saada iloa ja tyydytystä jo 

olemassa olevasta ympäristöstämme ja omaisuudestamme ilman, että etsimme 

jatkuvasti uusia mielihyvän lähteitä. Jos opimme arvostamaan esteettisiä 

ominaisuuksia niissä esineissä ja asioissa, jotka jo valmiiksi omistamme, emme 

enää kaipaa uusia tuotteita. (Irvin 2008, 41–43.) 

 Ympäristötuhojen ja ylikulutuksen lisäksi vaateteollisuuteen liittyy 

ongelmakohtia koskien ihmisoikeuskysymyksiä. Huoli tehdastyöläisten 

hyvinvoinnista palaa Karl Marxiin. Hän oli erityisen huolestunut ylijäämäarvosta, 

kun työntekijät eivät saa tarvittavaa korvausta tekemästään työstä samoin kuin 

mekaanisen toistuvasta teollisen kapitalismin työn luonteesta, joka erottaa 

työntekijät tuotteista, joita he auttavat luomaan. Hän oli myös kriittinen 

työntekijöille aiheutuvista aistihaitoista, kuten ”keinotekoisesta lämpötilan 

noususta”, ”pölyisestä ilmastosta” ja ”korviahuumaavasta melusta”. William 

Morris (1877) jakoi samanlaisia huolia. Hänen mukaansa maailmassa on paljon 
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työtä, joka on vahingollista ostajalle, vielä vahingollisempaa myyjälle ja kaikkein 

eniten vahingollista tekijälle. Yksi tällaisen työn seurauksista on kaupunkikuvan 

heikentyminen, joka johtuu ”orjuudesta” sekä ”ajattelemattomuudesta” ja ”piittaa-

mattomuudesta”. Tehtaat myös ”mustaavat jokia, pimentävät auringon ja 

myrkyttävät ilmaa savulla”. (Saito 2017, 147.)  Thomas Leddy (2012, 216) 

summaa heidän huolensa: Monet ajattelijat ovat olleet huolissaan arkipäivän 

estetiikan moraalisista vaikutuksista, ja niin myös meidän pitäisi olla. Tämä 

tarkoittaisi ”esteettisen tuskan tunnistamista jokapäiväisessä elämässä”, 

esimerkiksi pikamuotitehtaissa työskentelevien ihmisten esteettisten tyydytyksen 

puutteen tunnistamista. 

 Estetiikan huomioimista ympäristönsuojelussa on myös 

kyseenalaistettu erilaisista näkökulmista. Ensinnäkin estetiikan tutkimuksessa on 

käyty paljon keskustelua siitä, tulisiko esteettiset arvot erottaa kokonaan 

moraalisista tuomioista. Voimmeko esimerkiksi nauttia pyramidien kauneudesta, 

vaikka tiedämme, että niiden rakentamiseen on käytetty orjatyövoimaa? Tai 

voimmeko ihailla kaatopaikkojen värejä täysin esteettisestä näkökulmasta, 

vaikka olemme tietoisia meneillään olevasta ympäristökriisistä? Saiton (2017) 

mukaan nämä kaksi esimerkkitapausta tulisi erottaa toisistaan. Kun kyseessä 

ovat esimerkiksi pyramidit, emme pysty enää jälkikäteen korjaamaan 

tapahtunutta vääryyttä, vaikka niiden valmistamiseen sisältyy valtava epäoikeu-

denmukaisuus ihmiselämiä kohtaan. Emme voi tässä hetkessä kuitenkaan 

sivuuttaa sitä, että esteettinen halumme on päävastuussa jatkuvasta kulutus-

tuotteiden tuotannosta epäeettisissä olosuhteissa, ihmisoikeusloukkauksista ja 

valtavista ympäristötuhoisista sekä jatkuvasti kasvavista kaatopaikoista. On 

tärkeää, että emme erota esteettisiä ulottuvuuksia, poliittisista ja moraalisista, jos 

estetiikka johtaa ongelmallisiin seurauksiin.  Vaikka emme voi enää vaikuttaa 

vanhoihin ongelmiin, voimme vaikuttaa siihen millainen tila maailmassa on 

tulevaisuudessa. Mikäli emme nyt reagoi tämänhetkisiin estetiikan malleihin, 

tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään metsäkadosta, massiivisista jäte-

ongelmista ja ihmisten riistämisestä. (Saito 2017, 202–204) 

 Toiseksi voidaan olla skeptisiä siitä, voiko ihmisten esteettisiä 

mieltymyksiä muuttaa tietoa lisäämällä. Saiton (2017) mukaan, historiaa 

tarkasteltaessa, se on kuitenkin mahdollista. Esimerkiksi Euroopassa ihmisten 

maisemamieltymykset ovat muuttuneet ”vuorten synkkyydestä” ”vuorten 

loistoon” (gloom ja glory) 1800-luvulla. 1900-luvulla puolestaan villi luonto muuttui 
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estetiikan valossa negatiivisesta positiiviseksi Yhdysvalloissa. Japanissa on 

myös pitkät perinteet wabi sabi -estetiikasta, jolla tarkoitetaan tyylisuuntausta, 

jossa arvostetaan epätäydellisyyttä. Wabi sabi sai alkunsa teeseremonioista 

1600-luvulla vaihtoehtona vallitsevalla täydellisyyden ja ylellisyyden tyylisuun-

nalle. Se ei alkanut vain esteettisistä, vaan myös poliittisista ja eksistentiaalisista 

syistä, ja siitä muodostui yksi tärkeimmistä japanilaisen estetiikan perusteista 

vuosiksi eteenpäin. Tänä päivänä myös arjen estetiikka on muutoksessa. 

Esimerkiksi luomuhedelmät eivät yleensä ole täydellisen symmetrisiä, mutta 

niistä on tullut laajalti hyväksyttyjä Euroopassa, Britanniassa ja Australiassa 

kaikkine ”vikoineen”. (Saito 2017, 204–205.)  

  Ongelmat eivät siis ole siinä, ettei ihmisten kulutusmieltymyksiä voisi 

muuttaa tietoa lisäämällä. Suurin osa meistä myös käyttäytyy kunnioittavammin 

luontoa tai esineitä kohtaan, jos koemme ne esteettisinä ja meillä on tunneside 

niihin. Joan Nassauerin (1997, 68) mukaan, jos ihmiset pitävät maisemaa 

esteettisesti houkuttelevana ja viehättävänä, he vaalivat, ylläpitävät, hoitavat ja 

suojelevat sitä, tekemällä siitä ”kulttuurisesti kestävää”. Ongelma piilee 

pikemminkin siinä, että emme yleensä näe kulutustalouden rumuutta, joten 

emme sen vuoksi ole pakotettuja tekemään paljoa sen parantamiseksi. Etäisyys 

kauniin vaatteen ja hikipajan välillä, jossa se on tuotettu, on suuri. (Saito 2017, 

204–205). Vihreään kuluttamiseen liittyy haasteita, sillä kuluttajien tulisi kouluttaa 

itseään tuotteiden ja toiminnan ekologisista seurauksista ja löytää tapa yhdistää 

kerätty tieto esteettiseen kuluttamiseen. Taakka ei koske kuitenkaan pelkästään 

kuluttajia, vaan suunnittelijoiden rooli ratkaisevan tärkeä, jopa tärkeämpi kuin 

kuluttajilla. Suunnittelijoilla on sekä valta että vastuu kirjaimellisesti muokata 

maailmaa: esineiden ja rakennetun ympäristön ekologisen estetiikan 

kehittäminen on sekä haaste että mahdollisuus heille. (Saito 2007, 85–86.)  

 

2.4. Ekologinen estetiikka ja esteettinen jalanjälki 
 

Tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti Saiton (2007, 55) ekologisen estetiikan 

käsitteeseen, jonka lähtökohtana on, että esteettisyyden voima vaikuttaa 

toimintatapoihimme ja asenteisiimme.  Virginia Postrel (2003, 8) väittää, että 

”estetiikka, myönsivätpä ihmiset sen tai eivät, on syy siihen, miksi ihmiset ostavat 

jotakin.” Myös Thomas Leddy (2012, 208) kiinnittää huomiota, että ihmiset 

kasvavissa määrissä valitsevat tuotteita perustuen niiden estetiikkaan, toisin kuin 
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sopivimpien kriteerien, kuten uskonnollisten, poliittisten tai taloudellisten 

kriteerien perusteella. Esteettisyys ei ole ainoa tai tärkein toimintaan vaikuttava 

seikka, mutta se on yksi tärkeä tekijä. Kaikki ostavat vaatteita, sisustavat kotinsa 

ja tekevät lukuisia muita asioita ainakin osin esteettisistä syistä. Ongelmallista 

on, että usein esteettisesti motivoitunut toiminta on ympäristön kannalta 

haitallista. Syynä on esimerkiksi se, että esteettiset valinnat voivat kuluttaa paljon 

energiaa ja materiaaleja, jotka täytyy tuottaa usein jonkin ekosysteemin 

hyvinvoinnin kustannuksella. (Naukkarinen 2015, 96.) 

 Saiton (2007) mukaan ekologinen estetiikka tarkoittaa sitä, miten 

pakkausten, vaatteiden ja muiden käyttöesineiden suunnittelun avulla voidaan 

edistää kestävämpää elämäntapaa. Ekologisen estetiikan tehtävä on osoittaa 

ihmisille, miten heidän esteettiset arvonsa voivat vaikuttaa ympäristöön 

haitallisesti. Jos ekologisessa estetiikassa onnistutaan, ihmisten esteettiset 

asenteet voivat muuttua, jonka kautta myös kulutustottumukset muuttuvat. 

(Naukkarinen 2015, 96.) 

 Saiton (2007, 84–103) mukaan on kolmenlaisia ratkaisuja, joilla 

esteettiset arvot voidaan liittää kestävään elämäntapaan. Yksi ratkaisu on pitää 

yllä totuttuja makutottumuksia, mutta kehittää niiden mukaista ympäristöystä-

vällisempää tuotesuunnittelua. Ihmiset haluavat edelleen saman näköisiä asioita, 

mutta niiden tuottamiseen yritetään löytää teknisiä ja muita ratkaisuja, joilla niistä 

saataisiin ympäristöystävällisempiä. Tällöin ei muuteta esteettisiä asenteita ja 

haluja, ainoastaan tapoja tyydyttää niitä. Tämä ei kuitenkaan aina ole 

mahdollista, esimerkiksi kaikkien värien, kuten esimerkiksi mustan tuottaminen 

ympäristöystävällisesti on erittäin vaikeaa. Tällaiset vaikeudet saatetaan 

kuitenkin ratkaista tulevaisuudessa, mutta Saiton (2007, 87) mukaan, ekologisen 

estetiikan pitäisi sisältää jotain uutta ja erilaista, jotta voimme oppia yleisesti 

esteettisten mieltymystemme ympäristövaikutuksista. Lisäksi kuten Naukkarinen 

(2015, 97) huomauttaa, tällainen ratkaisu voi myös jopa lisätä materiaalista 

kuluttamista, jos ihmiset tottuvat siihen, että kaikki esteettiset mielihalut ovat 

saavutettavissa, koska muotoilijat ja insinöörit löytävät niille joka tapauksessa 

energiatehokkaat toteutustavat. 

 Toinen vaihtoehto on perinteinen, mutta suhteellisen epäsuosittu 

”ekotyyli”, ja pyrkimys opettaa mahdollisimman monet pitämään siitä. Saito 

(2007) mainitsee esimerkiksi ”ekotyylistä” yksiväriset ruskeat, kankeista 

materiaaleista valmistetut, kompostoitavat vaatteet. Perinteisen ”ekotyylin” 
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tuotteet ovat hyviä ympäristön kannalta, mutta harvat pitävät niistä esteettisesti 

onnistuneina, minkä takia niistä ei ole tullut valtavirtaa. Vallitsevan standardin 

hylkääminen kokonaan ei ole Saiton (2007) mukaan viisasta. Tällainen tyyli 

houkuttelee niitä, jotka ovat jo valmiiksi huolestuneita vihreistä kysymyksistä, 

mutta ekologisen estetiikan tavoitteena on tehdä tällaisesta estetiikasta 

valtavirtaa, koska koko globaalin yhteiskunnan on puututtava ekologisiin 

ongelmiin. Koska ne myös todennäköisesti pysyvät marginaalissa, ne eivät auta 

kääntämään tilannetta laajassa mittakaavassa paremmaksi. (Saito 2007, 87.) 

 Joan Nassauer (1997) on puhunut ”kulttuurisesti kestävästä” 

designista, jonka mukaan vihreän suunnittelun ei tulisi olla liian erilaista ja outoa, 

vaikka se olisi miten ekologisesti oikein, koska luultavammin emme pidä sen 

ulkonäöstä, jolloin objektista tulee kulttuurisesti kestämätön. Sen sijaan hän 

suosittelee, että design on jollain tapaa tunnistettava meille joidenkin tuttujen 

vihjeiden avulla. Kolmas tapa olisikin Saiton (2007, 88) mukaan se, että 

tavoitteena olisi luoda objekteja, jotka ovat samanaikaisesti ympäristöystävällisiä 

ja ”paremman näköisiä” kuin ympäristön kannalta huonommat ratkaisut. Jos 

tähän päästäisiin, kuluttajat valitsisivat tuotteita esteettisistä syistä ja kuluttajat 

tekisivät ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja, vaikka olisivatkin kiinnostuneita 

vain ja ainoastaan tuotteiden estetiikasta. Kuluttajien tulisi kuitenkin oppia 

arvostamaan myös objektien ilmentämiä ”ympäristöarvoja”. Tämä on haaste, 

mutta samalla mahdollisuus suunnittelijoille: suunnitella tuotteita, jotka ilmentävät 

ympäristöarvoja, jotka tehdään esteettisesti houkutteleviksi joillakin tutuilla 

tavoilla, ilman että niitä yksinkertaisesti saatetaan mukautumaan vallitsevaan 

makuun, josta suurin osa ei ole ympäristöystävällistä. (Saito 2007, 88.) 

 Arvoja, jotka kulutuskontekstiin sovellettuina auttavat luomaan eko-

logista estetiikkaa ja siten ympäristöystävällisempää käyttäytymistä ovat 

Saiton mukaan: 1. minimalismi, 2. kestävyys ja pitkäikäisyys, 3. sopivuus, tar-

koituksenmukaisuus ja paikkaspesifyys, 4. menneen ja nykyisyyden vastakohtai-

suuden arvostaminen, 5. luonnon toimintatapojen havaittavuuden arvostaminen, 

6. terveys sekä 7. huolehtiminen ja herkkä asennoituminen. (Saito 2007, 88–96). 

Jos opitaan esteettisesti arvostamaan minimalismia ja muita edellä mainittuja 

tekijöitä, saadaan vahva emotionaalinen motivaatio suojella ja ylläpitää tällaisia 

asioita, jolloin ollaan lähempänä kestävämpää elämäntapaa (Naukkarinen 2015, 

99). Palaan näihin arvoihin tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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 Ossi Naukkarinen (2015) on puhunut myös esteettisestä 

jalanjäljestä, jonka avulla voidaan mitata minkä tahansa teon tai toiminnan 

esteettistä vaikutusta ympäristöön. Se on siis toiminnan esteettinen kokonais-

vaikutus. Esimerkiksi t-paita voi tuoda esteettistä lisäarvoa paikallisessa elinym-

päristössämme, mutta jos sen tuotantotapa on epäeettinen, se voi merkittävästi 

huonontaa esteettistä vaikutusta muualla. On siis arvioitava ovatko esteettiset 

positiiviset vaikutukset kokonaisvaltaisesti merkittävämmät kuin negatiiviset. 

Esteettisen jalanjäljen käsite viittaa erityisesti toiminnan esteettisiin vaikutuksiin, 

eikä eettisiin, taloudellisiin tai ekologisiin vaikutuksiin, vaikka nämä eivät olekaan 

täysin erillisiä esteettisistä. Esteettinen vaikutus tarkoittaa sitä, miten toiminta 

vaikuttaa sekä ympäristöihin että siihen, miten ihmiset niitä aistinvaraisesti ja 

esteettisesti kokevat. Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jos on syytä 

uskoa, että toiminta aiheuttaa enemmän negatiivisia kuin positiivisia esteettisiä 

ympäristövaikutuksia, sitä on syytä välttää. (Naukkarinen 2015, 91–95.) David W. 

Orrin (2002, 4) mukaan ”toiminta ei saisi aiheuttaa inhimillistä tai ekologista 

rumuutta missään eikä milloinkaan”. Sanonta voidaan muuttaa myös 

positiiviseen muotoon: vaikka joku ei näyttäisi juuri sillä hetkellä kauniilta 

ainakaan tavanomaisessa muodossa, se voi kuitenkin tuottaa esteettisesti 

positiivista arvoa jossain muualla tai myöhemmin (Saito 2017, 206). 

 Esteettiset jalanjäljet voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, 

suuria tai pieniä eli tapahtua monissa paikoissa ja pitkän aikaa tai paikallisesti ja 

ohimenevästi. Tämän lisäksi ne voivat olla syviä tai ei, eli ne voivat vaikuttaa 

voimakkaasti tai vain vähän. Jos pyritään saamaan aikaan suuria, syviä ja 

positiivisia esteettisiä jalanjälkiä, se saattaa estää lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka 

tarjoavat väliaikaista esteettisistä mielihyvää jossakin, mutta vähentävät sitä 

jossain toisaalla. Vaikka estetiikalla usein viitataan henkilökohtaiseen 

havaitsemiseen, esteettisistä jalanjäljistä puhuttaessa mielikuvituksen voiman 

merkitys painottuu. Esteettisiä jalanjälkiä arvioitaessa, täytyy osata kuvitella 

esimerkiksi ostoksen esteettinen vaikutus myös toisella puolella maapalloa tai 

tulevaisuudessa. Vaikka kuvitteleminen saattaa kuulostaa abstraktilta, teemme 

sitä toisaalta jatkuvasti, esimerkiksi kun ajattelemme etukäteen mitä puemme 

päälle aamulla tai miten sisustamme kotimme. Esteettistä jalanjälkeä ei voi mitata 

samaan tapaan kuin ekologista jalanjälkeä, mutta sen avulla voidaan arvioida 

esteettisten arvojen toteutumista globaaleissa verkostoissa. (Naukkarinen 2015, 



 

 21 

91–95.) Esteettinen jalanjäljen käsitteestä on myös hyötyä, kun mietitään vaate-

teollisuuden esteettisiä vaikutuksia globaalilla tasolla. 

 Naukkarisen (2015) mukaan esteettisen jalanjäljen käsitteen avulla 

voidaan muistuttaa kolmesta tärkeästä seikasta, jotka muuten saattavat 

ympäristökeskustelussa hautautua ekologisten ja ekonomisten huomioiden alle. 

Ensinnäkin käsitteen avulla voi korostaa sitä, että kaikella toiminnallamme on 

aina myös esteettisiä vaikutuksia ympäristöön ja että nämä vaikutukset liittyvät 

myös omaan hyvinvointiimme. Emme voi toimia niin, että vaikuttaisimme 

maailmaan esimerkiksi vain ekologisesti. Toiseksi käsite palauttaa nopeasti 

mieleen, että esteettisetkin vaikutukset voivat olla globaaleja, toisin kuin 

perinteisessä estetiikassa on totuttu ajattelemaan. Kolmanneksi esteettisen 

jalanjäljen käsite rinnastuu keskustelussa välittömästi ekologiseen jalanjälkeen, 

mikä johtaa näkökulmien vertailuun ja erojen etsimiseen. Molemmat näkökulmat 

(monien muiden ohella) ovat tärkeitä ja vaativat omanlaistaan käsittelyä. 

Ympäristökeskustelun tulisikin välttää liian kapeita ja dominoivia näkökulmia. 

(Naukkarinen 2015, 106–107.) Jos ja kun esteettinen laatu vaikuttaa elämisen 

laatuun, esteettisyyden käsittelyä ei pitäisi sivuuttaa missään, missä vaikutetaan 

ympäristön tilaan. (Naukkarinen 2015, 90). Esteettinen elämä on tärkeä väline 

muokkaamaan yhteiskuntamme tilaa ja maailmaa ja parantamaan elämänlaatua. 

Saiton (2017, 218) mukaan meidän tulisikin tunnustaa estetiikan merkitys 

maailmankehityksen projektissa ja sen yhteys muuhun elämään. 

 

2.5. Representaatio 
 

Representaatio voidaan lyhyesti määritellä merkityksen tuottamiseksi 

mielessämme olevien käsitteiden avulla (Hall 1997, 17). Representaatio 

tarkoittaa nimenmukaisesti jonkin asian uudelleen esittämistä sanallisten, 

äänellisten tai kuvallisten merkkien avulla (Seppänen ja Väliverronen 2013, 92.) 

Kuvat tekevät läsnä olevaksi jotain sellaista, mikä on jo tapahtunut. Mainosten 

pääasiallisena tarkoituksena on markkinoida tuotteita ja tuoda ne katsojan 

silmien alle ja mieliin sekä herättää ostohaluja. Mainokset siis tuovat katsojan 

näkyville kuvia tuotteesta ja siihen liitetyistä merkityksistä, joihin katsoja voi 

identifikoitua, vaikka katsoja ei olekaan välittömässä yhteydessä itse fyysisen 

tuotteen kanssa. 
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 Representaatioita voi kuvailla toiminallisiksi, kolmessa mielessä. 

Ensinnäkin joku tuottaa representaatiot. Esimerkiksi mainokset ovat yleensä aina 

usean ihmisen yhteistyön lopputulos, johon osallistuvat esimerkiksi malli, 

maskeeraaja ja kuvaaja. Toiseksi representaatioita käytetään ja kulutetaan. 

Mainoksia voi selata esimerkiksi lookbook-kuvastosta ja fantasioida uudesta 

asusta ja siihen liitetystä identiteetistä. Kolmanneksi: representaatio viittaa paitsi 

tuotantoon ja käyttöön, myös tulkinnalliseen prosessiin, jossa ihmisen mielikuvat, 

aistien välittämä esinemaailma ja erilaiset ”kielet” kohtaavat toisensa. 

Representaatio ei siis ole pelkästään konkreettinen esimerkiksi konkreettinen 

mainos kuvastossa, vaan se on myös nimi tulkinnalliselle prosessille. (Seppänen 

2015, 84.) 

 Tästä näkökulmasta Hall (1997) erottaa kaksi representaatioiden 

järjestelmää. Ensimmäisessä järjestelmässä asiat, ihmiset ja esineet saavat 

vastinparikseen mentaalisen representaation. Yksi mielen tapa järjestellä 

käsitteitä liittyy eroon ja samuuteen. Pystymme kommunikoimaan sen takia 

keskenämme, että meillä on yhteisiä käsitteitä eli jaettuja mentaalisia represen-

taatioita. Sosiaalisen yhteiselon ehtona on se, että yhteisön jäsenet tulkitsevat 

maailmaa suunnilleen samalla tavalla. Yhteisten mentaalisten representaatioiden 

lisäksi on oltava jokin keino välittää merkityksiä toisille. Tätä kommunikaatiota 

hoitavat kieli, kasvojen eleet, sanaton viestintä ja monet muut merkkijärjestelmät. 

Niistä muodostuu toinen representaatioiden järjestelmä. Nämä järjestelmät 

puolestaan koostuvat merkeistä, jotka liittyvät tietoisuudessamme oleviin 

mentaalisiin representaatioihin. Kuvat ovat usein tällaisten merkkijärjestelmien 

yhdistelmiä. Representaatio on siis prosessi, jossa ulkoisen maailman esineet, 

mentaaliset mielikuvamme ja erilaiset merkkijärjestelmät kohtaavat toisensa. 

(Hall 1997, 17–19.)  

 Representaation käsitteen avulla kuvien merkitykset voidaan siis 

sitoa osaksi vuorovaikutusta, kulttuuria ja erilaisia merkkijärjestelmiä. Kuvia 

katsottaessa on analysoitava millaisia yhteisesti jaettuja merkityksiä ne kantavat 

mukanaan ja missä yhteydessä. Saman kulttuurin jäsenillä on suunnilleen 

samanlaiset mentaaliset representaatiot ja merkkijärjestelmät. Ne eivät ole vain 

henkilökohtaisia, subjektiivisia, vaan yhteisesti jaettuja. Tästä syystä niiden 

tulkinta on aina kulttuurisidonnaista ja siten myös aikaan ja paikkaan sidottuja. 

(Seppänen 2015, 86–89.) Joku toinen toisessa ajassa ja kulttuurissa saattaisi 

tulkita esimerkiksi samat mainokset hyvin eri tavalla. 
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 Vaikka saman kulttuurin jäsenet jakavatkin suunnilleen samanlaiset 

representaatiot ja merkkijärjestelmät, merkityksistä kuitenkin neuvotellaan, 

sovitaan ja kiistellään. Representaatioiden kautta asioista, ajatuksista ja samalla 

kulttuurista laajemmin tulee siinä mielessä yhteistä ja jaettua, että ymmärrämme 

suunnilleen, mitä toiset meille viestivät. Emme voi kuitenkaan koskaan hallita 

representaatioiden merkityksiä, ja esimerkiksi mainos voi sisältää merkityksiä, 

jotka eivät ole olleet tarkoituksellisia. Toisaalta myös mainoksen tulkitsija voi 

oman taustansa, maailmankuvansa ja kokemustensa pohjalta tulkita mainoksen 

omalla tavallaan. Merkitysten vakaus ja epävakaus ovat yhtä aikaa läsnä 

kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa. (Seppänen ja Väliverronen 2013, 

96.) 

 Representaatiot siis sekä kuvastavat muuttuvia yhteiskunnallisia ja 

kulttuurisia arvostelmia että osallistuvat niiden muokkaamiseen. Ne 

vakiinnuttavat mielikuvia ja tuottavat tietoa esittämistään asioista. Tätä kautta ne 

voivat palvella vallankäyttöä ja vakiintuneita käsityksiä tai vaihtoehtoisesti 

kyseenalaistaa niitä. Representaation toimet vaikuttavat myös tapaamme 

ymmärtää esinemaailmaa. Esimerkiksi mainonta perustuu keskeisesti juuri 

mielikuvien ja assosiaatioiden tuottamiselle ja niiden liittämiselle markkinoituun 

tuotteeseen. Lisäksi on syytä huomioida, että representaatiot vaikuttavat myös 

tapoihimme hahmottaa omaa itseämme ympäröivän yhteiskunnan ja sen 

sosiaalisten suhteiden osana. (Paasonen 2010, 6–7.) Ekologinen estetiikka 

rakentuu representaatioissa ja ekologisen estetiikan representaatiot voivat sitä 

kautta vaikuttaa niihin käsityksiin, mitä ajattelemme esimerkiksi tavaramaailman 

ja ympäristön suhteesta. Tässä tutkimuksessa keskityn siihen millaisia 

merkityksiä yritysten visuaalinen markkinointiviestintä tuottaa ekologisuudesta ja 

pohdin millaisia mielikuvia ne liittävät markkinoituihin tuotteisiin sekä millaisia 

identifikaation malleja ne tätä kautta tarjoavat.  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
 

3.1. Aineiston esittely ja valinta 
 

Olen valinnut aineistoksi Suomen markkinoilla toimivien vaateyritysten lookbook-

kuvastoja. Rajaan tutkimusaiheeni vaatealaan, koska se on ekologisen estetiikan 

käsitteen kannalta kiinnostava, sillä vaatealalla korostuu kulutustuotteiden käyttö 

estetiikan vuoksi. Saiton (2018) mukaan pikamuoti on näkyvin ongelma estetiikan 

ja ympäristöongelmien välisestä ristiriidasta, vaikkakin ongelmia esiintyy myös 

muilla alueilla kuten esimerkiksi autojen ja teknisten laitteiden parissa. Vaatete-

ollisuus on tällä hetkellä kuitenkin toiseksi suurin ympäristöhaitta öljytuotannon 

jälkeen (Minney 2016, 17, 165). Vaateteollisuuden ongelmallisuuden suurin syy 

on se, että muodin esteettiset ihanteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Kun 

aiemmin vaateteollisuuden strategia myymiselle on ollut funktionaalisuus, 

nykyisin tavaroiden tuotannon pääpaino on tuotteiden ulkonäössä. Vaate-

teollisuuden estetiikka on myös rakennettu niin, että muoti vaihtuu hyvin nopeasti 

ja vaatteista tulee kiihtyvällä tahdilla esteettisesti vanhentuneita. (Saito 2018.) 

Tällä tavoin saadaan ihmiset ostamaan jatkuvasti uusia vaatteita, vaikka vanhat 

olisivat edelleen täysin käyttökelpoisia.  

 Suuret muotitalot esittelevät uudet kokoelmansa perinteisesti kaksi 

kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, jolloin ne julkistavat uuden valikoimansa 

eli kevät-kesä- ja syksy-talvi-malliston. Mallistojen julkistuksen yhteydessä 

julkaistaan lookbookit eli mainoskuvastot, joissa maalataan valikoiman 

visuaalista maailmaa ja esitellään uuden malliston tuotteet mallien päällä. Koko 

kansainvälinen muotiteollisuus on vuosikymmenten ajan noudattanut kevät/kesä 

ja syksy/talvi -mallistosykliä, mutta viime vuosina perinteinen sykli on ollut 

murroksessa, ja osa yrityksistä on alkanut pilkkoa mallistojaan pienempiin osiin. 

Osa julkaisee nykyään monta kertaa vuodessa pienempiä mallistoja ja 

esimerkiksi yhteistyömallistoja julkisuuden henkilöiden kanssa. Suurin osa 

vaateyrityksistä kuitenkin edelleen julkaisee kaksi päämallistoa, sillä esimerkiksi 

valtaosa jälleenmyyjistä noudattaa edelleen vakiintunutta aikataulua sisään-

ostoissaan. Rajaan aineistoni yritysten lookbook-kuvastoihin, sillä niissä tiivistyy 

yrityksen visuaalisen maailman ja markkinointiviestinnän rakentaminen, mikä 

puolestaan palvelee hyvin tutkimuskohdettani. Lisäksi kuvastoista käy ilmi millä 

perustein vaatteita markkinoidaan, esimerkiksi onko mukana ekologisen 

estetiikan piirteitä ja jos on, mitä niistä. 
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 Olen valinnut aineistoksi Suomen markkinoilla toimivia 

vaatebrändejä, jotka korostavat markkinoinnissaan tai toiminnassaan jollakin 

tavalla kestäviä arvoja. Monipuolisuuden vuoksi valitsin kaksi isoa 

kansainvälisillä markkinoilla toimivaa konsernia sekä kaksi pientä suomalaista 

vaateyritystä. Valitsemani kaksi suurta kansainvälistä konsernia ovat Muji ja 

Hennes & Mauritzin Conscious-mallisto sekä kaksi suomalaista pienempää 

vaateyritystä R-Collection ja Atelier Laleh. 

 Hennes ja Mauritz (H&M) on ruotsalainen kansainvälisesti toimiva 

konserni, jonka valikoimissa on naisten, miesten ja lasten vaatteita, kosmetiikkaa 

sekä sisustustarvikkeita (H&M Home). Yrityksen merkkejä ovat H&M:n lisäksi 

Cos, Monki, Weekday, &Other Stories, Arket ja Afound. Yritys on perustettu 

vuonna 1947 ja nykyään konsernilla on hieman alle 5000 myymälää ympäri 

maailmaa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 yli 20 miljardia euroa. Tässä 

tutkimuksessa keskityn H&M:n Conscious-mallistoon, jota markkinoidaan 

nimensä mukaisesti vastuullisena. Conscious-malliston vaatteet on valmistettu 

H&M:n sivujen mukaan ”planeettamme hyvinvointia ajatellen”. Malliston tuotteet 

ovat tunnettuja siitä, että niiden valmistuksessa käytetään ”uusia teknologia-

ratkaisuja ja innovaatioita”. Conscious-malliston vaatteet on yrityksen mukaan 

valmistettu aina vähintään 50 % ympäristöä säästävämmistä materiaaleista, 

kuten luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesteristä. 

 Muji perustettiin Japanissa vuonna 1980. Tuolloin Japanissa elettiin 

nopean vaurastumisen aikakautta, joka vaikutti myös ihmisten kulutus-

tottumuksiin. Japanilaiset hullaantuivat erityisesti kalliista tuotemerkeistä, mutta 

sen lisäksi myös pikamuodin kulutus kasvoi. Muji syntyi kritiikiksi näille kehitys-

suunnille ja konsepti nojasi kahteen seikkaan: anonyymiteettiin eli tuotteissa ei 

ole nähtävillä tuotemerkkiä ja tuotteiden laatuun. Tuotteiden alkuperäinen nimi 

Mujirushi ryōhin tarkoittaa kirjaimellisesti ”laatutuotteita ilman brändiä.” Nykyään 

Mujilla on yli 1000 myymälää ympäri maailmaa, joissa myydään noin 7000 

erilaista tuotetta vaatteista kotitaloustuotteisiin ja ruuasta jopa taloihin. Yhtiöllä on 

kotimaassaan yli 400 myymälää ja maailmalla Mujin liikkeitä on Aasiassa, 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Emoyhtiö Royhin Keikaku on pörssiyhtiö, jonka 

liikevaihto oli vuonna 2019 3,5 miljardia euroa. Mujin sivuilla kerrotaan, että 

yrityksen toiminnan keskiössä on ollut alusta saakka kolme seikkaa: korkea-

laatuiset materiaalit, valmistusprosessien yksinkertaistaminen ja pakkaus-

materiaalien minimointi. Toiminnan perustana on ollut tuotantoprosessin 
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järkeistäminen niin, että tuotteet ovat yksinkertaisia ja edullisia, mutta silti hyvä-

laatuisia. Mujin sivuilla sanotaan, että sen arvo ei perustu tuotteiden lisä-

ominaisuuksiin tai koristuksiin, vaan yksinkertaisuuteen. Yrityksen perus-

ajatuksena on, että yksinkertaisuus ei ole vain vaatimatonta tai säästäväistä, 

vaan se voi olla jopa houkuttelevampaa kuin ylellisyys.  

 R-Collection on suomalainen vaatemerkki, joka perustettiin vuonna 

1978. Sillä on tällä hetkellä kolme myymälää: Kajaanin tehtaanmyymälän lisäksi 

Helsingissä ja Oulussa. Vuonna 2019 merkin liikevaihto oli 3,3 miljoonaa euroa. 

R-Collectionin brändilupaus on laadukkaissa ja käytännöllisissä ”luotto-

vaatteissa”. Yrityksen sivuilla kuvataan, että R-Collectionin ydin on tavallisissa 

vaatteissa, kuten anorakeissa, t-paidoissa ja collegeissa: ”Tavallinen ei tarkoita 

tylsää, vaan laadukasta, klassista ja ajatonta. Näistä vaatteista olemme ylpeitä ja 

näistä meidät tunnetaan.” R-Collection kertoo sivuillaan myös kattavasti tuotanto-

prosesseistaan. Sivuilla kerrotaan tarkasti valmistuksesta, suunnittelusta ja 

materiaalien alkuperästä, ympäristötavoitteista ja pakkausmateriaaleista. Sivuilta 

löytyy myös lista yhteistyöompelimoista ja niiden osoitteista.  

 Atelier Laleh on vuonna 2019 perustettu äidin ja tyttären vaatetus-

projekti, jonka kaikki vaatteet valmistetaan käsin mittatilaustyönä Helsingissä 

toisen omistajan toimesta. Yrityksen liikevaihto ei ole nähtävissä. Kyseessä on 

kuitenkin kooltaan mikroyritys, jolla ei vielä ole kivijalkamyymälöitä vaan se toimii 

ainoastaan verkkokauppana. Myös Atelier Lalehin sivuilla tuodaan ekologiset ja 

eettiset arvot selkeästi esiin: ”Välitämme planeetastamme ja arvostamme 

kestävyyttä, eettistä ja ekologista muotia ja aitoa käsityötaitoa.” Vaatteita 

kuvaillaan klassisiksi ja yksinkertaiseksi modernilla otteella, jotka toimivat 

vaatekaapin kulmakivinä. R-Collectionin tavoin sivuilla on avattu kattavasti 

yrityksen toimintatapoja: hävikin minimoimiseksi, jokainen vaate tehdään 

tilauksesta ja vaatteen valmistus alkaa vasta tilauksen jälkeen. Leikkauksen 

ylijäämäkankaista tehdään hiusdonitseja ja vaatteissa käytetyt napit ovat 

kierrätettyjä. Kaikki vaatteet valmistetaan pellavasta, ja materiaalivalintaa 

perustellaan sen kestävyydellä ja pienellä hiilijalanjäljellä. Pellavantuotanto vie 

vähemmän energiaa ja vettä kuin moni muu materiaali. Pellavakankaat on 

tuotettu Liettuassa ja tehtaiden toimipaikat on avattu läpinäkyvästi sivuilla. Lisäksi 

suurimalla osalla kankaista on OEKO-TEX® -ekosertifikaatti. Atelier Laleh on 

avannut myös tuotteiden hinnoittelua sivuillaan ja sivuilla on listattu auki erittely 

materiaaleista, työstä ja muista kustannuksista.  
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 Valitsen jokaiselta yritykseltä uusimman julkaisemansa kevät/kesä-

malliston kuvaston tarkasteltavaksi. Valitsin ainoastaan kevät/kesä-mallistoja, 

jotta vertailu yritysten kesken onnistuisi mahdollisimman hyvin. Kaikilla ei ollut 

syksy/talvi -kuvastoja. Lookbook-kuvastot ovat vuosilta 2019–2021, koska kaikki 

brändit eivät olleet julkaisseet vielä uutta kuvastoa tältä vuodelta. Aineistot ovat 

nettijulkaisuja.  Osalla brändeistä kuvastot koostuivat vain kuvista, mutta osalla 

oli myös videoita ja tekstiä mukana. Tutkin aineistoja multimodaalisesti eli otan 

analyysissani huomioon kaikki elementit niin kuvat, tekstit kuin videotkin. Kahden 

lookbookin (H&M ja R-Collection) lopussa on myös kaikista tuotteista tuotekuvat, 

mutta olen rajannut nämä sivut pois aineistosta ja keskityn analyysissa 

ainoastaan lookbook-kuvien analysointiin. Tällöin pystyn paremmin vertailemaan 

eri yritysten visuaalista markkinointia keskenään.  

 Atelier Lalehin kuvastossa analysoitavia kuvia oli 22. R-Collectionin 

kuvastossa analysoitavia sivuja on 24, joista 23 kuvia ja tekstielementtejä 1. H&M 

Conscious -mallistossa on käytetty kuvia, videota ja tekstejä, välillä myös 

päällekkäin, mutta analysoitavia elementtejä yhteensä 15. Mujilla analysoitavia 

sivuja/aukeamia on yhteensä 29, joista kuvia 28 ja 1 pidempi teksti. Muji myy 

vaatteiden lisäksi myös kodin tarvikkeita, mutta olen rajannut kuvastosta sellaiset 

sivut pois, joissa selkeästi markkinoidaan vain sisustus- tai toimistotarvikkeita, 

jotta vertailu eri yritysten välillä onnistuu mahdollisimman hyvin. Lookbook-

kuvastojen lisäksi käytän aineistonani yritysten sivuilla julkaisemia kuvauksia 

vastuullisuudestaan ja toimintatavoistaan, jotta analyysin viimeisessä vaiheessa 

pystyn vertaamaan visuaalista markkinointiviestintää ja yritysten arvoja 

keskenään.  

 

3.2. Tutkimusmenetelmänä representaatioanalyysi 
 

Metodologinen tutkimusmenetelmäni on representaatioanalyysi. Representaatio-

analyysin avulla on mahdollista pohtia sitä, millä tavoin erilaiset kuvat esittävät ja 

tuottavat todellisuutta, kenen näkökulmasta ja millaisin välinein. (Seppänen 

2015, 77) Representaatiot sekä kuvastavat muuttuvia yhteiskunnallisia ja 

kulttuurisia arvostelmia että osallistuvat niiden muokkaamiseen. Ne 

vakiinnuttavat mielikuvia ja tuottavat tietoa esittämistään asioista ja toisaalta ne 

voivat kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä. Representaation toimet 

vaikuttavat myös tapaamme ymmärtää esinemaailmaa. Mainonta perustuu 



 

 28 

keskeisesti juuri mielikuvien ja assosiaatioiden tuottamiselle ja niiden liittämiselle 

markkinoituun tuotteeseen. (Paasonen 2010, 6–7.) Analysoin sitä, millaisia 

merkityksiä kuvat esittävät ja tuottavat ekologisuudesta. Lopuksi tarkastelen sitä, 

miten yritykset kertovat sivuillaan vastuullisuudestaan ja vertaan yritysten arvoja 

ja vastuullisuuskertomuksia yritysten visuaaliseen markkinointiviestintään. 

 Representaation voi ymmärtää tiivistetysti kolmella eri tavalla. Se 

voidaan käsittää refleksiivisesti, intentionaalisesti tai konstruktivistisesti. Näiden 

lähestymistapojen erottelu on tärkeää, koska representaation ymmärtämisen 

tapa vaikuttaa suoraan siihen, millaiseksi tieteellisen tutkimuksen kohteeksi 

tutkittava kuvasto rakentuu. (Hall 1997, 24–26) Tässä tutkimuksessa tutkin 

aineistoja konstruktivistisesti eli sitä, millaisen todellisuuden kuvastot tuottavat 

ekologisuudesta ja millaisilla keinoilla. 

 Sisällönanalyysin haasteena on yleisesti pidetty sitä, että se ei 

itsessään anna johtopäätöksiä tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä, minkä vuoksi 

monia sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu kesken-

eräisyydestä (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 87). Sisällönanalyysilla on rajallinen arvo 

monissa tutkimusyhteyksissä, ja se voidaan parhaiten ajatella välttämättömäksi, 

mutta ei riittäväksi menetelmäksi. Pelkästään sisältöanalyysi pystyy harvoin 

kertomaan väitteitä tutkimusalueen merkityksestä, vaikutuksista tai tulkitusta 

merkityksestä. (Bell, 2001, 13.) Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, ei 

tuloksia voi suoraan laajentaa koskemaan koko Suomen vaateteollisuuden 

visuaalisen markkinointiviestinnän keinoja, joilla ekologista estetiikkaa 

rakennetaan.  

 Sisällönanalyysi vaatiikin erityistä huomiota johtopäätösten 

koostamisen osalta. Sisällönanalyysin tulosten yleistäminen voi olla vaikeaa ja 

visuaalisen analyysin suorittamisessa on hankaluutena se, missä määrin 

aineiston kuvattavat ominaisuudet ovat semanttisesti merkittäviä kuvien 

katsojille. Sisällönanalyysi ei osoita, miten katsojat ymmärtävät tai arvostavat 

näkemäänsä. (Bell 2001, 26.) Vaikka representaatioiden merkitykset ovat 

kulttuurisesti jaettuja, niiden tulkintaan vaikuttavat kuitenkin aina myös henkilö-

kohtainen historia ja maailmankatsomus. Joku toinen saattaisi siis tulkita samoja 

kuvia eri tavalla. En voi myöskään tietää mitä tuotannollisia näkökulmia yritysten 

markkinoinnin tiimillä on ollut mainoskuvastoja tehdessä tai ovatko he tietoisesti 

halunneet käyttää kuvissaan ekologisen estetiikan keinoja. Kuitenkin jokainen 

tutkittavana oleva yritys korostaa jollakin tavoin ekologisia arvoja sivuillaan, joten 
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voisi kuvitella, että niitä halutaan näyttää myös tuotteiden markkinoinnissa. 

Sisältöanalyysi kuitenkin osoittaa mikä nousee aineistossa esiin ja mitkä kuvat 

liittyvät mihin ja millä tavoin (Bell 2001, 26). Tutkimuksella pyritään tuottamaan 

tietoa siitä, millaisia ekologisen estetiikan representaatioita aineistona olevien 

yritysten visuaalisessa markkinoinnissa käytetään, millaisia eroja yritysten välillä 

on ja miten tuotetut representaatiot sopivat yhteen yritysten arvojen ja toiminta-

tapojen kanssa.  

 Sisällönanalyysia voidaan lähestyä kolmella tavalla: aineisto-

lähtöisesti, teoriaohjautuvasti ja teorialähtöisesti. Teorialähtöisessä analyysissa 

luokittelu perustuu jo olemassa olevaan käsitejärjestelmään, kuten teoriaan tai 

malliin. Siinä siis kategoriat pohjautuvat aikaisempaan tietoon ja aineistosta 

etsitään sisältöjä kategorioita kuvaavista asioista.  (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 81–

84.) Tutkimus toteutetaan teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Käytän 

ekologisuuden representaatioiden tutkimisessa lähtökohtana Saiton (2007) 

ekologisen estetiikan ratkaisukeinoja, jotka kävin lyhyesti läpi aiemmin luvussa 

2.3. Esittelen nämä keinot tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 Vaikka tutkimukseni on laadullinen, lasken myös aluksi määrällisesti, 

kuinka monta ja mitä ekologisen estetiikan piirrettä eri kuvastoissa on käytetty. 

Tällöin pystyn paremmin kartoittamaan kokonaiskuvaa siitä, mikä on 

pääasiallinen ekologisen estetiikan piirre kyseiselle yritykselle. Haasteena on, 

että osa ekologisen estetiikan piirteistä ovat hyvin monitulkintaisia. Pyrin 

kuitenkin mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi kuvaamaan sitä, millä tavoin 

olen analysoinut aineistoja ja miten olen päätynyt kyseisiin tuloksiin. Määrällisen 

kartoituksen jälkeen käyn laadullisen sisällönanalyysin keinoin aineistoa läpi ja 

erittelen esimerkkien avulla, millaisia ekologisen estetiikan piirteitä on käytetty ja 

millä tavoin eli millaisia ekologisuuden representaatioita aineistoista löytyy. 

Kiinnitän huomiota kuvien mallien asentoihin ja ilmeisiin, kuvakulmiin ja kuvien 

väreihin, kuvissa näkyviin vaatteisiin ja esineisiin, kuvien lokaatioon sekä tekstien 

sisältöön ja sanavalintoihin. Lopuksi vertaan ekologisuuden representaatioita 

yritysten arvoihin ja toimintatapoihin. 

 

3.3. Ekologisen estetiikan piirteet 
 

Seuraavaksi esittelen Saiton (2007) ekologisen estetiikan piirteet ja avaan sitä, 

miten tutkin näitä piirteitä aineistoja analysoidessani. Saiton mukaan on 



 

 30 

kolmenlaisia ratkaisuja, joilla esteettiset arvot voidaan liittää kestävään 

elämäntapaan: Ensimmäinen ratkaisu on pitää yllä totuttuja makutottumuksia, 

mutta kehittää niiden mukaista ympäristöystävällisempää tuotesuunnittelua. 

(2007, 84) Tuotteiden estetiikka siis pysyy perinteisenä, mutta teknisillä 

ratkaisuilla niistä pyritään tekemään ekologisempia. Kiinnitän kuvastoissa 

huomiota, näkyykö niiden kuvissa tai teksteissä merkkejä teknisistä ratkaisuista, 

kuten kierrätysmateriaaleista.  

 Toinen vaihtoehto on perinteinen, mutta suhteellisen epäsuosittu 

”ekotyyli”, ja pyrkimys opettaa mahdollisimman monet pitämään siitä. Saito 

mainitsee esimerkiksi ”ekotyylistä” yksiväriset ruskeat, kankeista materiaaleista 

valmistetut, kompostoitavat vaatteet. (Saito 2007, 87) Kiinnitän kuvissa huomiota 

siihen, hallitseeko kuvastoissa ekologiset aspektit vallitsevien visuaalisten 

standardien kustannuksella.  

 Kolmas tapa olisi se, että luodaan objekteja, jotka ovat saman-

aikaisesti ympäristöystävällisiä ja ”paremman näköisiä” kuin ympäristön kannalta 

huonommat ratkaisut (Saito 2007, 84). Jos tähän päästäisiin, kuluttajat valitsisivat 

tuotteita esteettisistä syistä ja kuluttajat tekisivät ympäristön kannalta hyviä 

ratkaisuja, vaikka olisivatkin kiinnostuneita vain ja ainoastaan tuotteiden 

estetiikasta. (Naukkarinen 2015) Kolmas tapa on Saiton mukaan paras ratkaisu 

ja hänen mukaansa ympäristöarvoja voi ilmentää muun muassa seuraavilla 

piirteillä: 1. minimalismi (minimalism), 2. kestävyys ja pitkäikäisyys (durability and 

longevity), 3. sopivuus, tarkoituksenmukaisuus ja paikkaspesifyys (fittingness, 

appropriateness and site-spesifity), 4. menneen ja nykyisyyden vastakohtai-

suuden arvostaminen (contrast between past and present), 5. luonnon toiminta-

tapojen havaittavuuden arvostaminen (perceivability of nature´s function), 6. 

terveys (health) sekä 7. huolehtiminen ja herkkä asennoituminen (caring and 

sensitive attitude) (Saito 2007, 88-103.) 

 Saito mainitsee minimalismista helposti tunnistettavaksi muodoksi 

koon, osien lukumäärän ja käytettyjen materiaalien lukumäärän pitämisen 

minimissä. Esimerkkeinä Saito mainitsee muun muassa tuotteiden vähimmäis-

pakkaukset, ruskeat yksiväriset myymäläkassit ja -laatikot. Pienin koko, osien 

taloudellisuus ja suunnittelun yksinkertaisuus ovat sitäkin merkittävämpiä, kun 

niitä pidetään todisteina ekologisesta arvosta. (Saito 88, 2007.) Kiinnitän 

kuvastoissa huomiota kuvissa esiintyvien vaatteiden minimalistiseen muotoiluun, 

yksinkertaiseen suunnitteluun ja käytettyjen materiaalien minimointiin. 
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 Kestävyys ja pitkäikäisyys viittaavat tyylikkääseen ikääntymiseen ja 

lyhytikäisten tuotteiden vastakohtaan. Tämä toimii ikään kuin vastalääkkeenä 

jatkuvasti vanhenemiseen perustuvalla muodille ja sisältää sopivien materiaalien 

käytön, helpon purkamisen, korjattavuuden, päivitettävyyden ja yksinkertaisen 

suunnittelun kuin myös liiallisen trendikkyyden, tarpeettomien lisäysten tai 

ylimääräisten ominaisuuksien poisjättämisen. Voimme arvostaa sitä, miten tuote 

on tehty pitkäikäiseksi ja kestäväksi, mutta myös sitä tapaa, jolla design paljastaa 

nämä ekologisesti tärkeät arvot. Koska kuluttajat ovat yleisesti suhteellisen 

tietämättömiä siitä, miten ja mistä esine valmistetaan, visuaalinen 

yksinkertaisuus ja ymmärtäminen ovat tärkeitä, koska ne helpottavat purkamista, 

huoltoa ja korjausta. Tärkeä asia pitkäikäisyydessä on, että sen pinnan tulee 

ikääntyä hyvin. Jos tuotteen pinnasta tulee nuhjuinen, väsynyt, rappeutunut, 

repaleinen, vaikka sen vielä toimisi, usein kuluttajien käytäntönä tässä 

kertakäyttökulttuurissa on korvata se uudella. Herkät, kiiltävät ja yksiväriset 

pinnat ovat alttiita vahingoittumiselle ja tekevät vahingoista visuaalisesti ilmeisiä. 

Sen sijaan tekstuurin vaihtelu, värin vaihtelu, epäsäännöllisyydet muodoissa, 

viimeistelyjen monimuotoisuus kiiltävästä mattaan ja tahalliset epätäydellisyydet 

tekevät tuotteista pitkäikäisempiä. Esimerkeiksi Saito mainitsee maalaamatto-

man puun ja metallin, nahkan ja saven, jotka eroavat huomattavasti hauraista 

pinnoista, joita tavallisesti esiintyy monissa nykyaikaisissa tuotteissa, ja jotka 

naarmuuntuvat ja hajoavat nopeasti. (Saito 89, 2007.) Kiinnitän kuvastossa 

huomiota vaatteiden yksinkertaisuuteen, ajattomaan muotoiluun ja vaatteissa 

käytettyihin materiaaleihin. 

 Sopivuus, tarkoituksenmukaisuus ja paikkaspesifyys korostavat 

paikallista monimuotoisuutta ja vastustavat universaalia monokulttuurisuutta. 

Saito luettelee esimerkeiksi paikallisesti saatavat materiaalit tai alkuperäiset 

kasvit sekä tietyn paikan, ilmaston, kulttuurin huomioon ottamista ja esimerkiksi 

viittauksia kansankieliseen sanastoon. (Saito 2007, 91–92.) Kiinnitän huomiota 

siihen, onko kuvastoissa viittauksia paikalliseen kulttuuriin ja ilmastoon, käykö 

kuvista ilmi paikallisten materiaalien käyttö ja onko teksteissä viittauksia 

kansankieliseen sanastoon. 

 Menneen ja nykyisyyden kontrastin arvostaminen tarkoittaa historian 

ja sen eri vaiheiden avointa näyttämistä. Esimerkiksi vihreä suunnittelu ilmentää 

esteettistä arvoa, kun esine valmistetaan kierrätetyistä tai uudelleenkäytetyistä 

materiaaleista. Lisäksi materiaalin vanhojen ja nykyisten käyttötapojen vertailu 
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syventää esteettistä arvostustamme. Saito mainitsee esimerkiksi japanilaisen 

teetaiteen, jossa käytetään korealaisia talonpoikain riisikulhoja teekuppeina, 

pyhäköiden valoja puutarhan lyhtyinä ja temppelin perustana olleita kiviä 

askelkivinä. Saiton mukaan on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että muotoilu 

säilyttää jollain tavalla uudelleenkäytettyjen materiaalien alkuperäisen ilmeen. 

Jos todisteet uudelleenkäytöstä hävitetään, menetetään mahdollisuus sekä 

esteettiseen arvostukseen, joka perustuu menneeseen historiaan myös se, että 

tuotteen käyttäjä oppii tuotteen ympäristövaikutuksista. Vihreä muotoilu on 

esteettisesti onnistunutta, kun se tuo ekologisen merkityksensä esiin. (Saito 

2007, 92–93.) Analysoin näkyykö kuvastoissa visuaalisia elementtejä 

menneestä, jossa mennyt ja nykyisyys kohtaavat sekä onko vaatteissa käytetty 

kierrätettyjä materiaaleja, niin että niiden alkuperäinen olemus on nähtävissä. 

 Luonnon toimintatapojen havaittavuuden periaate ohjaa etsimään 

ratkaisuja, joissa käytetään hyväksi ja näytetään luonnon elementtien, 

esimerkiksi tuulen, vesivirtojen tai kasvien luonnollisia ominaisuuksia. Jos 

vihreän suunnittelun lähtökohtana on työskennellä luonnon ”kanssa” sen sijaan 

että työskenneltäisiin ”sitä vastaan” tai ”siitä riippumatta”, ja jos osa perinteisen 

suunnittelun ongelmaa on ympäristöprosessien huomaamattomuus, vihreiden 

tuotteiden yhtenä piirteenä tulisi olla ympäristöprosessien havaittavuus. Saito 

mainitsee rakennusratkaisuista esimerkiksi sen, että sadevesiä ei ohjattaisi 

viemäriverkkoon, vaan ne kerättäisiin näyttävästi talteen, jolloin asukkaat saisivat 

tietoa omien tapojensa seurauksista. Tämä tarjoaa uudenlaisen estetiikan 

rakennetulle ympäristölle, joka opettaa ihmisiä potentiaalisesti symbioottisesta 

suhteesta kulttuurin, luonnon ja muotoilun välillä. (Saito 2007, 93–94.) 

Tarkastelen millä tavalla luonnon ominaisuudet näkyvät kuvissa ja millainen 

yhteys kuviin rakentuu luonnon ja muiden elementtien välille. 

 Yksi ulottuvuus ekologiseen estetiikkaan on terveys. Saito antaa 

terveydestä esimerkin arkkitehtuurista, jossa käytetään luonnonmukaista 

tuuletusta, valaistusta ja lämmönsäätelyä. Vihreät rakennukset edistävät sekä 

fyysistä että henkistä terveyttä muun muassa ilmanvaihdon, valaistuksen ja 

lämmönsäätelyn avulla, jotka hyödyntävät auringonvaloa, ulkoilmaa, ja joskus 

sadevettä ja huonekasveja. (Saito 2007, 94–95.) Kiinnitän kuvastoissa huomiota 

siihen, miten terveys ja luonnonmukaisuus välittyy kuvista. 

 Huolehtiminen ja herkkä asennoituminen ymmärretään normaalisti 

moraalisina hyveinä, eikä niitä yleensä liitetä esteettiseksi arvoksi. Saiton 
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mukaan ne voi kuitenkin ymmärtää myös esteettisesti, jos ne voidaan havaita 

esineiden pinnassa. Saiton mukaan usein kuitenkin unohdetaan se tosiasia, että 

moraaliset ominaisuudet koetaan usein esteettisten ilmenemismuotojen kautta. 

Kun saamme tuotteen pinnasta vihjeen siitä, että esine on suunniteltu 

herkkyydellä sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnille, arvostamme 

moraalisen hyveen lisäksi, myös itse esineen ulkomuotoa. Koemme mielihyvää, 

kun käsittelemme objekteja, jotka on muotoiltu huolellisuudella ja herkkyydellä, 

ja joiden tulkitsemme osoittavan kunnioitusta materiaaleja ja käyttäjiä kohtaan, 

toisin kuin esineet, jotka näyttävät olevan koottu kiireellä ja huolimattomasti, 

ajattelematta niiden käyttäjiä, mikä antaa vaikutelman välinpitämättömyydestä. 

Vihreää suunnittelua voidaan pitää myös vastineena suunnittelijoiden aivan liian 

yleiselle yhteisymmärrykselle yksilöllisestä ”statementin” tekemisestä riippumatta 

sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Sen sijaan vihreää muotoilua voidaan 

arvostaa nöyrän, kunnioittavan kannan omaksumisesta ympäristöä, materiaalia 

ja käyttäjiä kohtaan. (Saito 2007, 95.) Tämä piirre on melko monitulkintainen, 

mutta kiinnitän huomiota vaatteiden viimeistelyyn ja yksityiskohtiin, ja näyttävätkö 

ne siltä, että ne on tehty huolellisesti ja ”herkkyydellä”. 
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4. ANALYYSI JA TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset. Käyn ensin läpi, millaisia 

ekologisuuden representaatioita kuvastoissa ilmeni. Teen aluksi määrällisen 

kartoituksen ekologisen estetiikan piirteistä, jotka perustuvat Saiton (2007) 

luokitteluun ja kuvaan miten usein ne esiintyivät kuvastoissa. Sen jälkeen 

laadullisen sisällönanalyysin avulla esittelen esimerkkien avulla kyseisiä 

representaatioita ja suhteutan niitä aiempaan tutkimukseen. Lopuksi vertaan 

yritysten sivuillaan kuvaamia arvoja ja vastuullisuuslupauksia yritysten 

visuaaliseen markkinointiviestintään.  

 

4.1. Määrällinen kartoitus 
 

Saiton (2007) kolme 

ratkaisua 

Muji 

(n=29) 

H&M 

Conscious 

(n=15) 

R-

Collection 

(n=24) 

Atelier 

Laleh 

(n=22) 

1. Tekniset ratkaisut - 14 - - 

2. Ekotyyli - - - - 

3. Ympäristöarvot 
(yhteensä) 

123 5 151 103 

3.1. Minimalismi 29 - 19 13 

3.2. Kestävyys ja 
pitkäikäisyys 

29 - 20 15 

3.3. Sopivuus, 
tarkoituksenmukaisuus 
ja paikkaspesifyys 

18 - 24 15 

3.4. Menneen ja 
nykyisyyden 
vastakohtaisuuden 
arvostaminen 

- 5 19 - 

3.5. Luonnon 
toimintatapojen 
havaittavuuden 
arvostaminen 

- - 22 20 

3.6. Terveys 17 - 23 18 

3.7. Huolehtiminen ja 

herkkä asennoituminen 

29 - 24 22 

 

Mikään analysoitavista aineistoista ei ilmennä Saiton (2007) luokittelemia 

ekotyylin piirteitä eli missään kuvastossa ei korostettu ekologisuutta vallitsevien 

kauneusstandardien kustannuksella. H&M Conscious-malliston kuvasto eroaa 
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muista aineistoista siinä, että sen visuaaliset elementit kuvastivat huomattavasti 

eniten teknisiä ratkaisuja, kun puolestaan muissa aineistoissa ei ilmennyt 

lainkaan teknisten ratkaisujen piirteitä. Muissa kolmessa kuvastossa ilmeni 

eniten ympäristöarvoja. H&M Conscious-malliston kuvastossa esiintyi myös 

ympäristöarvoista muutamia menneen ja nykyisyyden vastakohtaisuuden 

arvostamisen piirteitä, mutta muita ympäristöarvoja ei esiintynyt H&M:n 

kuvastossa. 

 Mujilla, R-Collectionilla ja Atelier Lalehilla oli kullakin selkeästi eniten 

ympäristöarvoja. Eniten ympäristöarvoja yhteensä suhteessa kuvastoissa 

olevien representaatioiden määrään oli R-Collectionilla, toiseksi eniten Atelier 

Lalehilla ja vähiten Mujilla. Tosin Atelier Lalehin kuvasto erosi muista kuvastoista 

siinä mielessä, että siinä oli jonkin verran myös tunnelma- ja maisemakuvia, mikä 

vaikutti siihen, että ympäristöarvot joistakin piirteistä jäivät vähäisemmiksi. Vaikka 

kaikissa kolmessa kuvastossa oli eniten ympäristöarvoja, piirteiden määrät 

vaihtelivat. Mujilla esiintyi ympäristöarvoista eniten minimalismin, kestävyyden ja 

pitkäikäisyyden sekä huolehtimisen ja herkän asennoitumisen piirteitä. Erityisesti 

Mujilla nousivat esiin minimalismin sekä kestävyyden ja pitkäikäisyyden piirteet 

suhteessa muiden kuvastojen piirteisiin. Sen sijaan sillä ei ollut lainkaan 

menneen ja nykyisyyden vastakohtaisuuden tai luonnon toimintatapojen 

havaittavuuden arvostamisen piirteitä. Lisäksi kuvissa näkyy jonkin verran 

piirteitä sopivuudesta, tarkoituksenomaisuudesta ja paikkas-

pesifiydestä sekä terveydestä.  

 R-Collectionilla on tasaisen paljon piirteitä kaikista ympäristö-

arvoista, mutta eniten piirteitä sillä on sopivuudesta, tarkoituksenomaisuudesta 

ja paikkaspesifiydestä sekä huolehtimisesta ja herkästä asennoitumisesta. 

Vähiten piirteitä R-Collectionilla oli minimalismista sekä menneen ja nykyisyyden 

vastakohtaisuuden arvostamisesta. Tosin myös menneen ja nykyisyyden vasta-

kohtaisuuden arvostamisesta, sillä oli huomattavasti eniten piirteitä suhteessa 

muihin aineiston kuvastoihin.  

 Myös Atelier Lalehilla oli tasaisesi piirteitä kaikista muista 

ekologisuuden estetiikan piirteistä paitsi menneen ja nykyisyyden 

vastakohtaisuuden arvostamisesta. Eniten piirteitä sillä oli luonnon toiminta-

tapojen arvostamisesta sekä huolehtimisesta ja herkästä asennoitumisesta. 

Seuraavaksi analysoin näitä määrällisessä kartoituksessa esiin nousseita 

ekologisen estetiikan piirteitä representaatioanalyysin keinoin.  
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4.2. Laadullinen analyysi 

4.2.1. Tekniset ratkaisut 
 

Hennes & Mauritz (H&M) Concsious -malliston kuvastossa ekologisuus esitetään 

uusina innovaatioina ja tieteellisinä tulevaisuuden visioina ja ratkaisuina. 

Malliston nimi on ”Innovation Science Story 2021001”, jolla viitataan 

tulevaisuuteen ja uusiin innovaatioihin vaatteiden valmistuksessa. Markkinointi-

videon lopussa todetaan ”Pukeudu tulevaisuuteen” (vapaa suomennos). 

Mainonta perustuu keskeisesti juuri mielikuvien ja assosiaatioiden tuottamiselle 

ja niiden liittämiselle markkinoituun tuotteeseen (Paasonen 2010, 6) ja kuvasto 

rakentaa mielikuvaa tiedostavasta ja muodikkaasta tulevaisuuden kansalaisesta 

kuvastoissa. 

 

 

Kuva 1. H&M Conscious -malliston kuvasto. 

 

Kuvat haastavat perinteisiä käsityksiä lookbook-kuvastojen representaatioista 

multimodaalisilla ratkaisuilla ja mallien normaalista poikkeavilla poseerauksilla. 

Perinteisesti lookbook-kuvastot rakentuvat pääosin pelkistä kuvista, mutta H&M 

on käyttänyt lookbookissaan kuvien lisäksi myös paljon tekstejä, joista osa on 

kuvien päällä. Sen lisäksi kuvastoon on upotettu kaksi pidempää videota sekä 

kolme ”hologrammimaista” videota, joissa näkyy vain tausta ja hetken päästä 
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malli ilmestyy taustan päälle. Pidemmissä videoissa on käytetty nopeita 

leikkauksia ja useita samanaikaisia kuvia, jotka luovat kuvaa nopeasti 

kehittyvästä tieteestä sekä muuttuvasta maailmasta ja muodista.  

 

   

Kuvat 2–4. H&M Conscious -malliston video. 

 

Myös mallien poseeraukset ja kuvakulmat tukevat tarinaa tulevaisuuden 

innovaatioista. Monet kuvista on otettu hieman alaviistosta, ei siis perinteisten 

muotikuvien mukaan suoraan edestä. Mallien ilmeet ovat vakavia ja 

poseeraukset ovat erilaisia kuin perinteisissä kuvissa, esimerkiksi malli seisoo 

selkä suoraan kameraa kohti tai istuu kyykyssä katse kamerassa.   
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Kuvat 5–7. H&M Conscious -malliston kuvasto. 

 

Kuvien katsojan assosiaatioita ekologisuudesta rakennetaan korostamalla 

kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöä, jota tuodaan esiin niin kuvissa, videoilla 

kuin teksteissä. Kuvissa esimerkiksi mallien taustalla nähdään kuvia kaktuksista, 

joista on valmistettu kasvipohjaista nahkaa. Videolla myös kävellään 

kaktusviljelmien seassa ja näytetään erilaisten kankaiden valmistusprosesseja. 

Kuvaston tekstipätkissä nostetaan uudet innovaatiot ja materiaalit esiin sekä 

korostetaan ”muodin tulevaisuutta” ja kuvataan kuinka ”tiede yhdistyy tyyliin” 

sekä kuvaillaan uusia materiaaleja, jotka ”muokkaavat tulevaisuuden tyyliä ja 

matkaa kohti kestävämpää muotialaa”: 

 

Tältä näyttää muodin tulevaisuus 

Science Story -konsepti on ylistys innovatiivisuudelle ja kokeellisuudelle. Se haastaa 

kestävän kehityksen rajoja yhteistyöllä tiedemiesten ja -naisten, tutkijoiden ja 

ajattelijoiden kanssa. Olemme luoneet liikkeen malliston — kohti uusia ratkaisuja, 

positiivista muutosta ja kestävän muodin demokratisointia. 

 

Piikikkäästä päärynäkaktuksesta pehmeään vegaaninahkaan 

Malliston neonkeltaiset statement-sandaalit on valmistettu Desserto®-materiaalista, joka 

on kaktuksesta valmistettua kasvipohjaista, suuren suorituskyvyn nahkaa. Tämä 

omaperäinen materiaali muokkaa tulevaisuuden tyyliä ja planeettaamme matkalla kohti 

kestävämpää muotialaa. 
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Tiede yhdistyy tyyliin 

Science Story haastaa olemassa olevan muodin esittelemällä innovatiivisia tekstiilejä, 

jotka mullistavat visiomme kestävästä kehityksestä. Mallisto leikittelee dramaattisilla 

mittasuhteilla, oversize-silueteilla ja vartaloa myötäilevillä ihanuuksilla. Liikkumisen ja 

valinnan vapaus näkyy aukkoina ja säädettävinä yksityiskohtina. Pelkistetty ja 

hienostunut paletti aukeaa modernina designina ja kirkkaiden värien sinfoniana 

näyttävissä asusteissa. 

H&M Conscious -malliston representaatiot ilmentävät hyvin Saiton (2007) 

kuvaamaan ekologisen estetiikan ensimmäistä ratkaisua, jonka avulla pidetään 

yllä totuttuja makutottumuksia, mutta kehitetään niiden mukaista ympäristöys-

tävällisempää tuotesuunnittelua. Mallistossa näkyy edelleen perinteinen 

estetiikka ja muuttuvan muodin virtaukset, kuten dramaattiset mittasuhteet, aukot 

tehokeinona vaatteissa ja kirkkaat värit. H&M tuottaa edelleen samanlaisia 

vaatteita kuin aiemmin, mutta niiden tuottamiseksi käyttää teknisiä ja muita 

ratkaisuja, joilla niistä saataisiin ympäristöystävällisempiä. H&M ei siis pyri 

muuttamaan esteettisiä asenteita ja haluja, vaan ainoastaan tapoja tyydyttää 

niitä. Kuten Naukkarinen (2015) toteaa tällaiset ratkaisut voivat pahimmassa 

tapauksessa jopa lisätä materiaalista kuluttamista, jos ihmiset tottuvat siihen, että 

kaikki esteettiset mielihalut ovat saavutettavissa, koska muotoilijat ja insinöörit 

löytävät niille joka tapauksessa energiatehokkaat toteutustavat. Kuluttajat 

saattavat tällöin vain oikeuttaa pikamuodin ostamisen sillä, että niiden 

valmistuksessa on käytetty uusiomateriaaleja. 

4.2.2. Ympäristöarvot 
 

 
Kolmen muun tutkimusaineistona olleen yrityksen lookbook-kuvastot kuvaavat 

Saiton (2007) mukaan ympäristön kannalta parasta, kolmatta ratkaisua eli 

ympäristöarvoja. Myös H&M:n kuvastossa voi tulkita löytyvän ympäristöarvoista 

menneen ja nykyisyyden vastakohtaisuuden arvostamisen piirteitä, vaikka 

pääosin kuvaston ekologisuuden representaatiot rakentuvat teknisten ratkaisujen 

ja uusien innovaatioiden. Muutamassa kuvassa vaatteessa on selässä lappu, 

jossa lukee, että se on valmistettu kierrätysmateriaalista.  Saiton (2007) mukaan 

vihreä suunnittelu ilmentää esteettistä arvoa, kun esine valmistetaan uudelleen-
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käytetyistä materiaaleista. Lisäksi siitä pitäisi ilmetä materiaalin vanhat ja 

nykyiset käyttötavat. Vihreä muotoilu on siis esteettisesti onnistunutta, kun se tuo 

ekologisen merkityksensä esiin. (Saito 2007, 92–93.) Vaikka vaatteen alku-

peräisestä muodosta ei olekaan jälkiä, lapun teksti tuo ilmi sen uusiokäytön. 

Myös kuvaston mainosvideolla tuodaan menneen ja nykyisuuden vasta-

kohtaisuuden arvostamisen piirteet esiin ja siinä sanotaan, että ”Se on suosikki-

mekkosi saumoissa, ahkeralla käytöllä olevien farkkujesi kankaassa. Menneisyys 

ja nykyisyys kieroutuvat yhteen vaatteidesi DNA:ssa” (vapaa suomennos). 

 Vaikka kolmen muun, Mujin, R-Collectionin ja Atelier Lalehin, kuvas-

toissa on kaikissa eniten ympäristöarvoja, yritysten välillä on kuitenkin 

eroavaisuuksia siinä, mitkä ympäristöarvoista painottuvat kuvastoissa. H&M 

Conscious -malliston lisäksi ainoastaan R-Collectionin mallistossa ekologisuutta 

esitettiin menneen ja nykyisyyden vastakohtaisuuden arvostamisena. 

Kuvastossa on vaatekappaleita, jotka ovat olleet osana R-Collectionin valikoimaa 

alusta saakka, kuten anorakit. Kuvauspaikaksi ja kuvien taustamiljööksi on valittu 

vanha, perinteinen suomalainen mökkimaisema. Lisäksi kuvat on käsitelty niin 

että ne muistuttavat filmikuvia. Vastakohtana näillä ”vanhan maailman” 

elementeille vaatteiden muotokieltä ja kirkkaita värejä sekä mallien poseerauksia 

voi kuvailla moderneiksi.  

 

  

Kuvat 8–9. R-Collectionin kuvasto. 
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Toinen Saiton (2007) piirteistä, joka nousi parhaiten esiin R-Collectionin 

kuvastossa oli sopivuuden, tarkoituksenomaisuuden ja paikkaspesifiyden arvot. 

Vaatteet on kuvattu suomalaisille tutuissa kesäisissä mökkimaisemissa, joten 

visuaalinen maailma välittää tunnelmaa siitä, että vaatteet sopivat hyvin 

paikalliseen ympäristöön ja Suomen kesään. Lisäksi tuotteiden nimissä on 

käytetty suomalaisten naisten, miesten ja kaupunkien nimiä kuten ”Moona”, 

”Kaisa”, ”Aaro”, ”Viljo”, ”Rymättylä” ja ”Hailuoto”. 

 Myös Atelier Lalehin kuvastossa sopivuuden, tarkoituksen-

omaisuuden ja paikkaspesifiyden arvot toteutuvat: vaatteet on kuvattu Suomen 

kesän luonnossa piknikillä, ja niiden tarkoituksenomaisuus kesävaatteina 

toteutuu. Mallit näyttävät iloisilta ja rentoutuneilta ne päällään. Monet kuvat 

näyttävät myös tilannekuvilta ja vaatteet mukailevat mallien liikkeitä heidän 

viettäessään kesäpäivää luonnossa. R-Collectionin kuvastossa paikallisuus 

korostuu kuitenkin aineistoista eniten ja kuvasto kutsuu katsojan mukaan 

nostalgiseen mökkimaisemaan, jossa mennyt ja vanha kohtaavat. 

 Mujin ja H&M:n kuvastoissa puolestaan sopivuus, tarkoituksen-

omaisuus ja paikkaspesifyys eivät välity samalla tavoin, sillä kuvat on kuvattu 

studiossa. Mujin studio on kuitenkin osassa lookbookin kuvissa stailattu 

skandinaavisen näköiseksi kodiksi, jolloin näissä kuvissa voi todeta, että 

tarkoituksenmukaisuus arkivaatteina käy visuaalisesti ilmi. Toisaalta kuvia 

voitaisiin tulkita monokulttuurisiksi, jota Saito (2007) pitää paikkaspesifiyden 

vastakohtana. Tuoteselosteissa on esimerkiksi samat tekstit suomeksi ja 

japaniksi. Koska kuvien kalusteet ja tausta sopivat kuitenkin hyvin 

pohjoismaalaiseen minimalistiseen sisustustyyliin, voi niiden tulkita tuottavan 

”tarkoituksenomaista ja sopivia” ympäristöarvoja. 
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Kuvat 10–11. Mujin kuvasto. 

 

Mujin kuvasto rakentaa ekologisuutta kuitenkin eniten minimalistisuutena. 

Kuvissa itsessään tai kuvastossa esiintyvissä vaatteissa ei ole mitään 

ylimääräistä, vaan koko visuaalinen maailma on hyvin vähäeleinen. Vaatteiden 

leikkaukset ovat klassisia ja yksinkertaisia, ja värit ovat murrettuja. Kuvien 

taustana oleva studio on stailattu niin että se edustaa myös minimalistista linjaa 

yksinkertaisesti muotoiltuine kalusteineen. Lisäksi koko kuvaston sävymaailma 

on hillitty ja luonnollinen.  

 Kuvaston tekstielementissä nousee myös minimalistisuus esiin. 

Toisella lookbookin sivulla on teksti Mujin toimintaperiaatteista ja tavoitteista, 

jossa kuvaillaan muun muassa kuinka Mujin pääperiaatteet ovat ”materiaalien 

valinta”, ”tuotantoprosessien yksinkertaistaminen” ja ”yksinkertainen paketointi”. 

Vaikka tekstissä kiistetään, että Mujin tuotteet eivät varsinaisesti olisi 

minimalistisia, siltä ne kuitenkin Saiton (2007) kriteerien valossa näyttävät. 

Sanavalinnat ”Päivittäisen elämän perusta” ja ”toimiva arki” tuottavat vaatteista 

kuvaa yksinkertaisina arkea helpottavina tuotteina:  

 

… MUJIn tuotteet eivät varsinaisesti ole minimalistisia, vaan antavat ikään kuin hyvän 

perustan elämään ja toimivampaan arkeen. MUJIn ideologia ja suunta on pysynyt samana 

ensimmäisestä päivästä lähtien: haluamme olla ihmisen päivittäisen elämän ja arjen 

perusta. 

 

Minimalistisuuden lisäksi Mujin kuvastossa nousevat esiin myös kestävyyden ja 

pitkäikäisyyden piirteet. Vaatteissa on käytetty luonnonmateriaaleja, pääosin 

pellavaa ja puuvillaa. Myös studion kulisseina käytetyissä kalusteissa on 
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pitkäikäisiä ja kestäviä materiaaleja, kuten puuta ja viimeistelemättömän näköistä 

betonia. 

 Mujin lisäksi myös Atelier Lalehin mallistossa kestävyyden ja 

pitkäikäisyyden arvot toteutuvat. Kuvissa ovat näkyvissä pellavalle ominaiset 

rypyt ja persikkatahra, mikä kertoo vaatteiden huollettavuudesta. Saito (2018) on 

uudemmissa kirjoituksissaan kestävyydestä ja pitkäikäisyydestä puhuessaan 

korostanut sitä, että mitkään vaatteet eivät pysy alkuperäisessä, 

koskemattomassa muodossaan, mikä tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa. Se, 

että mainoskuvissa näytetään, että rypyt ovat osa vaatetta, tekee niistä 

hyväksyttävän, eikä se ole silloin ominaisuus, josta tulisi päästä eroon.  

 

  

Kuvat 12–13. Atelier Lalehin kuvasto. 

 

Kestävyyden ja pitkäikäisyyden lisäksi Atelier Lalehin kuvastossa ekologisuutta 

esitettiin Saiton (2007) kuvaamista piirteistä terveytenä. Myös R-Collectionin 

kuvastossa terveyden piirteet tuodaan esiin. Molemmissa kuvastoissa mallit 

näyttävät hyvinvoivilta ja luonto on suuressa osassa. Atelier Lalehin kuvissa 

aurinko paistaa ja luo varjoja vaatteisiin, ja tuuli heiluttaa mallien tukkaa. Lisäksi 

kuvissa syödään persikkaa, joka toimii ikään kuin symbolina terveelliselle 

elämälle. 
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 Myös Mujin kuvastossa on nähtävissä myös Saiton (2007) 

määrittelemiä terveyden piirteitä. Mallien taustalla olevassa studiossa on käytetty 

paljon huonekasveja, jotka rakentavat kuvaa ”terveyden” arvoista. Vaikka kuvissa 

ei olekaan luonto läsnä samalla tavoin kuin R-Collectionin ja Atelier Lalehin 

kuvastoissa, huonekasvien runsaus sekä vaatteiden luonnonmateriaalit tuottavat 

silti mielikuvaa luonnonmukaisuudesta ja ympäristön terveydestä.  

 Atelier Lalehin kuvastossa luonnon toimintatapojen havaittuvuuden 

arvostaminen saa suurimman osan. H&M:n ja Mujin kuvastot on kuvattu 

studiossa ja R-Collectionin kuvastossa on kuitenkin merkkejä rakennetusta 

ympäristöstä. Kuitenkin myös R-Collectionin kuvastossa välittyy luonnon 

toimintatapojen havaittavuuden arvostamisen piirteitä, esimerkiksi auringonvalo 

pääsee sisään rakennuksen isoista ikkunoista. Kuvissa myös ikään kuin ”eletään 

yhdessä luonnon kanssa” ja esimerkiksi poimitaan omenoita puusta ja ollaan 

menossa matkalla purjehtimaan. 

 

  

Kuvat 14–15. R-Collectionin kuvasto. 

 

Atelier Lalehin kuvastossa kuvien taustalla ei näy merkkejä ihmisten käden 

jäljestä, vaan mallien taustalla on ainoastaan villiä luontoa. Lähes jokaisessa 

kuvassa näkyy merta, kalliota, vehreitä pensaita ja kukkia, joten luonnon 

toimintatapojen havaittavuuden arvostamisen piirteet ovat selkeästi näkyvissä. 
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 Atelier Lalehin kuvasto eroaa aikaisemmista siinä, että vaatteet eivät 

ole joka kuvassa selkeästi pääroolissa. Mukana on tunnelmakuvia myös 

esimerkiksi pelkästä merestä, joka lisää luonnon arvostamista ja samalla tukee 

yrityksen arvoja: pellavan tuottaminen vaatii vähemmän vettä kuin monien 

muiden materiaalien. Representaatiot siis sekä kuvastavat muuttuvia 

yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvostelmia että osallistuvat niiden 

muokkaamiseen (Paasonen 2010, 6). Atelier Lalehin kuvasto haastaa 

vakiintuneita käsityksiä siitä, millaisia lookbookit perinteisesti ovat ja antaa 

merkittävästi tilaa myös luonnolle kuvastossa, myös omina kuvinaan, joissa ei ole 

mallia tai vaatteita näkyvissä. Kuvasto tuo luonnon merkityksen selkeästi esiin 

omina kuvinaan, eikä ainoastaan vaatteiden taustana. 

 

  

Kuvat 16–17. Atelier Lalehin kuvasto. 

 

Atelier Lalehin, Mujin ja R-Collectionin kuvia voi myös tulkita ilmentävän 

huolehtimisen ja herkän asennoitumisen piirteitä. Kuvastojen vaatteet ovat 

muotoilultaan melko yksinkertaisia ja klassisia, eikä niiden suunnittelu kuvasta 

suunnittelijan yksilöllistä ”statementin” tekemisestä, jota Saito (2007) pitää 

huolehtimisen ja herkän asennoitumisen vastakohtana. Toisin kuin H&M kuvasto, 

joka nimenomaan luo kuvaa ”statement”-tuotteista. Erityisesti Mujin ja Atelier 

Lalehin kuvastossa on käytetty yksityiskohtaisia kuvia, joista voi erottaa kankaan 
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materiaalin ja vaatteiden yksityiskohdat kuten napit ja taskut. Nämä kuvat luovat 

kuvaa siitä yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota ja tuotteet on valmistettu 

huolellisuudella. 

 

   

Kuvat 18–20. Mujin kuvasto. 

 

4.3. Yritysten arvot ja visuaalinen markkinointiviestintä 
 

Lopuksi vertaan yritysten arvoja ja vastuullisuuskuvauksia sekä niiden visuaalista 

markkinointiviestintää. Lähes kaikilla yrityksillä visuaalinen markkinointi vastasi 

hyvin myös niiden vastuullisuuskuvauksia.  

 Sekä H&M:n sivujen vastuullisuuskuvauksessa, että visuaalisessa 

markkinointiviestinnässä nousevat esiin ekologisuuden kuvaaminen teknisten 

ratkaisujen avulla. Sivuilla sanotaan, että ”Haluamme eliminoida jätteen ja tuoda 

tekstiilin osaksi muodin kiertoa.” H&M:n myymälät ottavat vastaan ihmisten 

vanhoja vaatteita ja tekstiilejä, ja kierrättävät ne uusiksi materiaaleiksi. Yritys 

sanoo tavoitteekseen, että kaikki materiaalit olisivat kierrätettyjä, 

luomumateriaaleja tai ympäristöä säästävämpiä. Näillä tarkoitetaan materiaaleja, 

joihin tarvitaan vähemmän vettä ja kemikaaleja ja joilla on pienempi 

ilmastovaikutus kuin ”vastaavanlaatuisilla perinteisillä materiaaleilla.” H&M:n 

visuaalisessa markkinointiviestinnässä nousi myös esiin ekologisuuden 

esittäminen teknisten materiaaliratkaisuiden avulla.  

 Tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan ole Saiton (2007) mukaan paras 

ratkaisu. Ekologisen estetiikan pitäisi sisältää jotain uutta ja erilaista, jotta 

voimme oppia yleisesti esteettisten mieltymystemme ympäristövaikutuksista 

(Saito 2007, 87). Lisäksi kuten Naukkarinen (2015, 97) huomauttaa, tällainen 

ratkaisu voi myös jopa lisätä materiaalista kuluttamista, jos ihmiset tottuvat siihen, 
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että kaikki esteettiset mielihalut ovat saavutettavissa. Vaikka H&M tarjoaakin 

parempia materiaaliratkaisuja, se myös kannustaa kuluttamiseen jopa vastuulli-

suuskuvauksessaan: ”Shoppailemalla tuotteitamme autat meitä tekemään 

innovatiivisista ideoista totta.” Lisäksi se tarjoaa ”conscious-pisteitä” jokaisesta 

conscious-tuotteen ostoksesta. Pisteet muutetaan etukupongiksi, jonka voi 

lunastaa ”seuraavan oston yhteydessä”. Näillä toimilla siis vain kannustetaan 

ostamaan enemmän. 

 Vaatemerkkien omia vastuullisuusmerkkejä on myös kritisoitu. 

Vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija Anniina Nurmen mukaan ketjujen 

omat vastuullisuusmerkit eivät takaa, että vaate olisi täysin ekologisesta ja 

eettisesti tuotettu. Se kertoo vain siitä, että vaate on tavalla tai toisella vähemmän 

haitallinen kuin ketjun muut vaatteet. Esimerkiksi conscious-malliston tuotteet 

ovat todennäköisesti samanlaisia ja samoissa olosuhteissa valmistettuja kuin 

merkin muut vaatteet, mutta osa vaatteeseen käytetyistä raaka-aineista on 

hieman vähemmän myrkyllisiä kuin yleensä. Lisäksi termeistä puhutaan 

sekavasti. Vastuullisuus-sana käsittää sekä ekologisuuden ja eettisyyden, mutta 

usein ketjujen merkeissä puhutaan vain materiaalien ekologisuudesta. Kuluttajan 

kannalta on hankala tietää, mikä oikeasti on vastuullista ja mikä ei. Lisäksi 

brändien omia vastuullisuusmerkkejä ei voi vertailla keskenään, koska jokaisen 

ketjun vastuullisuuskriteerit ovat erilaiset. (Lehtonen, 2019.) 

 Mujin visuaalisessa markkinointiviestinnässä nousivat eniten esiin 

minimalismin sekä kestävyyden ja pitkäikäisyyden piirteet. Myös Mujin sivuilla 

todetaan, että yrityksen arvo ei perustu ”tuotteiden lisäominaisuuksiin tai 

koristuksiin, vaan yksinkertaisuuteen.” Toiminnan perustana on ollut tuotanto-

prosessin järkeistäminen niin, että tuotteet ovat yksinkertaisia ja edullisia, mutta 

silti hyvälaatuisia. Nämä toimintaperiaatteet käyvät hyvin yhteen minimalismin ja 

kestävyyden piirteiden kanssa. 

 Vaikka Mujin tuotteet täyttävät ekologisen estetiikan piirteet, kuten 

minimalismin, vaatteiden valmistuksen eettiset periaatteet eivät ole kuitenkaan 

selkeästi esillä. Mujia onkin kritisoitu sen valmistusolosuhteista ja siitä 

viestimisestä. Finnwatchin (2019) mukaan Mujin toimitusketjut sijaitsevat maissa, 

joissa ihmisoikeusloukkaukset tuotantolaitoksissa ovat arkipäivää, eikä yritys ole 

viestinyt vastuullisuudestaan läpinäkyvästi (Kultalahti, 2019). Niin Muji kuin H&M 

on saanut kritiikkiä vaatteiden valmistusolosuhteista ja työntekijöiden oikeuksien 
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polkemisesta. Molemmat yritykset on esimerkiksi yhdistetty uiguurien 

pakkotyöhön Kiinassa (Manninen, 2020).  

 Saiton mukaan (2018, 4) vaatteiden valmistuksen eettisten 

olosuhteet vaikuttavat myös siihen, miten esteettisesti tarkastelemme tuotetta. 

David W. Orrin (2002, 4) mukaan toiminta ei saisi aiheuttaa inhimillistä tai 

ekologista rumuutta missään eikä milloinkaan. Esteettinen jalanjäljen käsite 

osoittaa, kuinka tuotteen esteettisiä ulottuvuuksia arvioitaessa, täytyy osata 

kuvitella esimerkiksi ostoksen esteettinen vaikutus myös toisella puolella 

maapalloa tai tulevaisuudessa. Esteettistä jalanjälkeä ei voi mitata samaan 

tapaan kuin ekologista jalanjälkeä, mutta sen avulla voidaan arvioida esteettisten 

arvojen toteutumista globaaleissa verkostoissa. (Naukkarinen 2015, 91–95) 

Näistä näkökulmista Mujin kuvastoja ei siis voi pitää ekologisesti esteettisenä, 

vaikka visuaalisesti lookbook-kuvastot täyttävätkin monet ekologisen estetiikan 

ympäristöarvot. Niin kauan kuin yritys ei läpinäkyvästi kerro tuotanto-oloistaan ja 

pyri parantamaan niitä, on kyse pikemminkin vain viherpesusta eli siitä, että 

viestitään ekologisista arvoista vain ulospäin. 

 R-Collection visuaalisessa markkinointiviestinnässä korostuivat 

menneen ja nykyisyyden vastakohtaisuuden arvostamisen sekä sopivuuden, 

tarkoituksenomaisuuden ja paikkaspesifiyden piirteet. Nämä arvot sopivat myös 

hyvin yhteen yrityksen sivuillaan kuvaamassaan vastuullisuuslupauksessa, jossa 

kuvataan, että vaatteet suunnitellaan niin, että ne kestäisivät ”sukupolvelta 

toiselle”. Eettisen kaupan puolesta ry:n (2020) julkaiseman vastuullisuusraportin 

mukaan R-Collectionin toiminnan vastuullisuus on kohtuullisella tasolla, mutta 

petrattavaa löytyy vielä.  

 Atelier Lalehin kuvastoissa korostui luonnontoimintatapojen 

havaittavuuden arvostaminen, mikä käy myös hyvin yhteen sen arvojen ja 

toimintaperiaatteiden kanssa. Hävikin syntyminen on minimoitu sillä, että vaatteet 

valmistetaan mittatilauksena ja leikkauksen ylijäämäkankaat hyödynnetään. 

Lisäksi materiaalivalinnoissa ympäristöystävällisyys huomioidaan ja kaikki 

vaatteet valmistetaan pellavasta, jolla on suhteellisen pieni hiilijalanjälki. 

Pellavantuotanto vie vähemmän energiaa ja vettä kuin moni muu materiaali. 

Suurimalla osalla kankaista on myös OEKO-TEX® -ekosertifikaatti.  

 Saito (2018) on uudemmissa teksteissään korostanut myös 

kuluttajien henkilökohtaista yhteyttä vaatteeseen. Koska Atelier Lalehin vaatteet 

tehdään aina mittatilauksesta ja ostaja saa halutessaan tehdä vaatteisiin 
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muutoksia, kuten päättää helman tai hihan pituuden, rakentuu vaatteisiin 

erilainen yhteys kuin vastaavaan vaatteeseen, joka on valmistettu 

massatuotannolla. Se, että ihmiset otetaan mukaan suunnitteluprosessiin voi 

Saiton (2018) mukaan sitouttaa ihmiset käyttämään vaatteita pitkään ja myös 

pitämään niistä parempaa huolta. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkimuksen haasteena oli se, että osa Saiton (2007) ekologisen estetiikan 

piirteistä olivat hyvin monitulkintaisia, joten joku toinen olisi saattanut tulkita 

samoja aineistoja eri tavalla. Toisaalta tämä pätee ylipäätään visuaalisen 

analyysin suorittamiseen: eri ominaisuudet saattavat olla semanttisesti 

merkittäviä eri katsojille (Bell 2001, 26). Saman kulttuurin jäsenet jakavat 

kuitenkin suunnilleen samanlaiset representaatiot ja merkkijärjestelmät 

(Seppänen ja Väliverronen 2013, 96), joten tutkimuksen voi kuitenkin jossakin 

määrin todeta tuottavan tietoa siitä, millä tavoin yritykset käyttivät ekologisen 

estetiikan piirteitä markkinointiviestinnässään.  

 Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, tuloksia ei voi myöskään 

suoraan laajentaa koskemaan koko Suomen vaateteollisuuden visuaalisen 

markkinointiviestinnän keinoja, joilla ekologista estetiikkaa rakennetaan. Ne 

tuottavat enemminkin katsauksen muutaman erilaisen ja erikokoisen yrityksen 

keinoihin. Lisäksi en voi myöskään tietää millaisia tuotannollisia näkökulmia 

yritysten markkinoinnin tiimillä on ollut mainoskuvastoja tehdessä tai ovatko he 

tietoisesti halunneet käyttää kuvissaan ekologisuuden representaatioita. Kiinnos-

tavia jatkotutkimuksen aiheita olisikin tutkia vaateyritysten markkinoinnista 

vastaavien henkilöiden näkemyksiä ekologisuuden representaatioiden tuottami-

seen sekä kuluttajien tulkintoja ekologisen estetiikan representaatioista ja sitä, 

onko niillä todellisuudessa vaikutusta ostokäyttäytymiseen. 

 Tutkimuksessa selvisi, että kaikki tutkimuksen analysoitavina olleet 

aineistot hyödynsivät ekologisen estetiikan piirteitä omassa visuaalisessa 

markkinoinnissaan, joten ekologisuuden voi tämän tutkimuksen perusteella 

olettaa olevan tärkeä markkinointiväline sellaisille yrityksille, jotka tuovat kestäviä 

arvoja esiin omassa toiminnassaan. 

 Kuluttamiseen ja pukeutumiseen liittyvät vahvasti fantasiat siitä, 

millainen haluaa olla ja miltä näyttää. Fantasia osallistuu vallitsevien ajattelu- ja 

toimintatapojen juurruttamiseen, mutta se voi toimia myös voimavarana näiden 

samaisten normien kyseenalaistamiseen (Seppänen 2005, 60–62). Ekologinen 

estetiikka voi toimia suunnittelijoiden apuvälineenä siinä, että rakennetaan 

kuluttajille fantasioita ekologisesta elämäntavasta, johon ihmiset haluavat liittyä 

ja näyttäytyä muille tiedostavina kansalaisina ja kuluttajina, ja samalla hylätä 

vallitsevat fantasiat viimeisimmän muodin mukaan pukeutuvista ”muodin orjista”. 
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Saiton (2007) mukaan ekologisen estetiikan avulla voidaan edistää kestävämpää 

suunnittelua ja sitä kautta kuluttamista. Toisaalta tähän muutokseen voi liittyä 

riskejä, jos ylikulutus muuttuukin vain siten, että pikamuodin sijaan tavoitellaankin 

aina uutta ”vastuullista” tuotetta, jonka avulla identifioidutaan ”tyylikkääksi ja 

tiedostavaksi ”pukeutujaksi. Vaikka nämä tuotteet olisivatkin pikamuotiin 

verrattuna kestävämpiä, kaikista vastuullisinta olisi kuitenkin ostaa uutta 

ainoastaan todelliseen tarpeeseen. 

 Vaikka suunnittelun avulla voidaan muuttaa ihmisten 

kulutustottumuksia kestävämpään suuntaan, niin että ihmiset esimerkiksi 

arvostavat kulutustuotteissa ja vaatteissa minimalismia ja muita kestäviä arvoja, 

ekologiseen estetiikkaan liittyy kuitenkin myös ongelmia. Emme kuluttajina pääse 

näkemään vaatteiden valmistusolosuhteita, ja olemme pitkälti sen tiedon 

varassa, mitä yritykset itse kertovat omasta toiminnastaan. Visuaalisessa 

markkinoinnissa ja vaatteiden suunnittelussa voidaan tuoda ekologisia arvoja 

esiin, mutta samaan aikaan vaatteiden valmistus voi tapahtua epäeettisissä 

olosuhteissa. Esimerkiksi Mujin ja H&M:n kuvastoissa oli selkeästi nähtävissä 

Saiton (2007) luokittelemia ekologisia arvoja, mutta niiden valmistusolosuhteita 

on kritisoitu. Vaatteiden esteettisyyteen vaikuttaa myös tieto niiden tuotanto-

oloista, kuten Naukkarinen (2015) ilmaisee esteettisistä jalanjäljistä puhuttaessa. 

Aina tätä tietoa ei kuitenkaan ole kuluttajien nähtävillä. 

 Yritysten tulisi ottaa vastuullisuus ja eettisyys huomioon kokonais-

valtaisesti toiminnassaan, niin tuotteiden valmistuksessa kuin markkinoinnissa. 

Globaalisti verkottuneessa maailmassa erilaisia yritykseen ja sen toimintaan 

kytkeytyviä sidos- tai intressiryhmiä muodostuu koko ajan (Luoma-aho, 2014) ja 

niiden hallinta on monitahoista ja haastavaa, jopa mahdotonta. Tällöin entistä 

tärkeämpää toimia vastuullisesti koko toimintaketjun läpi ja viestiä omista 

toimistaan läpinäkyvästi sidosryhmille. Tämä olisi myös kannattava strategia 

yrityksille, sillä kuluttajien on todettu suhtautuvan hyvin kriittisesti mainoksiin ja 

viesteihin, joissa heidän näkemyksensä mukaan sorrutaan viherpesuun 

(Harmaala & Jallinoja 2012, 180). 

 Kaikki yritykset eivät tästä huolimatta näin kuitenkaan toimi ja 

kuluttajille on suhteellisen mahdoton vaatimus käskeä ottamaan selvää kaikkien 

yritysten tuotanto- ja toimintaketjuista, varsinkin siinä tapauksessa, jos yritys ei 

itse kerro läpinäkyvästi toimintatavoistaan ja alihankintaketjuistaan. Sen lisäksi, 

että yrityksillä tulisi olla vastuu kertoa läpinäkyvästi toimintatavoistaan ja 
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alihankintaketjuistaan, yritysten toimintatapoihin tulisi voida puuttua myös 

kansallisella tasolla ja erilaisilla laeilla. Vaikka ekologisen estetiikan avulla voi 

muuttaa kuluttajien esteettisiä mieltymyksiä kestävämpään suuntaan, lopullinen 

vastuu on kuitenkin yrityksillä itsellään ja siinä, millä tavoin he toimivat. Vain tietoa 

lisäämällä saamme kuluttajina kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja siten myös 

tuotteen esteettisistä ulottuvuuksista. Ekologisen estetiikan lisäksi tarvitsemme 

siis myös tietoa ja yritysten toiminnan sääntelyä. 
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