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1 Johdanto 
 

Se, mikä toiselle on ongelmallista jätettä, voi toiselle olla mitä parhainta käyttömateriaalia. 

    (Iivonen & Suomäki, 2000, s. 10) 

 

Maailma on tavaraa pullollaan. Uutta tavaraa tuotetaan surutta ja vaihtelevien trendien perässä 

kipittävät kuluttajat ostavat vaikka huvin vuoksi. On kuitenkin selvää, että ympäristö ei kestä 

luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä. Onko kuitenkaan pakko ostaa aina uutta pysyäkseen 

muodin huipulla? Miten vanhaa, käytöstä poistettua materiaalia voisi käyttää uuden luomiseen? 

 

Muoti hallitsee tekstiilien kuluttamista. Muoti on ilmiönä muun muassa vanhan kierrättämistä, 

vanhojen trendien nostamista esiin. Trendien vaihtelemisen vuoksi ei tarvitse välttämättä ostaa 

uutta. Jos vielä yhtälöön lisätään se, että kestävä kuluttaminen ja maailman tilasta huolehtimi-

nen on ainakin osalle ihmisistä muodikasta, voidaan nähdä kestävän kulutuksen nouseva trendi.  

 

Myös käsityöharrastaja on vaihtelunhaluinen ja haluaa luoda uutta. Uusia tuotteita valmistetta-

essa ei kuitenkaan tarvitse käyttää enenevässä määrin luonnonvaroja. Avainsana on kierrättä-

minen. Vanha, käyttökelvoton tuote on kokenut yhden elämän, mutta sillä on luovissa käsissä 

mahdollisuus jatkaa elämää toisena tuotteena. Käytöstä poistettu esine on vielä käyttökelpoista 

toisen tuotteen materiaalina. Tarvitaan uudenlainen tapa katsoa maailmaa, jotta käytetty tavara 

päätyy uuden tuotteen materiaaliksi. 

 

Vanhojen vaatteiden käyttö uusien materiaalina ei ole uusi keksintö. Niin on tehty aina, eten-

kin, kun tekstiilimateriaali on ollut arvokasta. Etenkin lasten vaatteiden materiaalina aikuisten 

vanhat vaatteet ovat olleet suosittuja (Aikasalo, 2000, s. 57). Omaa kieltään puhuu myös suo-

malaisten kotien klassikkosisustustekstiili – räsymatto (Kähönen, 2009, s. 37).  

 

Halpoja tekstiilituotteita on kuitenkin helppo ostaa ja helppo heittää pois. Vanha, kulunut tai 

muodista mennyt vaate ei kuitenkaan ole jätettä. Osaavissa käsissä vanha tuote muuntuu uu-

deksi, muodikkaaksi ja jännittäväksi. Kestävän kehityksen ideologia tekee välttämättömäksi 

toteuttaa entisaikojen säästäväisyyttä. Kun vanhaa tekstiilimateriaalia uudistetaan, muodistetaan, 

muunnetaan ja kierrätetään, säästetään rahavarojemme sijaan luonnonvaroja. Keinot ovat van-

hat, mutta syyt erit.  
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Kuluttajien asenteisiin vaikuttamalla ihmiset ymmärtäisivät kierrätetyistä materiaaleista valmis-

tettujen tuotteiden arvon. Käsityönopettajalla on mahdollisuus vaikuttaa nuoreen kulutta-

jasukupolveen peruskoulussa. Miten peruskoulussa olisi mahdollista hyödyntää vanhan tavaran 

käyttöä uuden materiaalina? Kouluissamme kasvaisi kestävän kehityksen mukaiseen tuottami-

seen ja kulutukseen perehtynyt polvi, joka osaisi ennakkoluulottomasti käyttää vanhaa materi-

aalia uuden valmistamisessa.  

 

Tutkielmani tarkoituksena on ottaa selvää, millaista käsityö on, kun se ilmentää kestävän kehi-

tyksen ideologiaa. Miten käsityössä voidaan huomioida ympäristöä eikä osallistua kiihkeään 

kuluttamiseen? Käsityössä tarvitaan materiaaleja, ja monesti valmistamiseen kuluu energiaa. 

Käsityötuotteet ovat usein käyttöesineitä, joita käytetään ja huolletaan. Miten käsityöharrastaja 

voi ottaa osaa ympäristön säästötalkoisiin ja olla tuhlaamatta harrastaessaan? 

 

2 Tutkimustehtävä ja -ongelmat 
 

Käsityö ja kestävä kehitys vaikuttaa juuri nyt hyvin ajankohtaiselta. Kestävän kehityksen peri-

aatteet määriteltiin jo vuonna 1987, ja 1990-luvulla niitä sovellettiin kansallisesti monissa jul-

kaisuissa (ks. esim. Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset opetusministeriön hallinnonalalla, 1992, s. 1). 

Kuluttajatoiminta kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa runsaasti ongelmia kulutusyhteiskunnis-

sa globaalissa mittakaavassa. Kestävä kulutus on toimintaa, joka huomioi kestävän kehityksen 

periaatteet. Muoti taas hallitsee tekstiilien kuluttamista. Kestävä muoti liittyy tekstiilien tuotta-

miseen ja kuluttamiseen ekologisesti. Kestävän kehityksen periaatteita on sovellettu laajasti 

inhimilliseen toimintaan, eikä käsityökään voi välttyä ympäristötietoisuudelta. 

 

Vaatteet ja pukeutuminen ovat suuri osa kulttuuriamme. Vaatteiden kuluttamistottumukset 

asettavat vaatimuksia tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle. Tämä teollisuuden ala on tällä hetkellä 

levittäytynyt ympäri maailman, ja myös sen vaikutukset ovat globaaleja. Yksittäisen kuluttajan 

toiminnalla on siis laajalle levinneet ja kauaskantoiset vaikutukset. Näin ollen myös muotiteol-

lisuudessa on pohdittu ympäristöasioita ja kestävää kehitystä. 2000-luvulla kestävästä muodista 

on tullut julkaisuja, joissa yritetään määritellä keinoja hillitä muotiteollisuuden haitallisia ympä-

ristövaikutuksia.  

 

Olen kiinnostunut siitä, mitä yksilö voi tehdä kestävän kehityksen periaatteita toteuttaakseen. 

Tässä tutkielmassani luotaan mahdollisuuksia tehdä valintoja paremman maailman puolesta 
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käsityöharrastuksessa. En usko, että yksikään käsityöharrastaja on kuluttamisen hillitsemiseksi 

valmis luopumaan lahjastaan, käsiensä kätevyydestä, ja siitä, mitä lahjallaan voi luoda. Ulla Suo-

janen (1995, s. 15) toteaakin, että käsityöntekijä on yhtä aikaa sekä kuluttaja että tuottaja.  

 

Käsitöiden harrastaminen kytkeytyy osaltaan kuluttamiseen samoin kuin myös muotiin ja pu-

keutumiseen. Selvitän, miten kuluttaminen ja muoti pystyvät kestävän kehityksen näkökulmas-

ta antamaan taustan käsityölle. Kestävän kehityksen lisäksi kestävä kulutus on vakiintunut käsite. 

Ulkomaisessa kirjallisuudessa kestävä muoti (sustainable fashion) on kehittynyt kuvaavaksi ilmiön 

määritteeksi. Tämän tutkielman yksi tavoite on lisätä tähän käsitejoukkoon kestävä käsityö, jota 

lähden määrittelemään.  

 

Perehdyn ilmiöön Suuren Käsityö -lehden artikkelien avulla. Tavoitteeni saavuttamiseksi tut-

kimustehtävikseni muotoutuivat pääkysymys ja kolme alakysymystä: 

 

1. Miten kestävä käsityö ilmenee Suuren Käsityö -lehden artikkeleissa? 

 

2. Millaisia materiaaleja artikkeleissa tuodaan esille? 

3. Millaisin keinoin esimerkkitöissä tehdään uutta käytetystä materiaalista? 

4. Onko kestävässä käsityössä nähtävissä kehitystä vuosikerroittain? 

2.1 Viitekehys 
 

Tutkimukseni on puheenvuoro tällä hetkellä käytävään keskusteluun tekstiiliteollisuuden kes-

tävyydestä. Kestävyydellä tässä tarkoitetaan kestävään kehitykseen liittyvää kestävyyttä (sus-

tainability) erotuksena vaikkapa kulutuksen- tai värinkestosta. Kestävyys sanana mahdollistaa sa-

naleikittelyn, mutta kestävä on oleellisissa kohdissa aina merkityksessä sustainable ja viittaa kes-

tävään kehitykseen. 

 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjat-

tua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville 

hyvät elämisen mahdollisuudet.  (Wilkki, 1995, s. 6) Kulutus on kestävän kehityksen kannalta 

ongelmallista. Kestävä kulutus on säästeliästä ja hillittyä kulutusta, joka on mahdollista saman-

aikaisesti kaikille ihmisille. Myös tulevaisuuden kuluttajat otetaan huomioon kestävällä kulu-

tuksella, joka säästää luonnonvaroja. Kestävän kulutuksen tavoitteena on hyvinvointi. 
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Kestävä kehitys on yläkäsite, jonka puitteissa tarkastelen kulutusta, muotia ja käsityötä. Kestä-

vän kulutuksen käsite on tutkielmani kannalta oleellinen, sillä tutkimuskohteenani on Suuri 

Käsityö -lehti ja siinä olevat lehtijutut, jotka käsittelevät käytetyn materiaalin uudistamista ja 

hyödyntämistä. Tuotteiden elinkaaren loppupää on kuluttajien varassa. Se, mitä tekstiilille ta-

pahtuu varsinaisen käytön jälkeen, on kuluttajasta kiinni. Heitetäänkö esimerkiksi väriltään 

haalistunut T-paita pois, viedäänkö se kirpputorille tai vaatekeräykseen, lahjoitetaanko se 

eteenpäin, vai annetaanko sille lisäaikaa käsityöllisin menetelmin?  

 

Aikasalon (2000) 1920–1960-luvuille suuntautuneen tutkimuksen Seuratkaamme järkevää ja ter-

veellistä muotia mukaan Suomessa oli tekstiilien ja muodin kuluttamisessa säästäväisyyden ihanne 

(Aikasalo, 2000, s. 154–157). Todennäköisesti tämä ihanne on jatkunut 1960-luvulta eteen-

päinkin. Vaatetusteollisuus sekä vastaa kuluttajien haluihin ja tarpeisiin että luo niitä. Muoti on 

tullut kaikkien ulottuville. Länsimaissa kaikilla on varaa ostaa muotia (Welters, 2008, 28). Muo-

tivaatteiden hinnat on poljettu niin alas, että mahdollisimman monilla on varaa ostaa mahdolli-

simman paljon. Tätä hintojen mataluutta ei ole kuitenkaan saavutettu miten vain. Taustalla on 

monimutkaisia rakenteita, eettisesti kyseenalaisia valintoja ja ekologisia ja sosiaalisia ongelmia.  

 

Kestävällä muodilla tarkoitetaan muotiteollisuuden suunnanmuutosta kohti kestävän kehityk-

sen arvomaailmaa. Kestävän muodin synonyymeina näkee käytettävän käsitteitä ekologinen, 

eko- tai vihreä muoti. Tässä tutkimuksessani käytän enimmäkseen käsitettä kestävä muoti sen 

yhtäaikaa kuvaannollisen ja kirjaimellisen merkityksen vuoksi. Kestävä muoti käsitteenä on 

paradoksi, sillä muotiin liittyy vahvasti ajallisuus ja muutos. Toisaalta vaatteet ovat kestäviä 

kulutushyödykkeitä. Vaatekappaleet, jotka on kerran hankittu huippumuodikkaina aikansa 

ilmentäjinä saattavat kestää vaikka koko elämän, jos ne ovat kantajansa tyyliä ja persoonaa il-

mentäviä. (Black, 2008, 17, 195) Vintageksi kutsutaan 1910–60-lukujen muotivaatteita, joista 

on tullut aikaa kestäviä klassikoita. Niiden muodikkuus on kestävää. (Scott, 2008, s. 388) 

 

Kestävässä muodissa suurin osa keskustelusta käydään muusta kuin siitä, mitä yksittäisen ku-

luttajan tulisi tehdä ollakseen ekologisesti muodikas. Keskustelussa painottuu, miten vaatteita 

suunnitellaan ja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on pitkällä 

tähtäimellä saada kestävä kehitys läpäisemään koko muotiteollisuus. Kuluttajien ei tarvitsisi 

tehdä ekologisia ja eettisiä valintoja ostaessaan, vaan he voivat keskittyä siihen, mikä muodissa 
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viehättää ja vetää puoleensa: ulkonäköön, tuntuun ja muotoon. (ks. Black, 2008, s. 197) Selvi-

tän, millaisia keinoja tällaisen muodin maailman luomiseen kehitellään.  

 

Kestävä kehitys, kulutus ja muoti ovat käsitekolmikko, jolla luon pohjaa omalle tutkimukselleni. 

Niiden avulla vastaan kysymykseen, miksi tätä tutkimusta teen. Kestävän käsityön käsite on 

oma kehitelmäni. Siitä on tutkimusta niukasti. Käsityötieteen saralla tehdyt tutkimukset käsitte-

levät tekstiilien elinkaarta (Suojanen, 1995), kestävää kehitystä käsityövaltaisissa yrityksissä 

(Suojanen, 2002), tekstiilisuunnittelijoita ja käsityöläisten suunnitteluprosessien ekologisuutta 

(Hakala, 2003; Kontti, 2003; Toijala, 1999; Turunen, 1999). Monissa tutkimuksissa tosin sivu-

taan kestävään käsityöhön oleellisesti liittyviä seikkoja (ks. esim. Kärnä-Behm, 2007; Kosken-

nurmi-Sivonen & Anttila, 2007), myös tekstiilitaiteessa (Lukkarinen, 2008). Tavoitteeni on 

kestävän käsityön käsitteellä syntetisoida kestävän kehityksen, kulutuksen ja muodin alueen 

ajatuksia käsityön näkökulmasta. Nojaan olemassa olevaan tutkimukseen käsityötieteessä, mut-

ta tutkimukseni avulla laajennan näkökulmaa.  

 

Luvuissa 5 ja 6 käsittelen kuluttamista ja muotia ilmiönä, joka on muuttunut 1800- ja 1900-

lukujen aikana niin, että 2010-luvulle tultaessa tekstiilien kuluttaminen vaikuttaa ympäristöön 

haitallisesti. Kasvanut kuluttaminen on johtanut luonnonvarojen tuhlaamiseen ja tavaranpaljo-

us siihen, että ihmiset eivät arvosta tavaraa. Tarkastelen ilmiötä tekstiilien näkökulmasta – mil-

laisia kestävän kehityksen vastaisia piirteitä kuluttamisessa ja muodissa on, ja miten niitä voisi 

kehittää kestävämmiksi. Tarkoitukseni on lopulta tarkastella käsityötä kestävästä näkökulmasta. 

Kestävä kehitys vaatii uusia toimintatapoja, maailmaa mullistavia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Ajattelumallien on muututtava. Muutokset ovat kuitenkin aina hitaita, etenkin kun on kyse 

ihmisyhteisön mentaliteetin muutoksesta. Tutkimuskohteenani oleva muutos käsityöprosessin 

muutoksesta ympäristömyötäiseen suuntaan, on pieni askel muutokseen ajattelutavoissa.  

 

2.2 Aineisto  
 
Tutkielmani tarkoitus on selvittää kestävän käsityön ominaisuuksia. Perehdyn aiheeseen Suuri 

Käsityö -lehden artikkeleiden perusteella. Suuri Käsityö on Suomen suurin käsityölehti. Se 

alkoi ilmestyä keväällä 1974, tuolloin nimellä Suuri Käsityökerho. Vuonna 1993 nimi muutet-

tiin Suureksi Käsityölehdeksi, ja 2010 nimi vaihtui taas: tällä hetkellä lehden nimi on Suuri Kä-
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sityö. Lehti on ollut koko ilmestymisaikansa Suomen suosituin alan lehti, ja vuosien varrella 

sen sisältö on monipuolistunut, mikä on vankentanut sen asemaa. (Törmä, R., 2010) 

 

Aineistonani tutkielmassani on Suuri Käsityö -lehden 160 artikkelia, joissa on 206 käsityötä 

vuosilta 2000–2008. Valitsin tutkimuskohteekseni vuosikerrat 2000-luvulta, sillä vuosikymmen 

on ollut kierrätys- ja uusiomuodin nousun aikaa, mistä kertoo pienten, kierrätysmateriaalin 

käyttöön perustuvien yritysten lisääntyminen sekä käsityökirjallisuuden julkaisu kierrätys- ja 

uusiokäyttöaiheista. Tarkastelemalla lehtiä vuodesta 2000 eteenpäin saa läpileikkauksen ilmiös-

tä käsityön näkökulmasta. Kuinka ilmiö on lähtenyt liikkeelle? Mitkä vuodet ovat ilmiön kulta-

aikaa? Mihin suuntaan aineiston perusteella ilmiö on liikkumassa? Aineistoni rajautui vuoden 

2008 loppuun päätoimittajan vaihdokseen. 2000-luvun aikana päätoimittaja Paula Hietarannan 

luotsaaman toimituksen kierrätysaiheiset artikkelit muotoutuivat tietyntyyppisiksi ja vuodesta 

2009 lähtien linjassa on nähtävissä hienoista muutosta. Vuosikerrat 2000–2008 muodostavat 

siis kokonaisuuden, jota tällaisessa tutkielmassa on mielekästä käsitellä.  

 

Käytettyyn materiaaliin liittyvien artikkelien määrä vaihtelee yhdeksässä vuosikerrassa suuresti 

(Taulukko 1.). Vuonna 2000 niitä on jopa 14, mutta niiden määrä hieman vähenee vuoden 

2004 loppuun asti. Vuosina 2000–2004 artikkelien määrä on kymmenen molemmin puolin. 

Vuosina 2005–20007 artikkeleita on jo pikemminkin 20, ja määrän perusteella huippuvuodeksi 

osoittautuu vuosikerta 2008. Silloin 

artikkeleita on 41. Kun tarkastellaan 

artikkelien esimerkkitöiden määriä, 

2008 on huippuvuosi 48 työllä. 

Esimerkkitöiden ja artikkelien mää-

rät heittelevät vuosittain. Kun 

vuonna 2000 artikkeleja on 13, on 

töitä melkein puolet enemmän: 25 

esimerkkityötä. 

 

Pelkkä määrä ei tosin kerro artikke-

leista paljonkaan. Tarkoituksenani 

onkin tarkastella artikkeleita nimen-

omaan sisällöllisesti, jakaa ne luok-

kiin. Näiden luokkien avulla osoitan, 
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minkälaista kehitystä artikkeleissa on todella tapahtunut.  

 

Aineistoni rajautui materiaalin perusteella. Esimerkkitöissä käytettävän materiaalin oli oltava 

käytettyä, jolloin niissä oli kyse tekstiilien elinkaaren huomioimisesta ja kestävästä kuluttami-

sesta käsityön alueella. Saadakseni mahdollisimman kattavan kuvan ilmiöstä, materiaalivariaatio 

sai muuten olla laajaa. Jos materiaali oli käytetty vaate tai esine, ylijäänyt jostain toisesta tarkoi-

tuksesta tai suorastaan jätettä, artikkelista tuli aineistoani. 

 

Artikkeleita tai esimerkkitöitä en pyrkinyt sen lisäksi rajaamaan millään tavalla. Ne eivät liitty-

neet toisiinsa mitenkään, vaan olivat aivan yksittäisiä. Jotain yhdenmukaisuutta niissä oli kui-

tenkin nähtävissä. Suuren Käsityön keskikesän numeroissa on aina pieniä käsitöitä esimerkiksi 

mökkituliaisiksi. Hyvin usein näissä artikkeleissa oli yksi tai muutama – kerran jopa kaikki – 

käsityö käytetystä materiaalista. Useissa lehdissä on myös henkilökuvauspalsta. Nämä artikkelit 

ovat päätyneet aineistooni, vaikka niissä näkyviin töihin ei annetakaan lehdessä ohjeita. Kui-

tenkin näillä artikkeleilla on vaikutus kestävän käsityön tutuksi tulemiseen lukijakunnalle ja 

siksi valitsin työt aineistoni osaksi. Lukijat näkevät, mitä käsityöläiset tai käsityönharrastajat 

tekevät, havaitsevat ilmiön olevan olemassa myös lehden ulkopuolella ja saavat näistä töistä 

ideoita.   

 

Monet aineistokseni päätyneistä käsitöistä olivat kokonainen artikkeli. Tällöin voidaan ajatella, 

että koko artikkeli kuvastaa kestävää käsityötä. Osa aineistoani on kuitenkin artikkeleista, joissa 

ei varsinaisesti käsitellä käytetyn materiaalin käyttöä käsityössä, mutta joissa yksi tai muutama 

jutun esittelemistä töistä on valmistettu kierrätysmateriaalista. Tällöin koko artikkeli ei kuulu 

aineistooni, vain tutkimuskohteeseeni liittyvä työ. Nämäkin jutut olen laskenut aineistoni artik-

keleihin, mutta analyysissani käsittelen vain tätä relevanttia työtä.  

 

Suuren Käsityön pääkirjoituksissa on otettu kantaa kestävään käsityöhön. Kaikkiaan näitä pää-

kirjoituksia oli aineistossani viisi. Vuonna 2007 helmi- ja kesä–heinäkuun numeroissa käsitel-

tiin kestävää käsityötä otsikoilla Vaikuttavia valintoja (SK 2/2007, s. 2) ja Kierrätä käyttöön (SK 

6–7/2007, s. 3). Vuoden 2008 aloittaa pääkirjoitus kestävästä käsityöstä: Me maailman parantajat 

(SK 1/2008, s. 3). Kaksi muuta vuoden 2008 pääkirjoitusta olivat Vanhasta uutta (SK 4/2008, s. 

3) ja Turhaa ja tarpeellista (SK 8/2008, 3).   
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Suuressa Käsityössä on palstoja, jotka liittyvät kestävään käsityöhön. Ohuimmin siihen liittyy 

Näppärät näpit -palsta, jossa ilmestyi eri vuosina erilaisia pieniä askarteluohjeita kouluikäisille. 

Osassa ohjeista käytettiin kierrätysmateriaalia. Vanhasta uutta -palsta alkoi vuoden 2004 nume-

rossa 4. Tämä palsta muotoutui suosituksi, ja elokuuhun 2010 mennessä viimeiset ohjeet ni-

mikkeellä Vanhasta uutta julkaistiin lokakuun numerossa 2009. Jo vuonna 2004 sarjassa ilmestyi 

kuusi ohjetta. Seuraavana vuonna ohjeita oli seitsemän, mutta 2006 vuosikerrasta löytyi vain 

kolme ohjetta. Vuodelle 2007 Vanhasta uutta -ohjeita oli yksi lisää, neljä, kun taas 2008 ohjeita 

oli yhdeksän. Vuosina 2005 ja 2006 lehdissä taas ilmestyi yksitoistaosainen Korjausompelun käsi-

kirja -palsta.  

 

Suuressa Käsityössä myös lukijat pääsivät esittelemään kierrätystaitojaan. Tammikuussa 2003 

julistettiin kilpailu vauvan tilkkupeitoista. Tulokset olivat huhtikuun numerossa ja ensimmäisen 

palkinnon sai työ, joka oli tehty vanhoista flanellikankaista (S K 4/2003, s. 25). Vuoden 2005 

elokuun numerossa julkistetaan Laukun lumoa -laukkukilpailu (SK 8/2005, s. 28), jonka voitta-

jat esiteltiin numerossa 1/2006. Neljännelle sijalle ylsi vanhasta sateenvarjosta ommeltu leh-

mäkassi. Muissa laukuissa kierrätysmateriaalia ei käytetty, eikä se ollut kilpailun kriteereissäkään. 

Sen sijaan myöhemmin kierrätysmateriaalin käyttöön oli ihan omiakin kilpailuja. 

 

Vuoden 2006 elokuun numerossa julistettiin kilpailu 8 – 12 -vuotiaille nimellä Muuta rihkamat 

aarteiksi! Kilpailun ideana oli suunnitella ja valmistaa koru kiinnostavista, käytöstä poistetuista 

esineistä. ”Materiaaliksi kelpaavat esimerkiksi vanhat kolikot, avaimet, legopalikat ja mutterit”, 

kirjoitettiin jutussa. Korukilpailun voittajat julkaistiin lokakuun numerossa, ja voittajatöissä 

materiaalit olivatkin monipuolisia. Osassa materiaalina oli roskia: pyykkipoikien jousia, sham-

poopullojen muovia, insuliinipiikin suojia, karkkipaperia, juomatölkkien avaajia. Toisissa töissä 

oli käytetty ylijäämämateriaalia kuten erilaisia ketjuja, nauhanpätkiä, Kinder -yllätyksiä, nappeja 

ja niin edelleen. Kilpailuun osallistui 204 työtä ja lehdessä niistä esiteltiin neljätoista.  

 

Toukokuun numerossa vuodelta 2007 oli lukijakilpailu otsikolla Tee farkusta kaunista kotiin. 

Tässä kilpailussa käytöstä poistuneista farkuista oli tarkoitus tehdä sisustustekstiilejä. Elokuus-

sa voittajat olivat selvillä ja kilpailun voitti organzaverho, johon oli kirjottu farkulla puusiluetti. 

Toiseksi tuli farkuntaskuista ommeltu tuettu ruukku tai kippo. Kolmanneksi valittiin fark-

kusuikaleista kieritetyistä pyörylöistä koottu kulho. Neljäntenä oli taidokas tuolin farkkuhuppu 

ja viidentenä nappilistoja farkun nurjaa puolta saumanvaroineen koristeluna hyödyntävä pei-
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linkehys. 

 

Kestävä käsityö ei aineistoni perusteella muodostanut linjaa Suuressa Käsityössä. Artikkelit ja 

esimerkkityöt olivat yksittäisiä, ja niiden perusteella jäi tehtäväkseni analysoida ja muodostaa 

lehdessä pinnan alla piilevät suuntaviivat kestävässä käsityössä. Analyysin tarkoitus oli tarkas-

tella kestävän käsityön ilmiötä kokonaisvaltaisesti siten kuin se lehdissä ilmenee. Tämän vuoksi 

viittaan artikkeleihin lehden nimellä ja olen tietoisesti häivyttänyt toimittajien osuuden aineis-

tostani. Kaikissa artikkeleissa ei koko artikkeli liittynyt kestävään käsityöhön, vain yksittäinen 

työ, jolloin ilmiön käsittely ilman tekijöitä kävi helpommaksi. Yksittäisten, toisistaan erillisten 

artikkelien avulla oli mahdollista nähdä ilmiön suuret linjat aineistossa. 

 

2.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Sisällönanalyysi on alun perin kvantitatiivinen menetelmä, mutta sitä voidaan käyttää myös 

laadullisessa tutkimuksessa (Anttila, 2005, s. 292). Se on tutkimusmenetelmä, jolla perinteisesti 

tulkitaan tekstejä. Analyysissa keskeisistä teksteistä tehdään systemaattisesti, menetelmällisellä 

täsmällisyydellä toistettavia havaintoja. Systemaattinen analyysi on keino, jolla luodaan yhteys 

teorian, tutkimuksen kontekstin ja aineiston välille. (Bauer, 2000, s. 133, 138–139) Oman 

tutkimukseni teoreettinen konteksti muodostuu kestävän kehityksen, kulutuksen ja muodin 

käsitteistä. Sisällön analyysilla voin tuoda näistä käsitteistä oleelliset seikat käsityöhön. 

Tutkimusaineistoni ei ole pelkkää tekstiä, vaan kokonaisia artikkeleita teksteineen ja kuvineen. 

Artikkelien käsityöt muodostavat analysointiyksikköjä. 

 

Tutkija päättelee kontekstinsa ilmaukset rekonstruoimalla tekstin ilmaisua ja kuvausta. Sisällön 

analyysissa tutkimuksen keskiössä on lähdeteksti, joka on aiheensa ilmaisu. Systemaattisessa 

analyysissa aineistoa luokitellaan. Luokittelu ja koodaaminen luovat yhteyden teorian ja tutki-

muksen aineiston välille. Koodauskehyksen luominen on prosessi ja perustuu vertailuun. 

Koodi on tutkijan asettama kysymys, johon aineisto vastaa. (Bauer, 2000, s. 133, 138–139; 

Krippendorff, 2004, s. 127) Tässä tutkimuksessa olen järjestellyt tutkimuskysymysteni avulla 

artikkeleita ja niissä esiintyviä käsitöitä teoreettista kontekstiani vasten. Keskiössä ovat artikke-

lit ja niiden käsityöt, jotka ilmentävät kestävää käsityötä.  

Luokitusrungon lähtökohta voi muodostua tutkittavasta aineistosta, aikaisemmista 

tutkimuksista, asiantuntijoiden viitteistä, viitekehyksen lähtökohdista, aikaisemmista teorioista 
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ja niiden yhdistelmistä. Aineisto jaetaan havaintoyksiköihin. Luokitusyksikkö puolestaan 

sisältyy havaintoyksikköön. Luokitusyksiköt ovat sisältöluokkien osia. (Anttila, 2005, s. 293; 

Bauer, 2000, s. 139–140; Krippendorff, 2004, s. 128–129) Artikkelien käsityöt ovat 

havaintoyksikköjäni, joista olen ottanut luokitusyksiköiksi tutkimuskysymysteni perusteella 

materiaalit ja keinot.  

Tutkimukseni eteni niin, että  kokosin aiheeni kannalta oleellisesta kirjallisuudesta 

havainnollisen esityksen tutkimukseni kontekstista. Tämän jälkeen artikkelien käsitöiden 

luokittelussa minua ohjasi niin teoreettinen konteksti kuin itse aineisto. En halunnut luoda 

luokitusrunkoa keinotekoisesti kontekstista käsin, vaan aineiston esittämästä todellisuudesta. 

Niinpä artikkelien käsityöt olivat luokitteluni kulmakivi. Jaoin ensin käsitöissä käytettävät 

materiaalit luokkiin. Tämän jälkeen luokittelin keinot ja analysoin molemmat 

luokitusyksikköni.  

 

Analyysi on objektiivista, kun se etenee vain sillä perusteella, että se vastaa tutkimuskysymyk-

siin. Kategoriat muodostuvat tutkimuskysymysten perusteella. Sisällönanalyysi pyrkii kuvaa-

maan ilmiötä kokonaisvaltaisesti, jolloin analyysin taustalla on jokin teoria ja sen avulla raken-

netaan yhteyttä teoreettiseen ajatteluun. (Anttila, 2005, s. 293) Sisällön analyysin validiteetti ei 

muodostu tekstistä sinänsä, vaan siitä, miten tutkija perustelee tulkintansa teoreettista materi-

aaliaan vasten (Bauer, 2000, s. 133). Teoreettisen perustelun analyysilleni esitän luvuissa 3–7.  

Analysoituani molemmat luokitusyksiköt, tein kokoavan esityksen Suuren Käsityön 

vuosikerroista vastatakseni kysymykseen, miten artikkelit kehittyvät vuosien varrella. Näistä 

kolmesta tutkimustehtäväni alakysymyksistä aloin koota määritteitä kestävälle käsityölle. Se 

määritelmä, jonka sain aikaan, on siis teoreettisen kontekstini ja Suuren Käsityön ilmentämien 

käsitöiden tulosta. Tyhjentävä käsitteen määrittely ei ole.  

Kestävän käsityön määrittelemisen apuna käytin vielä systemaattista analyysia.  Systemaattisella 

analyysilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla selvitetään teorian tai aatteen sisältöä. Systemaattisen 

analyysin käsitteeseen kuuluu kaksi puolta: analyyttinen ja synteettinen. Analyyttinen tehtävä 

merkitsee esimerkiksi jonkin kirjan käsitysten erittelyä. Synteettinen tehtävä taas tarkoittaa 

uuden käsitteen tai ajatuksen kokoavaa luomista. Täysin originaalia ajattelua ei ole olemassa, 

joten systemaattisessa analyysissa vallitsee tiivis molemminpuolinen vaikutus analyysin ja 

synteesin kesken. (Jussila, Montonen, & Nurmi, 1992, s. 157–158.) 

Tutkimuksen tarkka raportointi on luvussa 6.  
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3 Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen käsite määriteltiin 1987 Brundtland komission raportissa. (Kestävä kehitys 

ja ympäristökysymykset opetusministeriön hallinnonalalla1992, s. 1). YK:n ympäristö ja 

kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa 1992 vahvistettiin Agenda 21, joka määritteli kestävän 

kehityksen periaatteet ja tavoitteet ( Wilkki, 1995, s. 6; ks. myös Jäppinen, 2006, s. 13–14).  

Kestävä kehitys määritellään ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämiseksi niin, että 

tulevilla sukupolvilla on yhtä hyvät mahdollisuudet tyydyttää omansa. Perustarpeiden 

määrittäminen on vaikeaa, mutta ensisijaisiksi tarpeiksi ajatellaan maailman köyhien 

perustarpeiden tyydyttäminen ja myös henkisen hyvinvoinnin kasvattaminen lasketaan 

perustarpeeksi.   (Rautiainen, 1988, s. 24, 26) Kestävän kehityksen mukainen elämä merkitsee 

sitä, että ihmisten elämäntapa jättää maailman jälkeensä sellaiseksi, että myös jälkipolvilla on 

yhtä hyvä mahdollisuus toteuttaa samaa elämäntapaa.   

Kestävän kehityksen mukaan meidän hyväosaisten tulisi luopua paljosta – tuhlailevasta 

elämäntavasta – jotta kaikki voisivat nyt ja jatkossa tyydyttää perustarpeensa. Mitä korkeampi 

elintaso on, sitä useammat asiat alkavat tuntua perustarpeilta, eikä niistä haluta luopua. 

Aiemmin ylellisyytenä pidetyt asiat muuttuvat välttämättömyyksiksi (Heiskanen & Pantzar, 

1994, s. 500) 

 

Tuhlaileva elämäntapa on se, jota haluan tutkielmallani kritisoida. Miten korkean elintason 

maassa olisi mahdollista huomioida kestävä kehitys tavalliselle ihmiselle sopivalla tavalla? Pa-

kottaminen kielloilla ja syyllistämisellä ei saavuta kohdettaan. Asenteiden ja arvojen ravistelu 

on kuitenkin aiheellista keskustelun avulla. Onko kestävä kehitys vain politikoinnista ja yhtei-

sistä päätöksistä kiinni? Voiko yksittäinen ihminen tehdä omalla mukaavuusalueellaan mitään? 

 
Susanna Fellmanin ja Pirkko Kasasen (1992) mukaan kestävään kehitykseen perustuvan tuo-

tannon kriteereissä huomioidaan ekosysteemin asettamat rajoitukset sekä tarpeiden ja toivei-

den tyydyttäminen. Tuotannossa luonnonvaraperusta ja elämän monimuotoisuus turvataan. 

Samoin turvataan ihmisten tasa-arvon, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä talouskehi-

tys. (Fellman & Kasanen, 1992, s. 10–13) Suojanen (Suojanen, 1995, s. 10–11) jakaa kestävän 

kehityksen ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tarkastelen 

tätä jakoa käyttäen apuna Fellmanin ja Kasasen jakoa 
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3.1 Ekologinen kestävyys 

Ekologisesti kestävä kehitys on taloudellisen kasvun sopeuttamista luonnon asettamiin 

reunaehtoihin (Wilkki, 1995, s. 7). Luonto sopeutuu uusiin tilanteisiin eliöiden laajan ja 

monimuotoisen perintöaineksen avulla. Tämä takaa koko biosfäärin normaalin toiminnan. 

Ekologinen kestävyys merkitsee sitä, että elämän monimuotoisuudesta, lajirunsaudesta ja 

uusiutumiskyvystä pidetään huolta. Tällöin lajien kasvu- ja elinympäristöjen säilyminen 

turvataan niin, että myrkkyjä, päästöjä ja jätteitä ei saa joutua ympäristöön. Jos päästöjä ja 

jätteitä ei voida välttää, on niiden oikeasta käsittelystä huolehdittava talteenotolla, lajittelulla, 

kierrätyksellä ja biokelpoiseksi käsittelemällä. Myös ympäristönsuojeluteknologian kehitystä 

edistetään.(Fellman & Kasanen, 1992, s. 11)  

Kehityksen tuleekin olla tasapainossa luonnonilmiöiden kanssa ottamalla huomioon 

luonnonvarojen säilyminen ja riittävyys. Ihmisen toiminnan perusta on ekologinen kestävyys, 

sillä luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Ihmisen toiminnan 

on sovittava luonnon rajoihin. (Suojanen, 1995, s. 13–14) 

Luonnonvarojen riittävyys turvataan siten, että uusiutuvia luonnonvaroja ei käytetä yli niiden 

luonnollisen tai viljelyyn perustuvan uusiutumiskyvyn. Uusiutumattomia luonnonvaroja 

käytetään mahdollisimman vähän ja vain välttämättömien perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Pitkällä tähtäimellä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö korvataan uusiutuvilla. (Fellman 

& Kasanen, 1992, s. 11)  

 

3.2 Sosiaalinen kestävyys 

Ulla Suojasen (1995) mukaan sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan yksilön ja yhteisön 

elämänhallinnan parantamista. Eri maiden tulonjaon epätasaisuus on uhka kestävälle 

kehitykselle. Köyhille maillekin on annettava mahdollisuus perusoikeuksiin, ruokaan, veteen, 

vaatteisiin ja asuntoon. Sosiaalisen kestävyyden mukaan luonnonvaroja käytetään ihmisten 

perustarpeiden tyydyttämiseen – ei pienen ostovoimaisen väestönosan tuhlailevan kulutuksen 

ylläpitämiseksi.  (Suojanen, 1995, s. 12–13) 

Sosiaaliseen kestävyyteen liittyy henkisen hyvinvoinnin edistäminen ja tulevien sukupolvien 

elintason turvaaminen. Myös ympäristön laatu vaikuttaa elämänlaatuun sekä itseisarvona että 

välineellisesti. Päästöjen ja jätteiden haittoja ihmisten terveyteen vähennetään. 

Yhteiskunnallista tasa-arvoa edistetään sekä globaalisesti että kansallisesti. (Fellman & 
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Kasanen, 1992, s. 12) Paikallisella tasolla kiinnitetään huomiota työolosuhteisiin ja 

työilmapiiriin. Sosiaalisen kestävyyden piirissä tarkastellaan myös lapsityövoiman käyttöä. 

Lapsityövoimasta luopuminen synnyttänee työpaikkoja aikuisille tekstiilityöntekijöille. 

(Suojanen, 1995, s. 13) 

 

3.3 Kulttuurinen kestävyys 

Kulttuurinen kestävyys edellyttää, että kehitys huomioi ihmisten kulttuurin ja arvot. Kunkin 

kansan kulttuurin ja arvomaailman tulee jatkua ja kehittyä. Kansainvälistyvässä maailmassa 

oman kulttuurinperinnön ja kulttuurivision tunteminen on osa selviytymistä. Jokainen 

kansakunta pitää yllä omalla kulttuurillaan maailmanyhteisön kulttuurien moninaisuutta. 

(Suojanen, 1995, s. 12)  

 
Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu paitsi henkisen ja kulttuurisen luomisvoiman säilyminen, 

myös ihmisen eettinen kasvu. Se vahvistaa kulttuurien moninaisuutta. Inhimillinen edistys on 

mahdollista, kun kulttuurien moninaisuus säilyy. Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu globaali 

vastuu, eettinen tietoisuus ja yhteiset velvollisuudet. (Wilkki, 1995, s. 10) 

 

3.4 Taloudellinen kestävyys 

Fellmanin ja Kasasen (1992) mukaan talouskasvu on välttämätöntä sosiaalisten, taloudellisten 

ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi köyhyys estää ihmisiä käyttämästä 

resursseja kestävällä tavalla. (Fellman & Kasanen, 1992, s. 13) Köyhät ja nälkäänäkevät 

tuhoavat lähiympäristönsä pysyäkseen hengissä. Köyhiä on maailmassa niin paljon, että 

köyhyys on muodostunut maailmanlaajuiseksi vitsaukseksi. (Rautiainen, 1988, s. 11)  

Lisääntyvä tuottaminen ei kuitenkaan sovi yhteen ekologisen kestävyyden kanssa. Kasvun tulisi 

olla energiaa ja raaka-aineita säästävää, jolloin se olisi aineellisen kasvun sijaan laadullista eli 

aineetonta. Tällöin koulutustaso, kulttuuri ja henkinen hyvinvointi ovat kasvualueita. Myös 

puhdas elinympäristö on laadullista kasvua. Aineellista kasvua voi edelleen olla niissä maissa, 

joissa elämän perustarpeita ei ole tyydytetty. (Fellman & Kasanen, 1992, s. 13)  

Teknologinen kehitys on myös edellytys kestävälle kehitykselle, sillä se voi pienentää 

ympäristöriskejä kehittämällä parempia ja turvallisempia laitteita. Kehityksessä tähdätään 

nimenomaan ympäristöteknologiaan sekä säästävään teknologiaan, eli sellaiseen, joka edistää 

energian ja luonnonvarojen säästäväistä käyttöä. (Fellman & Kasanen, 1992, s. 13) 
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4 Käsityö ja kestävä kehitys 
 
Käsityö on monimutkainen käsite määriteltäväksi (ks. Kärnä-Behm, 2005, s. 16–18, 31–32). 

Kärnä-Behmin (2005) kokoavan esityksen perusteella tässä tutkielmassa relevantti käsityö mää-

rittyy ihmisen toiminnaksi, jossa muovataan konkreettista ja luontoperäistä materiaalia. Käsi-

työharrastaja suunnittelee, tekee käsityön ja arvioi työnsä itse – käsityö on tällöin kokonaisval-

taista tekemistä. Usein käsityössä työn tekijä myös suunnittelee työn alusta loppuun. Käsityö-

lehtien ilmentämässä käsityössä kyseessä on kuitenkin ositettu tekeminen, sillä lehti tarjoaa 

valmiin mallin (vrt. Kärnä-Behm, 2005, s. 31). Kun puhutaan käsityöstä harrastuksena, mieles-

täni yksi oleellinen määritelmä on tekemisen vapaaehtoisuus ja ajankohdan vapaa valitseminen. 

Sinikka Pöllänen (2006) kuitenkin toteaa, että käsityöhön voi myös sisältyä pakko – itselle ase-

tettu vapaaehtoinen pakko, sillä tekeminen on niin nautinnollista, että ilman ei halua olla (Pöl-

länen, 2006, s. 67). 

 

Käsityön suosio säilyy aikakaudesta ja kriisistä toiseen. Sen olemassaoloon turvattu, sillä se 

uudistuu jatkuvasti.  (Ihatsu, 2006, s. 19) Käsityön kulttuurinen kestävyys ei ole uhattuna Suo-

messa (Suojanen, 2002, s. 16). Tärkeintä käsityössä ei välttämättä ole produkti, lopputulos, 

vaan prosessi voi olla paljon tärkeämpi. Suunnittelu ja käsityön varsinainen tekeminen joko 

yksin tai yhdessä on merkityksellistä sinänsä. Käsityötä ei kuitenkaan ole ilman työn lopputu-

losta, tuotetta. Käsityöprosessi voi sisältää tekemisen pakkoa, intohimoa, miellyttävää tekemis-

tä, iloa valmiista työstä tai yhdessä oloa ja tekemistä.  (Aikasalo, 2006, s. 40, 53) Tällöin käsityö 

liittyy sosiaalisen kestävyyden käsitteeseen. (Suojanen, 2002, s. 16–17). En näe mahdollisena 

sellaista tulevaisuutta, johon käsityöt eivät kuuluisi. Siksi kestävän käsityön leviäminen on 

oleellista, jotta käsityöt eivät osallistuisi kiihkeään, kiihtyvään kulutukseen, vaan päinvastoin 

pystyisivät hillitsemään kulutusta ympäristöystävällisillä materiaalin valinnoilla. Käsityöllä on 

mahdollisuus luoda uutta – uusia ilmaisuja ja uudenlaisia toimintatapoja, jolloin se ei ole men-

neisyyden jäänne vaan uutta luovaa toimintaa (Luutonen, 2006, s. 177). Vaatteiden tekeminen-

kin tulee olemaan jatkossakin suosittua, sillä hyvin istuvien ja väljyydeltään miellyttävien val-

misvaatteiden löytäminen on edelleen hankalaa (Salo-Mattila, 2006, s. 134).  

 

Kaikkea pikaista (pikaruokaa, pikamuotia) vastaan ehdotetaan hidasta. Hektisessä ajassa elämi-

nen kuluttaa ja vie voimia. Välillä pitäisi saada pysähtyä ja olla vain. Käsityöt ovat osa hidasta 

aikaa, ja ne vaativat kaiken turhan sulkemista ulkopuolelle. (Salo, 2006, s. 119) Siinä juuri on 

käsityön rauhoittava ja rentouttava ydin. Kun kädet tekevät, mieli rauhoittuu, eikä sinne mah-
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du mitään ylimääräistä. Hitaus, rauhallisuus ja lopulta palkitsevuus tekevät käsityöstä houkutte-

levan tavan viettää aikaa.  

 

4.1 Kestävän kehityksen osa-alueet käsityössä 
 
Kestävä käsityö käsitteenä liittyy niin kestävään kehitykseen, kulutukseen kuin muotiinkin. 

Kestävä käsityö on toimintaa, joka huomioi kestävän kehityksen osa-alueet, kestävän kulutuk-

sen periaatteet ja jossa on yhtymäkohtia kestävään muotiin. Tutkimissani Suuren Käsityön 

kestävissä käsitöissä painottui tekstiilien elinkaari. Kestävässä käsityössä materiaalin valinnalla 

voidaan suoraan vaikuttaa luonnonvarojen ja energian käyttöön. Kun valitaan materiaaliksi 

käytettyä tavaraa, varmistuu käsityöproduktin ympäristöystävällisyys siltä osin. Kierrätetyn 

materiaalin käyttö on ympäristöystävällisempää kuin uuden, sillä silloin vältetään jätteen muo-

dostumista ja säästetään energiaa (Burall, 1991, s. 43–44).  Käsityöläisyys ja kestävän kulutuk-

sen ideologia voi olla myös vastareaktiota nopeasti muuttuville merkkituotteille (Luutonen, 

2006, s. 174). 

 

Kuviossa 1. Anttila (1993) on kuvannut käsityötä seuraavilla tekijöillä. Kuvion kärjessä on 

ihminen ja inhimillinen ja sosiaalinen ympäristö. Pohjalla on ympäristökokonaisuus, jossa 

toiminta tapahtuu ja jossa se vaikuttaa. Keskellä kuviossa on itse käsityö, erityisesti 

käsityötuote, kuusikulmiona. (Anttila, 1993, s. 36–37) Anttilan kuviosta löytää Suojasen (2002) 

määrittelemät kestävän kehityksen ulottuvuudet: luonnon ympäristö eli ekologinen kestävyys; 

taloudellinen ympäristö eli taloudellinen kestävyys; kulttuuriympäristö eli kulttuurinen 
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kestävyys; yhteisö, inhimillinen ympäristö eli sosiaalinen kestävyys. Tämän kuvion mukaan 

käsityötä määrittelevät tekijät voivat määritellä myös kestävää käsityötä.  

 

Käsityön kontekstissa nostan kestävyyden ulottuvuuksista ekologisen kestävyyden muihin 

nähden ensisijaiseksi. Suojasen (2002) mukaan ekologiseen kestävyyteen kuuluu muun muassa 

vastuullisuus luonnonvarojen suhteen ja pyrkimys kestävään kehitykseen. Nämä osa-alueet 

tulevat huomioiduiksi muidenkin ulottuvuuksien puitteissa. Kulttuuriseen kestävyyteen liittyy 

suomalaisessa käsityöperinteessä tiivis luontosuhde. Tämä näkyy sekä materiaaleissa että muo-

toilussa. Sosiaalinen kestävyys ilmenee käsityössä sosiaalisena harrastustoimintana henkisen 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Taloudellisen kestävyyden ilmauksena käsityössä voidaan nähdä 

materiaalien järkevä ja taloudellinen käyttö. Säästäväisyys, järkevä muotoilu ja tuotteiden val-

mistaminen ovat olleet suomalaisen käsityön kulmakiviä. Tuotannollisessa kestävyydessä huo-

mioidaan materiaalit ja energian kulutus. (Suojanen, 2002, s. 16–20) Kestävässä käsityössä yk-

sittäinen ihminen voi vaikuttaa valitessaan materiaaliksi kierrätetyn tai käytetyn tuotteen. Täl-

löin energiaa ja luonnonvaroja ei kulu käsityötuotteen valmistamiseen. 

 

4.2 Tarkastelussa kestävä käsityö 
 

Kärnä-Behm (2005) selvitti käsityön esittämistä suomalaisissa päivälehdissä tutkimuksessaan 

Käsityö kulttuurisena kategoriana. Tutkimus kuvaa käsityön konteksteja ja diskursseja, jotka leh-

dissä näyttäytyvät. Yksi näistä on ekodiskurssi. Siinä korostuvat luonnonmukaisuus, käsityöval-

taisuus ja kestävä kehitys. Näissä kirjoituksissa käsityöllisille menetelmille palautetaan niiden 

menettämää arvoa, kun niitä verrataan teolliseen ja teknologiseen kehitykseen. Luonnonmu-

kaisuus ilmenee sekä menetelmien että materiaalien kunnioittamisena. Niin työvälineet kuin 

materiaalitkin pyritään käyttämään loppuun ja materiaaleja myös kierrättämään – tässäkin tut-

kimuksessa kierrätysmateriaaleista valmistetut käsityöt ovat esillä. Käsityö antaa myös esimerk-

kiä järkevästä, kestävästä kuluttamisesta. (Kärnä-Behm, 2005, s. 133–135; Kärnä-Behm, 2007) 

 

Suuren Käsityön päätoimittaja Paula Hietaranta (SK 2/2008, s. 3) määritteli Suuren Käsityön 

linjaksi luovuuden, kekseliäisyyden, uusiokäytön, vastuullisuuden ja laadun vuonna 2008.  

Näissä määritteissä tiivistyy kestävä käsityö käsitteenä. Kestävässä käsityössä on mahdollista 

valmistaa uutta käytetystä materiaalista.  
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Fletcher in mukaan käytettyjen tekstiilien käsittelyyn on kolme keinoa. Tuote otetaan uudel-

leen käyttöön ja samaan tarkoitukseen kuin aiemmin; tuote voidaan korjata, jotta sen käyttöikä 

pitenisi; materiaali kierrätetään toisten tuotteiden materiaaliksi. (Fletcher, 2008, s. 100) Käsi-

työn keinoin nämä kaikki ovat mahdollisia. Jotta tuote tulee uudelleen käyttöön aiemmassa 

tarkoituksessaan, sitä voidaan muokata. Esimerkiksi nojatuoli voidaan verhoilla uudelleen. 

Vaate saadaan mieluisaksi ja käytettäväksi muodistamalla sitä. Rikki mennyt tuote, kuten rei-

käinen villasukka saadaan käyttökelpoiseksi parsimalla. Vanhasta tuotteesta voi myös tehdä 

jotain aivan uutta, kuten ommella pöytäliinasta hameen.  

 

Käsityön tekijä on yhtäaikaa sekä kuluttaja että tuottaja. Tuotteita suunniteltaessa ja valmistaes-

sa on otettava huomioon tuotteen koko elinkaareen sisältyvät ympäristötekijät. Käsityössä 

korostuu luontaisesti laadun merkitys, sillä käsin ei kannata tehdä lyhytikäistä tuotetta. Pit-

käikäisyys ja monikäyttöisyys ovat ympäristönmyötäisen käsityöläisen kulmakivi.  (Suojanen, 

1995, s. 15)  

 

Käsityön tekemisessä kestävyys kulminoituu kolmeen ulottuvuuteen: suunnitteluun, materiaa-

liin ja tekniikkaan. Kun käsityö suunnitellaan huolella, tuotteesta tulee toimiva, tyylikäs ja lisä-

piirteiltään kokonaisuuteen sopiva. Suunnittelussa voidaan myös kiinnittää huomiota tuotteen 

elinkaareen. Laadukas materiaali on osa kestävää käsityötä. Materiaali liittyy tyyliin ja sen oikea 

valinta tekee tuotteesta mieluisan, aikaa kestävän ja ympäristölle kestävän. Myös tekniikan on 

oltava laadukasta, jotta tuotteen esteettinen laatu on kestävää. (Koskennurmi-Sivonen & Antti-

la, 2007, s. 305) 

 

Tuotteen fyysinen kestävyys ilmenee ajan kuluessa. Se kytkeytyy usein huollettavuuteen. Myös 

muunneltavuus limittyy kestävyyteen. Tuotetta voi käyttää monella eri tavalla, monessa eri 

yhteydessä tai tuotteen rakenne mahdollistaa muunneltavuuden tai jopa tuotteen uusiokäytön 

esimerkiksi muodistamalla1. Kestävän käsityön on myös oltava nautinnollinen esteettisesti ja 

fyysisesti sekä mukava käyttää. Kestävä käsityö huomioi myös tuotteen poistamisen käytöstä. 

Tuotteen poistaminen ei jätä jäljelle ongelmajätettä, vaan tuote on kierrätykseen soveltuva. 

(Koskennurmi-Sivonen & Anttila, 2007, s. 305–306) Tällöin voi materiaali päätyä takaisin kier-

toon tai tuote voi jatkaa elämäänsä jonain toisena tuotteena.  

 

                                                
1 Käytän tässä tutkielmassa muissa yhteyksissä termejä uusiokäyttö ja muodistaminen eri merkityksissä, sillä ne 
eivät ole Koskennurmi-Sivosen ja Anttilan tapaan rinnastettavissa. 
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Kestävän käsityön pitkästä historiasta kertoo juuri materiaalin käyttö. Ritva Koskennurmi-

Sivosen (2002) tutkimuksessa Salonkimuoti lehdistössä paljastuu sotien jälkeinen materiaalin puu-

te ja siitä johtuva vanhan tuotteen käyttö uuden materiaalina. Vuoden 1948 Muotikuva-

lehdessä oltiin huolissaan tekstiilisäännöstelystä, josta kangasta ei riittänyt naisen kesämekkoon. 

Artikkelissa kirjoitetaan: ” ---  Suomen naisen on yhä jatkuvasti koetettava taikoa kesäpuvus-

tonsa vanhoista, vaikka uusimisen ja muodistamisen ongelmat muodin muuttuessa ovat enti-

sestään vaikeutuneet”. (Koskennurmi-Sivonen, 2002, s. 49) Käsityössä uuden luominen kier-

rättämällä vanhaa materiaalia juontaa juurensa pitkälle historiaan. Erityisesti tekstiilien arvok-

kuus ja harvinaisuus olivat syynä siihen, että niistä tehtiin uusi tuote niin kauan kuin pystyttiin. 

Esimerkiksi lastenvaatteiden valmistamista aikuisten vanhoista vaatteista on harjoitettu pitkään 

(Aikasalo, 2000, s. 57). Jotkin tekstiilit palvelivat elinkaarensa lopun räsymattoina (Kähönen, 

2009, s. 37). Tekstiilimateriaalin tehokas käyttö sen koko elinkaaren ajan voidaan nähdä perin-

teenä. 

 

Perinteet ovatkin osa kestävää käsityötä, joko perinteisten materiaalivalintojen, tekniikoiden tai 

muun piirteen kautta. Karppinen (2005) koskettaa tutkimuksessaan ”Mitä taide tekee käsityöstä?” 

Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi perinteen siirtämistä käsityössä. Karppisen mu-

kaan käsityötaiteen opetuksessa perinteitä paitsi kunnioitetaan, tarkastellaan myös ristiriitaelä-

myksinä. Silloin vanhoja elementtejä yhdistetään nykyhetkeen.(Karppinen, 2005, s. 131–133) 

Tällaisena ristiriitaelämyksenä voidaan nähdä myös vanhan materiaalin käyttö uuden valmista-

misena kestävässä käsityössä, etenkin jos vanhaa tuotetta käytetään uudella, yllättävällä tavalla.  

 

Perinnettä voidaan tarkastella myös bricolage-käsitteen avulla. Ritva Koskennurmi-Sivosen 

(1998) mukaan bricolage on käsite, jonka avulla muodin ja käsityön yhdistäminen käy luonte-

vimmin. Käsite keskittyy tuotteeseen ja tekijään. Muodin ja käsityön alueella bricolage on toi-

mintaa, jossa olemassa olevia elementtejä muokataan ja lopputulos on jotain raikasta ja uutta. 

Se esittää ”uuden vanhana, vanhan uutena, vanhan vanhana”2 (kirjoittajan suomennos).  (Kos-

kennurmi-Sivonen, 1998, s. 11–12, 22)  

 

Käsite on peräisin antropologiasta. Claude Lévi-Strauss’n teoksessa Savage Mind (1966) käsite 

bricolage on myyttisen ajattelun määrite verrattaessa tieteelliseen ajatteluun. Käsitteeseen latau-

tuu niin paljon sisältöä, että sitä voi laajentaa moniin suuntiin. Bricoleur on käsillään työskenteli-

jä, mutta omintakeisten keinojen vuoksi ei kuitenkaan käsityöläinen. Hän on moniosaaja ja 

                                                
2 ”…new as old, old as new, or old as old…” (Koskennurmi-Sivonen, 1998, s. 22). 



 

19 
 

hallitsee useita tehtäviä yhtä aikaa. Bricoleurin toiminnassa oleellista on, että sen lähtökohta on 

olemassa olevassa maailmassa, ja sitä ei ole tarkoitus muuttaa. Hän ottaa toimintansa kohteeksi 

olemassa olevaa materiaalia. Bricoleur on myös tietyntyyppinen hamsteri, sillä hän keräilee ele-

menttejä siltä varalta, että niille on joskus käyttöä. Bricoleurin toiminta on dialogia menneen, 

olevan ja tulevan kesken. (Lévi-Strauss, 1966, s. 16–22) Tämän dialogin avulla käsityö liittyy 

paitsi muotiin Koskennurmi-Sivosen (1998) esittämällä tavalla, myös kestävään käsityöhön 

kytkeytyvään perinteeseen. 

 
Seuraavissa luvuissa käsittelen kuluttamista ja muotia, jotka selittävät kestävän käsityön käsit-

teen tarpeen. Jos käsityötä halutaan tarkastella kestävän kehityksen osana, on selvitettävä, mi-

ten kuluttaminen ja muoti liittyvät käsityöhön. Käsityö kytkeytyy kuluttamiseen materiaalin 

osalta. Käsityönharrastajankin on pohdittava omaa kuluttajakäyttäytymistään suhteessa kestä-

vään kehitykseen. Käsityöntekijä pystyy toiminnallaan vaikuttamaan valmistamansa tuotteen 

elinkaareen. Tiedostamalla materiaalinsa elinkaaren kuitutuotannosta ja valmistusprosesseista 

lähtien, voi tehdä kestäviä valintoja.  

 

Tekstiilien kuluttaminen on muuttunut ajan kuluessa (ks. luku 5.1). Kun tekstiilit tehtiin käsin 

itse viljellyistä tai kasvatetuista kuiduista, ne olivat hyvin arvokkaita, ja ne kulutettiin konkreet-

tisesti loppuun. Teollistumisen myötä tekstiilejä voitiin tuottaa nopeammin ja enemmän, jol-

loin niiden arvo laski. Ihmiset alkoivat omistaa tekstiilejä yli tarpeen. (Welters, 2008, s. 7–10, 

13) Nämä tarpeettomat tekstiilit ovat usein sellaista materiaalia, josta osaava käsityöntekijä 

pystyy valmistamaan uutta ja tarpeellista. Käsityöntekijä pystyy myös vaikuttamaan vaatevaras-

tonsa käyttämättömiin vaatteisiin esimerkiksi muodistamalla niistä mieluisampia. Luvuissa 5 ja 

6 selvitän, miten 2000-luvun materiaalinpaljous ja loputon tavaravirta on päässyt muodostu-

maan. 

 

5 Kestävä kulutus 

Kestävä kulutus tarkoittaa kulutusta, joka on mahdollista kaikille ihmisille samaan aikaan. 

Kestävässä kulutuksessa säästellään luonnonvaroja, joten se huomioi myös tulevaisuuden 

kuluttajia. Kestävän kulutuksen tavoitteena onkin maapallon kansalaisten hyvinvointi. 

Aineellisen tuotannon ja kuluttamisen lisääntyessä lisääntyy myös aineiden muuttuminen 

käyttökelvottomaksi ja haitalliseksi elollisen luonnon kannalta. (Heiskanen & Pantzar, 1994, s. 

31–33) 
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Aidot tarpeet ovat erotettavissa keinotekoisista ja samoin tarpeellinen kulutus voidaan erottaa 

tarpeettomasta. Kulutuksen kasvu voi olla määrällistä, laadullista tai valikoimien kasvua. Kulut-

taminen on kuitenkin väline, jolla tuotetaan inhimillistä pääomaa, työtä, tietoa ja taitoa. Vaikka 

kuluttaminen on ongelmallista, ei sitä voida lopettaa kokonaan, vaan kulutuksessa tulisi tavoi-

tella tasapainoa. (Heiskanen & Pantzar, 1994, s. 31–33) Tekstiilien ja vaatteiden tuottaminen 

luo työpaikkoja, vaurautta ja kulttuuria. (Fletcher, 2008, s. 41 - 42) Jatkuva tuotteiden uudista-

minen kuluttajien vaatimuksesta on myös hyväksi. Tuotteita parannellaan ja tuotetaan tehok-

kaammin innovatiivisista materiaaleista Kun luodaan jatkuvasti tuoreita tavaroita, tuotetaan 

samalla keksintöjä, muuntelua, innovaatioita ja ongelman ratkaisua. Tämä johtaa paremman 

maailman aikaansaamiseen. (Schwartz & Laky, 2008, s. 289) 

Liiallisen kuluttamisen aiheuttaminen ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan taloudellisia 

ohjauskeinoja. Tuotteiden hinnoissa tulisi näkyä niiden tuotannosta aiheutuvat ympäristöhaitat. 

Taloudellinen ohjaus ei kuitenkaan riitä. Tuotannon, kulutuksen ja teknologian tulisi pyrkiä 

ympäristöystävällisyyteen. (Heiskanen & Pantzar, 1994, s. 32) 

Kuluttaja toimii aina rationaalisesti omien tavoitteidensa mukaan. Kuluttajan tarpeet ovat 

todellisia. Kuitenkin kuluttajan rationaalisuuden ongelma näkyy kyvyssä arvioida omien 

halujen alkuperää ja omien valintojen seurauksia ja arvottaa muita kuin omia intressejä. 

Vastuullisella kuluttajalla tulisi olla toimintaympäristö, joka tekee vastuullisuuden helpoksi ja 

auttaa toteuttamaan kestävän kulutuksen periaatteita – valintatilanne sysää vastuun kuluttajalle. 

Vastuullisen kulutuksen ei myöskään tulisi tuottaa omantunnontuskia. Toimintaympäristön 

muuttaminen vaatii kollektiivisia päätöksiä: taloudellista ohjausta, tekniikan kehittämistä, 

kierrätystä ja niin edelleen. (Heiskanen & Pantzar, 1994, s. 32–33) 

 

Eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet tulisi ulottaa jokapäiväisen elämän osaksi. 

Tämä tarkoittaisi suuria muutoksia käyttäytymisessä - niin suuria, että länsimaisessa kulutusyh-

teiskunnassa niiden toteuttaminen näyttää miltei mahdottomalta. Ihmiset eivät ole valmiita 

luopumaan saavutetusta elintasosta alkaakseen askeetikoiksi. Sen takia muutosten tulisikin ta-

pahtua suunnittelussa ja tuotannossa. Kun kestävä kehitys ja eettiset näkökohdat olisivat si-

säänrakennettuina jokaiseen tuotteeseen, kuluttajan ei tarvitsisi tehdä valintaa. (Black, 2008, s. 

195) 
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Kestävän kehityksen mukaisessa kulutuksessa otetaan huomioon kierron tehostaminen ja 

kierron hidastaminen. Kierron tehostaminen tarkoittaa tuotannossa ja kulutuksessa jätteen 

määrän, materiaalikulutuksen, energiankäytön ynnä muun vähentämistä. Kierron 

hidastamisella taas tarkoitetaan sitä, että samoista tuotteista saadaan enemmän irti: ne ovat 

pitkäikäisiä, muunneltavia ja laadukkaita. Näin ollen voidaan tuottaa vähemmän. (Heiskanen & 

Pantzar, 1994, s. 33) 

Tekstiilien kohdalla kestävä kulutus tarkoittaa tuotannon painopisteen siirtämistä halvasta 

pintamuodista laadukkaisiin ja pitkäikäisiin tuotteisiin. Sekä teollisuuden että kuluttajien ja 

kasvattajien tulisi ottaa vastuuta kestävään kulutukseen pyrkimisessä. Asenteisiin tulisi 

vaikuttaa mielikuvamarkkinoinnin ja kuluttajavalistuksen keinoin niin, että kuluttamisen laatu 

tulisi määrää tärkeämmäksi. (Paakkunainen, 1995, s. 11) 

 
Papanek (1995) toteaa, että helpoin tapa säästää luonnonvaroja, energiaa ja vähentää jätteen 

määrää, on kuluttaa vähemmän (Papanek, 1995, s. 183). Suojanen (2002) toteaa, että kestävän 

kehityksen kannalta kuluttajan rooli on oleellinen. Kuluttaja voi vaikuttaa vähentämällä kulu-

tustaan ja valitsemalla ajattomia, monikäyttöisiä ja kestäviä tuotteita. Vaatteiden elämää tulisi 

pidentää korjaamalla ja muokkaamalla ja vanhat vaatteet pitäisi kierrättää. Hankinnoissa tulisi 

suosia ympäristönmyötäisiä materiaaleja ja hankkia tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista 

koko niiden elinkaaren ajalta. Sellaiset tuotteet, jotka on tuotettu epäeettisesti, pitäisi jättää 

hankkimatta, kun taas ympäristömerkin saaneita tuotteita tulisi suosia. (Suojanen, 2002, s. 35, 

38) 

 

Myös Ulasewicz (2008) on listannut ympäristötietoisen tekstiilien kuluttajan toimintaohjeita. 

Hän neuvoo suhtautumaan kriittisesti markkinointikampanjoihin, jolloin ostopäätös syntyy 

tuotteen todellisista ominaisuuksista mielikuvien sijaan. Tuotetta ei kuitenkaan pidä hylätä 

kampanjan takia, jos sen ominaisuudet sopivat kuluttajan tarpeisiin. Kuluttajan tulisi opetella 

lukemaan tuotemerkintöjä ja pohtimaan valintojaan hoito-ohjeidenkin kautta. Tekstiilien va-

linnassa uusille kuiduille pitäisi antaa mahdollisuus eikä jämähtää luonnonkuitujen suosimiseen. 

Ennen kaikkea tulisi ajatella kahdesti ennen kuin ostaa. Ne tuotteet, jotka viimein valitsee, tuli-

si olla kestäviä ja laadukkaita, jotta voidaan ostaa harvemmin. (Ulasewitz, 2008, s. 50) Viktor 

Papanekin lisä tähän listaan on jakaminen ostamisen sijaan. Lainaaminen, vuokraaminen ja 

yhteisomistajuus ovat ratkaisuja harvemmin ostamiseen. (Papanek, 1995, s. 183, 187–189) Ai-

nakin lainaaminen ja vuokraaminen soveltuvat helposti myös tekstiilien kuluttamiseen.  
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Termit muoti ja vaatetus tulee erottaa toisistaan. Muoti merkitsee halua pikemmin kuin tarvetta. 

Vaatetus voidaan taas nähdä kulutushyödykkeenä. Erottelu on merkityksellistä kulutusyhteis-

kunnassa, jossa monilla on enemmän vaatteita kuin he tarvitsevat ja shoppailu yksi merkitys on 

vaatevarastojen raikastaminen (Black, 2008, s. 11). Vaatetus on materiaalista kuluttamista, 

muoti taas symbolista. (Fletcher, 2008, s. 119)  

 

5.1 Tekstiilien kulutus – säästäväisyydestä tuhlailuun 
 

Teollistumista edeltävällä ajalla tekstiilit olivat arvokkaita, sillä niiden tuottaminen vei aikaa ja 

oli työlästä. Tekstiilien taloudellinen käyttö oli niiden arvokkuuden takia elämäntapa. Vain elii-

tillä oli varaa muodikkuuteen, kun tavalliset ihmiset omistivat vain muutamia vaatekappaleita. 

Kuitenkin myös varakkaat arvostivat tekstiilejään ja kohtelivat niitä sen mukaisesti. Kankaita 

säästettiin, vaatteita muokattiin ja muodistettiin ja käytöstä poistettuja tekstiilejä myytiin. Vasta 

teollistuminen aiheutti muutoksen tekstiilien kuluttamisessa. Aiemmin kestävän kehityksen 

mukainen kulutus tekstiileissä oli välttämätöntä, josta se on vähitellen muuttunut kuluttajan 

valinnaksi. (Welters, 2008, 7–10) 

 

2000-luvun kuluttaja elää pikamuodin (fast fashion) aikaa. Jokaisella on varaa muodikkaisiin 

vaatteisiin ja myös vaatevaraston jatkuvaan uudistamiseen. Vaatteista on tullut kertakäyttöisiä, 

helposti pois heitettäviä. Kuluttajien asenteet kertakäyttömuotiin asettavat vaatimuksen kestä-

vän kehityksen mukaiselle muotiteollisuudelle. Sekä tuottajien että kuluttajien tulisi arvioida 

uudelleen muotiin liittyvää arvopohjaa. (Welters, 2008, s. 27;  ks. myös Heiskanen & Pantzar, 

1994)  

5.2 Tekstiilien elinkaari 
 
Tekstiilien elinkaari on monisyinen, sillä se on moniin muihin tuotteisiin verrattuna pitkä. Täs-

sä luvussa tarkastelen lyhyesti tekstiilejä tuottamisesta käytön kautta poistoon. Tarkasteluni 

keskittyy tekstiilien elinkaaren ongelmiin, jotka johtuvat kuluttajakäyttäytymisestä, vaatimuk-

sesta saada paljon halpoja tekstiilituotteita. Alaluvuissa esittelen ongelmia, jotka liittyvät tuhlai-

levaan tekstiilien kulutukseen. Tarkoituksenani on osoittaa, miksi tekstiilien kulutustottumuk-

siin tulisi kiinnittää huomiota.  

 

Muotiteollisuuden tuotantoketju on pitkä ja monimutkainen. Raa'an tekstiilikuidun muuttami-

nen valmiiksi kankaaksi ja lopulliseksi tuotteeksi vaatii työvoimaa, energiaa, vettä ja muita raa-
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ka-aineita ja näiden ketjujen tuotanto kumuloituu saastuttavaksi sektoriksi. Tekstiili- ja vaate-

tusteollisuus on suuri veden kuluttaja ja saastuttaja. Siihen liitetään myös työvoiman hyväksi-

käyttö minimi- tai sen alittavien palkkojen, pitkien työaikojen, ylityöpakkojen, työturvallisuus-

puutteiden ja työväenliittojen oikeuksien laiminlyömisten muodossa. Kuitenkin sillä on myös 

positiivisia vaikutuksia. Se tuottaa kulttuurillemme tärkeitä tuotteita. Se luo vaurautta ja työllis-

tää: Fletcherin (2008) mukaan vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa on maailmanlaajuisesti 26 mil-

joonaa työpaikkaa.  (Fletcher, 2008, s. 41–42) 

 

Suojanen (2002) esittää tekstiilien elinkaaren tarkastelun avuksi tuotteen elinkaari- ja toimijoi-

den arvoketjumallia (kuvio 2.). Tämän mallin tavoitteena on tuoda tuotteen elinkaaren eri vai-

heiden ympäristövaikutukset käsityöläisen, käsityöyrittäjän ja kuluttajan tietoisuuteen. Tässä 

luvussa käsittelen kuluttamista, ja tarkastelen elinkaarta tästä näkökulmasta. Tutkimukseni ana-

lyysissa korostuu käsityöläisen näkökulma.  

 
 

Kuviossa 2. havainnollistetaan tuotteen elinkaari kahdella tasolla. Yllä oleva toimijoiden arvo-

ketju kuvastaa tuotteen elinkaareen liittyviin prosesseihin osallistuvien henkilöiden ja yritysten 

toimintaa. Alla sen sijaan kuvataan tuotteen konkreettista elinkaarta. Kaavio yhdistää tuotteen, 

toiminnan ja toimijat. Toimijoiden arvoketjuun liittyvä arvonlisäys merkitsee tuotannon kan-
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nattavuutta. Tuotannossa tuotteen arvo nousee, kunnes se vähenee käytön ja hylkäyksen yh-

teydessä. (Suojanen, 2002, s. 34–38) 

 

Seuraavissa luvuissa käsittelen tarkemmin tuotteen elinkaarta. Tarkasteluun otan tekstiilien ja 

tutkimukseni kannalta relevantit kohdat. Tarkastelen raaka-aineiden tuotantoa (luku 5.2.1), 

muotoilua ja tuotannon suunnittelua(luvut 6.3 ja 6.6), tuotantoa (luku 5.2.2), käyttöä ja kun-

nossapitoa (luku 5.2.3) sekä hylkäystä (luku 5.2.4). 

5.2.1 Kuidut 

Tekstiilien raaka-aineina käytetään luonnonkuituja ja tekokuituja. Luonnonkuituja saadaan 

kasveista ja eläimistä, tekokuituja luonnosta, kuten puista, tai maaöljyn jalostuksen sivutuotteis-

ta. (Talvenmaa, Järventie, & Ahtinen, 1998, s. 13)Puuvilla on pitkään ollut maailman tuotetuin 

kuitu, mutta viimeisten 15 vuoden kuluessa polyesterin tuotanto on kaksinkertaistunut. Polyes-

ter onkin nykyään maailman tuotetuin kuitu. (Fletcher, 2008, s. 6) 

 

Ympäristönmyötäisyyden kannalta raaka-aineissa on kullakin omat ongelmansa. Kasvikuiduis-

sa ongelmat liittyvät viljelyyn. Puuvillan viljelystä aiheutuvat ympäristöhaitat ovat keinokaste-

lun, lannoitteiden ja torjunta-aineiden aiheuttamia. Eläinkuiduista villan tuotannossa ympäris-

töhaitat koituvat lampaiden kasvatuksesta, kuten lammaslaumojen aiheuttamista ympäristötu-

hoista ja torjunta-aineiden käytöstä. Samoin villakuidun pesu kuormittaa ympäristöä. Silkki on 

raaka-aineena melko ympäristönmyötäinen, ja sen haitat liittyvät mulperipuun viljelyyn sekä 

energian käyttöön silkin jalostuksessa. Tekokuiduissa ympäristöhaittoja syntyy kuidun valmis-

tuksessa. Valmistus vaatii vettä ja siitä syntyy päästöjä. Selluloosamuuntokuiduissa ympäristö-

vaikutuksista osa liittyy myös metsätalouteen ja puunjalostusteollisuuteen. Synteettisien teko-

kuitujen kohdalla ongelmana on maapallon uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö. (Suoja-

nen, 1995, s. 24–25, 32–34, 36; Talvenmaa et al., 1998, s. 15–16, 18–19, 22–28) 

 

Kuluttajat arvostavat useimmiten luonnonkuituja enemmän kuin tekokuituja. Luonnonkuiduil-

la on laadukkaan, hyvän ja hienostuneen materiaalin maine. Baugh (2008) pohtiikin, perustuu-

ko maine todellisuuteen vai vain mielikuviin, joita muoti luo. Tekokuiduilla ei ole luonnonkui-

tujen kaltaista statusta. (Baugh, 2008, s. 328, 332)  

 

Ekologisen kestävyyden kannalta tulisi suosia uusiutuvia luonnonvaroja ja välttää uusiutumat-

tomia. Kasvava kulutus kuitenkin aiheuttaa riskin, että raaka-aineita käytetään yli niin uusiutu-

miskyvyn. (Suojanen, 2002, s. 35)  
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5.2.2 Valmistus – ja viimeistysprosessit 

 

Suojasen (1995) mukaan kehruun, neulonnan ja kudonnan aiheuttamat haitat kohdistuvat 

enimmäkseen tehtaiden työntekijöihin, mutta toki prosesseillakin on vaikutuksensa. Esikäsitte-

lyissä kuluu vettä. Pesuissa syntyy jätevettä. Värjäyksen haitallisuus riippuu värjäysmenetelmäs-

tä, väriliemisuhteesta ja värin kiinnittymisasteesta kuituun. (Suojanen, 1995, s. 40–45; ks. myös 

Suojanen, 2002, s. 35) Kate Fletcherin mukaan suurin ympäristökuormitus syntyy energian 

käytöstä, jätteestä sekä pölystä ja melusta. Haitallisimmat jätteet syntyvät voiteluaineiden, pin-

noitteiden ja liistereiden käytöstä kehruun, neulonnan ja kudonnan aikana. (Fletcher, 2008, s. 

48)  

 

Kehruun, neulonnan ja kudonnan haittavaikutusten vähentämiseksi kehruussa käytettävien 

voiteluaineiden tulisi olla biohäviäviä. Neulonnassa taas mineraaliset voiteluaineet tulisi korvata 

vesiliukoisilla ja biohäviävillä voiteluaineilla ja kudonnassa käytettävät liisterit luonnollisilla 

tärkeillä. Haitallisiin valmistusprosesseihin voi vaikuttaa myös uudella teknologialla, esimerkiksi 

saumattomien tuotteiden neulonnalla3. Kun neulevaate neulotaan koneessa yhdeksi kappaleek-

si, sen tuotanto vie 30–40 % vähemmän aikaa kuin sen valmistus ompelemalla. (Fletcher, 2008, 

s. 48–49) 

 

Viimeistyskäsittelyt ovat ympäristöhaittojen pääasiallinen aiheuttaja tekstiili- ja vaatetusteolli-

suuden tuotantoketjussa. Ne kuluttavat huomattavia määriä vettä, energiaa ja kemikaaleja ja 

tuottavat jätevettä. Erityisesti jätevedet ovat viimeistyskäsittelyjen ongelma. Jätevesiin kerään-

tyy kemikaaleja, joista osa on myrkkyjä, osa karsinogeenejä. Jätevedet ovat lämpötiloiltaan kor-

keita ja niihin kerääntyy saasteita ja kiinteitä jätteitä. Jätevedet täytyykin puhdistaa, ja siihen on 

kehitetty biologinen puhdistus, jossa mikro-organismit hävittävät haitta-aineet jätevesistä. Osa 

haitta-aineista jää tämänkin käsittelyn jälkeen veteen, joten ensisijainen keino niiden vähentä-

miseen on yksinkertaisesti viimeistyskäsittelyjen välttäminen. (Fletcher, 2008., 49; ks. myös 

Räisänen, 2002, s. 73–74) 

 

Luonnonväriaineet ovat kasvattaneet suosiotaan (Räisänen, 2002, s. 72). Ne tarjoavat vaihto-

ehdon kemiallisille väriaineille. Niiden hiilijalanjälki on pienempi ja lisäksi ne työllistävät kas-

                                                
3 Vuonna 1999 Issey Miyake ja Daj Fujiwara lanseerasivat A Piece of Cloth (APOC) -konseptin. Neulevaate neu-
lotaan koneessa lähes käyttövalmiiksi perinteisen kankaan neulomisen ja siitä leikkaamisen ja ompelun sijaan. 
APOC:in idea on vähentää tekstiilijätettä. (Black, 2008., 50) 
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vattajiaan maataloussektorilla. Luonnonväriaineet vaativat kuitenkin kiinnitysaineiden käyttöä 

eivätkä ne ole helposti sovellettavissa suuriin teollisiin tuotantoihin. (Fletcher, 2008, s. 54)  

Puhtaampi tuotanto ei suinkaan ole kalliimpaa. Monet parannukset tarkoittavat säästöjä, ja 

investoinnit maksava itsensä takaisin. (Paakkunainen, 1995, s. 11)  

5.2.3 Tekstiilien käyttö 

Vaatteen suurimman ympäristökuormituksen muodostaa sen käyttö, ei niinkään sen 

tuottaminen kuidusta tuotteeksi tai hävittäminen käytön loputtua. Käytön aikana syntyvä 

ympäristökuormitus koostuu enimmäkseen energian kulutuksesta. (Fletcher, 2008, s. 77) 

Käytönaikainen kuormittavuus perustuu siihen, että tekstiilit ovat pitkäikäisiä tuotteita. Kun 

tarkastellaan tekstiilituotteen koko elinkaarta, suurin osa ympäristökuormituksesta syntyy, kun 

tekstiilejä pestään ja huolletaan. Niiden osuus koko kuormituksesta on kaksi kolmasosaa. 

Ympäristöystävällisyydessä rajaa ei voida vetää luonnonkuiduista ja tekokuiduista 

valmistettujen tekstiilituotteiden välille. Niitä ei voida vertailla keskenään yksiselitteisesti. 

Molemmilla on hyvät ja huonot puolensa. (Talvenmaa et al., 1998, s. 84; Paakkunainen, 1995, 

s. 113–114)  

 

On kuitenkin myös tekstiilejä, joiden käytöstä ei synny niin suurta kuormitusta kuin valmistuk-

sesta. Vaatteet, työvaatteet ja kodin tekstiilit ovat tekstiilituotteita, joita pestään usein. Niinpä 

niiden ympäristökuormitus muodostuu käytöstä. Kuitenkin verhoilu- ja sisustustekstiilit matot 

mukaan lukien ovat tekstiilejä, joita pestään harvoin jos koskaan. Näiden tekstiilien kohdalla 

taas tuottaminen aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen, hävittäminen seuraavaksi suu-

rimman ja käyttö pienimmän. (Fletcher, 2008, s. 75, 77–79) Ei siis tule vetää erheellistä johto-

päätöstä, että vaikuttamalla tekstiilien käyttöön, siis lähinnä kuluttajien pesutottumuksiin, voi-

taisiin vähentää kokonaiskuormitusta. Tämän ajattelutavan mukaan tuottamis- ja hävittämis-

vaiheeseen ei tarvitse kiinnittää huomiota, sillä ne eivät kuormita ympäristöä. Kyse on kuiten-

kin suhteesta. Vaatteiden kohdalla käyttö tuottaa suhteellisesti eniten kuormitusta, kun taas 

verhoilutekstiilien kohdalla tuottaminen muodostaa suhteellisesti enimmän kuormituksen. 

Kaikkiin vaiheisiin on kiinnitettävä yhtäläisesti huomiota. On kuitenkin hyvin huomionarvoista, 

että vaatteiden kohdalla tällä hetkellä kuluttajien toiminnalla on suuri arvo. 
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Suurin osa vaatetustekstiileistä kuormittaa luontoa eniten käytön aikana. Kuitenkin vaatetus-

tekstiileissä on niitäkin, joita pestään vain harvoin tai ei ollenkaan. Useimmiten tällaisia ovat 

villaiset vaatteet. Vaikka villatuotteita pestäisiin säännöllisestikin, ne pestään kylmissä lämpöti-

loissa ja rumpukuivauskiellon takia kuivataan ulko- tai sisäilmassa. Matalammissa lämpötiloissa 

peseminen vähentää energian kulutusta 10 % lämpötilan pienentyessä 10 °C. Rumpukuivauk-

sen ja silityksen välttäminen ja pesulämpötilojen vähentäminen voi laskea energian kulutusta 

jopa 50 %. Puuvilla- ja polyestertuotteiden ympäristökuormitus muodostuukin käytöstä. Suu-

rin osa niistä on nimittäin juuri vaatteita tai usein pestäviä kodin tekstiilejä, kuten lakanoita ja 

pyyhkeitä. Koska puuvillan ja polyesterin tuotanto on 80 % koko kuitutuotannosta, voidaan 

yleistää, että suurin osa tekstiileistä aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen käytön aikana. 

(Fletcher, 2008, s. 79–83) 

 

 Tekstiilien ympäristöystävälliseen pesuun ja huoltoon kuuluu turhien pesujen välttäminen, 

veden ja energian säästäminen, vähän ympäristöä kuormittavien pesuaineiden käyttäminen 

sekä täysien koneellisten peseminen. (Talvenmaa et al., 1998, s. 84.)  

5.2.4 Tekstiilit käytön jälkeen 
 

Koska tekstiilit ovat lähes täysin kierrätettäviä, ei niiden pitäisi päätyä kaatopaikalle (Hawley, 

2008, s. 208). Vanhojen ja käytöstä poistettujen vaatteiden ongelmaa ei ollut ennen kuin niitä 

alettiin omistaa enemmän (Welters, 2008, s. 23). Ennen sarjatuotantoa ihmisillä oli nimittäin 

vähemmän vaatteita, ja noita harvoja vaatekappaleita pidettiin arvossa ja niitä rakastettiin. Ne 

olivat usein itsetehtyjä tai ainakin teetettyjä ja niitä pidettiin vuosikausia korjaten ja muodistaen 

niitä. Vaatteet tehtiin laadukkaista materiaaleista istuviksi käyttäjälleen. Niitä käytettiinkin pitkiä 

aikoja ja ne periytyivät yhdeltä käyttäjältä toiselle perheenjäsenelle tai vaikkapa köyhempään 

perheeseen. (Black, 

2008, s. 83) 

 

Hawleyn (2008) 

luettelee kolme 

keinoa poistaa 

vanhoja tekstiilejä. 

Käytetyt vaatteet 

voi myydä kirppu-

toreilla, nettikau-
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poissa tai second hand -liikkeisiin. Tekstiilit voi lahjoittaa vaatekeräyksiin tai hyväntekeväisyys-

järjestöille. (Hawley, 2008, s. 214) Käytettyjä, hyväkuntoisia vaatteita voi myös lahjoittaa ystä-

ville tai perheenjäsenille. Jos vaatteille ei voi enää keksiä muuta käyttöä, kolmas keino on nii-

den heittäminen pois (Hawley, 2008, s. 214). Vanhojen tekstiilien ei kuitenkaan pitäisi päätyä 

jätteeksi kaatopaikalle. 

 

Fletcher ehdottaa kolmea keinoa käytettyjen tekstiilien käsittelyyn (Fletcher, 2008, s. 100): 

 

1. Uudelleenkäyttö 

Tuote otetaan uudelleen käyttöön ja yleensä samaan tarkoitukseen kuin aiemmin. Tekstiilien 

päätymistä käytettäväksi jälleen voi auttaa jakelu ja myynti. Uudelleenkäyttö vaatii vähiten re-

sursseja. Tekstiilien keräys, lajittelu ja myynti vie energiaa 10–20 kertaa vähemmän kuin uuden 

tuotteen valmistus. 

2. Korjaus ja kunnostus 

Tuote tai osa siitä korjataan, jotta sitä voitaisiin käyttää mahdollisimman pitkään. Korjaus ja 

kunnostus vaatii materiaalia ja työvoimaa. Fletcher laskee korjauksen ja kunnostuksen piiriin 

varsinaisen korjaamisen lisäksi esimerkiksi muodistamisen. 

3. Kierrätys 

Raaka materiaali kierrätetään toisten tuotteiden materiaaliksi. Tuote palautetaan kuiduksi ja 

käytetään uudelleen. Kierrätys vaatii eniten resursseja.  

 

Fletcher ei tässä esityksessä huomioi tekstiilien kierrättämistä muulla tavoin kuin kuituna. 

Hawley kuitenkin huomauttaa, että uusien tuotteiden tekeminen vanhasta materiaalista on 

kasvava tekstiilien kierrätyksen osa. Vanha tuote voidaan toki purkaa ja materiaali rikkoa kui-

duiksi, joita voidaan käyttää esimerkiksi täytteiksi, rakennusmateriaaleiksi ynnä muuksi sellai-

seksi. Kuitu voidaan myös kehrätä uudelleen langaksi, josta tehdään uusia tuotteita. Mutta ko-

ko tuote voidaan käyttää uuden tuotteen materiaaliksi sellaisenaan. (Hawley, 2008, s. 221–222) 

Kierrätyksen tekee järkeväksi se, että siten säästetään energiaa ja luonnonvaroja. Jopa eniten 

energiaa käyttävä kuitujen hajottaminen ja uudelleen kehräys käyttää vähemmän energiaa kuin 

uuden tuotteen tekeminen. (Fletcher, 2008, s. 103–105) 

 

Suojanen (1995) erottaa tekstiilien kierrätyksessä suljetun ja avoimen kierron. Suljetussa kier-

rossa kierrätysmateriaali käytetään samanlaisten tuotteiden valmistuksessa. Tällöin raaka-aineen 
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tarve kyseisen tuotteen valmistuksessa vähenee. Avoimessa kierrossa taas kierrätetystä materi-

aalista tehdään jotain uutta. Tällöin kierrätyksen ansiosta raaka-aineen tarve jonkin muun tuot-

teen valmistuksessa vähenee. (Suojanen, 1995, s. 60–61; ks. myös Suojanen, 2002, 35) 

 

Tuotteen eliniän pidentämisen on kuitenkin todettu olevan kierrätystä ympäristönmyötäisem-

pää. Kun elinikä kaksinkertaistuu, energiankulutus, raaka-aineen tarve ja jätteen määrä puolit-

tuu. Tekstiilejä korjaamalla ja hoitamalla oikein elinikä pitenee. ( Suojanen, 1995, s. 54; vrt. 

Burall, 1991, s. 44)  

 

Wilson (1985) toteaa vaatteiden elävän omaa elämäänsä (Wilson, 1985, s. 2). Vaatteet nimittäin 

kestävät pidempään kuin niiden ensimmäinen omistaja on kiinnostunut käyttämään niitä. Tä-

mä on johtanut second hand -tuotteiden tarjontaan. (Loker, 2008, s. 100) Kun kuluttajilla alkoi 

olla vaatteita yli tarpeen, muodostuivat vaatevarastot. Käyttämättömät, mutta hyväkuntoiset 

vaatteet ja kengät laitettiin kiertämään lahjoittamalla ne hyväntekeväisyyteen esimerkiksi kirp-

putorien tai Pelastusarmeijan kaltaisten järjestöjen vaatekeräysten avulla. Keräyksistä vaatteet 

lähetettiin edelleen kolmansiin maihin. (Welters, 2008, s. 23–24) 

 

Kuitenkin uuden kuidun halpa tuotanto ja kasvava kulutus uhkaavat sedcond hand -tuotteiden 

keräämistä ja myymistä. Käytettyjen tekstiilien kokonaismyynti on laskenut 1990- ja 2000-

lukujen aikana ja samaan aikaan kuluttajien tuottama tekstiilijäte on kasvanut räjähdysmäisesti. 

Käytettyjä tuotteita on enemmän kuin ennen, mutta niille ei ole kysyntää. Toisaalta kuitenkin 

hyvälaatuiset ja arvokkaat käytetyt tuotteet ovat löytäneet tiensä internet-markkinoille. Kulutta-

jat voivat myydä internetin kautta käytettyjä tuotteitaan itse nettihuutokaupoissa. Korkealaatui-

sille second hand -tuotteille on kysyntää ja internet helpottaa niiden myyntiä.  (Fletcher, 2008, 

s. 100–101; ks. myös Black, 2008.)  

 

Käytettyjä vaatteita ei kuitenkaan aina tarvitsee lahjoittaa tai myydä pois: ne voivat päätyä uu-

delleen käyttöön myös alkuperäisellä omistajallaan. Kun vanhoille vaatteille tehdään jotain 

käsityön keinoin, niistä voi hävitä vanhentuneisuus ja ne otetaan jälleen käyttöön.  

 

1920- ja 30 -luvuilla vaatteiden muodistus oli hyvin suosittua Suomessa. Vanha puku uusittiin 

tällöin uutta muotia vastaavaksi. Muodistukseen kuuluivat uudet rakenneratkaisut, värin uudis-

taminen värjäämällä, muodista menneiden yksityiskohtien poistaminen ja korvaaminen uusilla. 

Yksityiskohdista esimerkiksi napit, rusetit, kaulukset, hihansuun koristeet tai huivit olivat suo-
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sittuja. Myös kirjontaa käytettiin muodistamisessa. Muodistamisen lopputulos oli paras silloin, 

kun uusittua pukua kuviteltiin uudeksi. (Aikasalo, 2000, s. 182–184) 

 

Korjaamista ja kunnostusta on harjoitettu aina, niin kodeissa kuin teollisuudessakin. Alunperin 

korjaaminen tuli halvemmaksi kuin uuden tuotteen hankkiminen. Tällöin tekstiilit olivat ar-

voesineitä, niistä pidettiin hyvää huolta, joten niitä huollettiin. Nykyään uudet tuotteet ovat 

niin halpoja, että korjaamiseen ei tältä kannalta ole tarvetta. Jos nykyään vaatteita korjataan, 

sitä perustellaan eettisillä seikoilla tai elämäntyylin valinnalla. Uudenlainen käsityötaitojen ar-

vostus on johtanut siihen, että vaatteita myös muodistetaan. Niitä koristellaan ja muokataan, 

jolloin niistä saadaan joko jotain aivan uutta tai niiden ulkonäköä parannellaan jossain määrin. 

Maailmalla on kasvava määrä pieniä yrityksiä, jotka tekevät vanhoista tekstiileistä uusia tuottei-

ta. Ne tekevät vanhoista, rikkinäisistä, tahraantuneista tai muuten vain käytöstä poistetuista 

tekstiileistä uusia suunnittelemalla ja muotoilemalla niitä uudelleen. (Fletcher, 2008, s. 101–103, 

ks. luku 6.6)  

 

5.3 Vaatevaraston problematiikkaa 
 
Kaikkia vaatteita ei poisteta, vaikka niitä ei enää käytetä. Tällaiset vaatteet jäävät vaatevaraston 

osaksi. Mitä enemmän vaatteita hankitaan ja omistetaan, sitä enemmän vaatevarastoon kuuluu 

käyttämättä jääneitä vaatteita. Mutta miksi nämä käyttämättömät vaatteet oikein jäävät vaate-

kaappeihin ja -huoneisiin pyörimään? 

 

Banim ja Guy (2001) ovat tutkineet naisten passiivivarastoihin kuuluvien vaatteiden merkityk-

siä. Tutkimuksen mukaan käyttäjillä on käyttämättä jääneisiin vaatteisiin elävä suhde. Tutki-

mushenkilöt liittivät vaatteisiinsa syviä merkityksiä. (Banim & Guy, 2001, s. 204.) 

 

Banim ja Guy (2001) jakoivat säilytettyjen vaatteiden merkitykset ja roolit kolmeen. Osa vaat-

teista piti yllä omistajansa identiteettiä. Näihin vaatteisiin kuuluivat ne, joilla oli tarina kerrotta-

vanaan ja ne, jotka olivat merkityksellisiä ihmissuhteiden kannalta. Vaatteet, joihin liittyi tarina, 

toivat omistajalleen mieleen jotain oleellista heistä itsestään ja elämästään kuten hyvänolon ja 

kauneuden tunteen vuosia sitten. Ihmissuhteisiin liittyvät vaatteet pitivät yllä ihmissuhteen 

jatkuvuutta. Tällaisia olivat esimerkiksi äidin neulomat vaatteet. (Banim & Guy, 2001, s. 206–

208) 
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Toinen säilytettyjen vaatteiden merkitysluokka muodostui vaatteista, jotka eivät kuuluneet 

omistajansa identiteettiin. Tällaiset vaatteet herättivät omistajissaan vähemmän onnellisia muis-

toja itsestä ja tapahtumista. Jokin niissä ei sopinut omistajansa käsitykseen itsestään. Vaatteita 

kuitenkin säilytettiin niiden kalliin hinnan vuoksi tai muistutuksena väärästä ostopäätöksestä; 

että käyttäjän minäkuvaan senkaltaiset vaatteet eivät sovi. (Banim & Guy, 2001, s. 209–211) 

 

Kolmanteen luokkaan kuuluvat vaatteet ovat siirtymävaiheen vaatteita. Tämä luokka koostuu 

vaatteista, joita ajatellaan joskus käytettävän. Vaatteen väri voi olla epämuodikas tai niissä on 

jokin piirre, joka ylläpitää ajatusta siitä, että niitä alkaa vielä joskus käyttää. Omistaja liitti näihin 

vaatteisiin positiivisia käsityksiä itsestään ja toivoi vaatteen päästessä joskus käyttöön saavansa 

nuo käsitykset jälleen osaksi itseään. Tyypillinen esimerkki tästä on liian pieneksi käynyt vaate, 

johon omistaja toivoi vielä joskus mahtuvansa. (Banim & Guy, 2001, s. 212–215.) 

 
Vaatteita valittaessa tulisikin ajatella vaatevaraston kokonaisuutta, jotta uusi vaate sopii yhteen 

aiempien vaatteiden kanssa. Vaatevaraston perusvaatteiden pitäisi olla laadukkaita, jotka käyvät 

yhteen monien vaatteiden kanssa ja joita piristetään asusteilla. (Hellmark & Bertilsson, 2008, s. 

93) 

 
Passiivivarastolla on hyvätkin puolensa. Vaatevaraston käyttämättä jääneet vaatekappaleet voi-

vat olla varanto, josta muodin muuttuessa löydetään uuteen muotiin sopivia vaatteita tai kehon 

muuttuessa löydetään sopivia vaatteita. Tällöin vältytään uuden ostamiselta. Toisaalta vaatteet, 

jotka eivät enää päädy käyttöön sellaisenaan, mutta joita ei voi heittää poiskaan, voivat päätyä 

jonkin toisen tuotteen materiaaliksi.  

6 Kestävä muoti 

Muoti hallitsee tekstiilien kuluttamista. Jotta tekstiilien kulutus on kestävää, on myös muodin 

oltava osa kestävää kehitystä. Muoti vaikuttaa toisaalta myös käsityönharrastajaan. Käsityöleh-

det esittelevät aina uusimpien muotien mukaisia käsitöitä pysyäkseen ajan hermolla ja kiinnos-

taakseen kuluttajaa. Kestävän käsityön kannalta kestävä muoti on oleellinen tekstiilien kulutuk-

sen muoto.  

 

Kestävä muoti on käsitteenä paradoksi (Black, 2008). Muoti on voimakkaan ajallista, mutta 

vaatteet ovat kuitenkin aikaa kestäviä. Miten ajallisuus ja hetken ilmaiseminen muodissa voisi 

yhdistyä kestäviin arvoihin? Tätä problematiikkaa käsittelen luvussa 6.1. Lisäksi selvitän, miten 

kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat päätyneet osaksi muotia. Millaista muodin toisin 
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ajattelu on ollut, jotta kestävät arvot ovat päätyneet keskustelunaiheeksi muodissa? Lopuksi 

esittelen käytäntöjä, joilla kestävää muotia lähestytään. 

 

6.1 Kestävän muodin paradoksaalisuus 

Muoti yhdistää ihmisen halun kuulua ryhmään ja toisaalta erottautua siitä. Muodin avulla 

voidaan ainutlaatuisuus, muutos ja erityisyys yhdistää jatkuvuuteen, yhtenäisyyteen ja 

samanlaisuuteen. (Simmel, 1986, s. 22–24) Muodin olemukseen kuuluu, että vain osa ryhmästä 

on muodikas, muut ovat vasta matkalla siihen. Wilsonin (1985) mukaan muoti on muutos – 

muodissa olennaista on nopea ja jatkuva muutos tyylissä. (Wilson, 1985, s. 3) 1800-luvulta 

alkaneen muodin suosion nousu ilmeni muodin homogeenisenä kehityksenä sadan vuoden 

ajan ja muodikkuutta määritteli haute couture (Koskennurmi-Sivonen, 1998, s. 9; Lipovetsky, 

1994, s. 55–57). Historiasta poiketen 2000-luvun muoti on pluralistista. Monet tyylit voivat olla 

yhtäaikaa muodissa ja nopea suunnanmuutos on yleistä. (Black, 2008, s. 7; vrt. Koskennurmi-

Sivonen, 1998, s. 8–12) Kuluttajien tuleekin päättää, mitä muodeista seurata (Svendsen, 2006, 

59). 

 

Vinken (2005) määrittelee runollisesti muodin täydellisen hetken taiteeksi. Se ilmenee yhtäkkiä, 

yllättävästi ja silti odotetusti. Samaan aikaan kun muoti julkistetaan, se tuhoutuu. Muoti saa 

muotonsa ilmestyessään, mutta sillä hetkellä se on jo melkein eilistä. (Vinken, 2005, s. 42) 

Muoti kestää vain hetken kunnes seuraava muoti korvaa sen (Svendsen, 2006, s. 31). Ilmetes-

sään muoti erottaa pukeutujan toisista. Vähitellen se kehittyy niin, että toisetkin alkavat pukeu-

tua samalla tavalla. Ihmiset haluavat sulautua massaan, kuulua joukkoon ja siten muoti leviää. 

Sillä hetkellä, kun muoti on laajentunut kaikkialle, sen olemuksen erottava tekijä häviää, ja 

muoti kuolee omaan loogiseen ristiriitaansa. Muoti tuhoaa itse itsensä. (Simmel, 1986, s. 31, –

39, 41; ks. myös Svendsen, 2006, s. 42.; Wilson, 1985, s. 6) 

Muoti vaihtelee usein, sillä kaikki tavoittelevat sitä. Muotituotteet eivät näin ollen voi olla 

kalliita, jotta kaikilla on mahdollisuus tavoittaa ne. Tästä muodostuu loputon kehä: mitä 

nopeammin muoti vaihtelee, sitä halvempia on tuotteiden oltava. Mitä halvempia tuotteet 

ovat, sitä nopeammin trendit vaihtelevat. Trendit kuitenkin palaavat aina takaisin aiempiin 

muotoihin. Muodin vaihtelussa voikin nähdä kiertokulun. (Simmel, 1986., 36, 69–70, 72–73.; 

Svendsen, 2006., 131; ks. myös Alakoskela, 2004)  
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Muotiin sisältyy paljon ristiriitoja. Se on lyhytikäistä ja syklistä. Se viittaa vanhaan, mutta etsien 

jatkuvasti uutta. (Black, 2008, s. 17) Persoonallisuuden, erilaisuuden ja yksilöllisyyden ilmentä-

minen liittää samalla osaksi ryhmää. Kopioimalla muita onnistutaan kuitenkin ilmaisemaan 

yksilöllisyyttä. (Wilson, 1985, s. 12) Muodikas pukeutuminen on yksilöllinen teko, mutta yhtei-

söllinen kokemus (Black, 2008, s. 17). Muoti voi olla muutamille tehtyjä uniikkeja haute couture  

-vaatteita tai joukoille sarjatuotettuja vaatteita (Lipovetsky, 1994, s. 55–56). Halu olla muodikas, 

jatkuvassa muutoksessa ja uudistuksessa on johtanut yltiöpäiseen kulutukseen ja vaatteiden 

yhtäkkiseen vanhentuneisuuteen (Black, 2008, s. 17). 

 

Tavaran nopea vanheneminen on syklisen uuden hankinnan perusta. Tällainen kuluttaminen 

kuitenkin vaikuttaa ympäristöön. Kuluttajia houkutellaan halpojen hintojen avulla hankkimaan 

uutta vanhentuneen tai kuluneen tuotteen tilalle. Halpojen ja huonolaatuisten tuotteiden virta 

voi johtaa hatariin ostopäätöksiin. Kuluttajat eivät erota laadukkaita tuotteita huonolaatuisista, 

eivät osaa vaatia parempaa kuin mitä heille tarjotaan. Kuluttajat eivät myöskään näe kulutuk-

sensa vaikutuksia ympäristöön.  (Schwartz & Laky, 2008, s. 289; vrt. Koskennurmi-Sivonen & 

Anttila, 2007)  

 

Pikamuoti (fast fashion) on muodin hysteeristä kuluttamista. Se perustuu siihen, että viikon parin 

välein ostetaan uusi halpa vaate. Vanhoista vaatteista päästään eroon heittämällä ne pois. (Kai-

ser, 2008, s. 146) Pikamuotivaatteet kannustavat tekemään nopeita ostopäätöksiä. Vaatteiden 

saatavuuskin on rajoitettua, sillä niiden vaihtuvuus liikkeissä on vauhdikasta. (Salo-Mattila, 

2009, s. 177) Viimeisten 15 vuoden kuluessa muodin syklit ovat kiihtyneet; muodista on tullut 

nopeampaa ja halvempaa. Vaatteita myydään halvalla hinnalla, eikä vaatteiden laadulla tai käyt-

töiän pituudella ole merkitystä. Halpamuoti (cheap fashion) tarkoittaa kertakäyttömuotia ja se roh-

kaisee kuluttamaan enemmän. Pika- ja halpamuoti luo painetta tuottaa entiseen verrattuna 

enemmän vaatteita lyhyemmässä ajassa. Kuluttajat halutaan saada shoppailemaan säännöllisesti 

hakeakseen vaatekaupasta uutuuksia. Kuluttajakäyttäytyminen taas nopeuttaa systeemiä ja pa-

hentaa kasvavia odotuksia ja kilpailua. (Black, 2008, 11, 14, 180) 

 

Hitaan muodin (slow fashion) tulisi korvata pikamuoti. Hitaat muotivaatteet suunnitellaan pitkäai-

kaiseen käyttöön ja suunnittelussa huomioidaan niiden elinkaari. Niissä käytetään innovatiivisia 

materiaaleja jätteen vähentämiseksi. Hitaassa muodissa pyritään tasapainoon. Tuotteiden es-

teettiset, käytännölliset ja emotionaaliset arvot ovat korkeita ja tasapainossa keskenään. Hitaa-

seen muotiin kytkeytyvät mittatilausvaatteet, pitkäikäiset tuotteet, uudet määritelmät luksuksel-
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le sekä käsityöläisyyden arvostus. (Black, 2008, s. 78; Fletcher, 2008, s. 173–175) Hitaaseen 

muotiin voidaan lukea sellaiset klassikkovaatteet, jotka ovat irtautuneet ajasta ja muodin vaih-

teluista. Nämä vaatteet ovat välillä muodissa, mutta vaikka ne eivät huippumuodikkaita olisi-

kaan, niitä pidetään silti jatkuvasti. (Koskennurmi-Sivonen, 1998, s. 21) Tällaisia klassikkovaat-

teita ovat esimerkiksi Marimekon jokapoikapaidat.  

6.2 Kestävän muodin ideologinen kehitys 
 

Tekstiilien ja vaatteiden kulutukseen keskityin luvussa Kestävä kulutus. Osoitin, että tekstiilejä 

on kulutettu historian kuluessa säästeliäästi. Muodin tuleminen kaikkien ulottuville kuitenkin 

johti länsimaissa kulutuksen jatkuvaan kasvuun 1900-luvulla, eikä tekstiilien kuluttaminen ole 

tänäkään päivänä kestävää. Tekstiilien säästeliääseen ja kestävään käyttöön vaikuttivat eri ai-

koina seikat kuten tekstiilien arvo, materiaalin puute tai taloudellisuus. Kun puhutaan kestäväs-

tä muodista, on kyse kuitenkin ekologisen ja eettisen ajattelutavan leviämisestä muotiin. Tässä 

luvussa esittelen ideologian kehittymistä ja leviämistä. 

 

Ensimmäiset kaiut tiedostavasta kuluttamisesta kuuluivat 1950-luvun nuorisokulttuurin nou-

sussa. Nuoret ottivat käytetyt vaatteet tyylinsä kulmakiviksi ja ilmaisivat vastustavansa muotia. 

Antimuotiliike oli syntynyt. (Welters, 2008, s. 19) 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun hippi-

kulttuuri toi esille kasvavan huolen ympäristön tilasta. Ajattelutapa levisi laajemminkin ja ihmi-

set alkoivat tarkastella vaatevarastojaan kriittisesti. (Schwartz & Laky, 2008, s. 276) 

 

Ekomuodin kehityksessä voidaan nähdä kaksi aaltoa. Ensimmäisen aallon alku sijoitetaan 

1970-luvulle hippien antimuotiliikkeeseen. Nuoret loivat vaihtoehtoista pukeutumista muun 

muassa etnisin ja käsin valmistetuin kankain ja vaattein. Suosiossa olivat materiaaleista hamppu 

ja käsityömenetelmistä värjäys luonnonväriainein. Toinen aalto ilmaantui kaupallisena 1990-

luvulla, jolloin monet yritykset lanseerasivat ekomallistojaan. Aika ei kuitenkaan ollut vielä 

kypsä kestävälle muodille, sillä ekomuoti yhdistyi mielikuvissa nuhjuiseen hippityyliin, hamp-

puun, pellavaan, puuhelmiin ja dreadlock -hiuksiin. Vasta 2000-luvun aikana kestävä muoti on 

alkanut olla todella muodikasta ja valtavirrallekin sopivaa. (Black, 2008, s. 19–21) 

 

Ekologinen ajattelu käynnistyi muotoilussa kansainvälisen opiskelijaliikkeen aktiivisuuden seu-

rauksena. Samaan aikaan kun sodanjälkeinen kulutustavaratuotanto ja elintaso kasvoivat 1950–

1960-luvuillla Yhdysvalloissa ja Britanniassa, tietoisuus kolmannen maailman olosuhteista levi-

si. Elintasokontrasti synnytti kritiikkiä opiskelijaliikkeessä ja kysymykset teollisuusvaltioiden 
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oikeutuksesta elintasoon nousivat. (Kähönen, 2009, s. 24) Eräs kansainvälisen muotoilun toi-

sinajattelija oli Viktor Papanek. Teoksessaan Turhaa vai tarpeellista (1973) hän listaa teollisuuden 

ja muotoilun haittoja ympäristölle. Tuohon aikaan ihmisen toiminnan tuhoisat seuraukset al-

koivat saada julkisuutta ja Papanekin ajatukset on nähtävissä osana tätä nousevaa keskustelua. 

(Papanek, 1973, s. 252–257) 

 

Suomalaisessa muotoilutraditiossa on paljon kestävän kehityksen mukaisia piirteitä. Tuotteen 

pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys on suomalaisen muotoilun kulmakiviä. Tuotteen ulkonäön 

ollessa selkeä se sopii eri ympäristöihin. Esineet ovatkin perinteisesti käyttöönsä sopivia ja 

esteettisiä. Niihin on helppo kiintyä loppuelämäksi. Harmonia käyttäjän, esineen ja ympäristön 

välillä syntyi aiemmin luonnostaan, sillä haitallisia materiaaleja ei ollut käytössä. Suomalaisia 

tuotteita on pidetty ekologisina ja käytetty usein esimerkkinä luonnon ja tekniikan yhteensovit-

tamisesta. (Kähönen, 2009, s. 24) 

 

Aikasalon (2000) tutkimuksen mukaan Kotilieden linjana oli 1920–1960-luvuilla, että muodikas 

tuli olla, mutta järkevällä tavalla. Esimerkiksi 1960-luvulla lehdessä kirjoitetaan, että paras tapa 

välttyä vanhanaikaisilta vaatteilta, muodikkaan ennenaikaiselta vanhentuneisuudelta, on pukeu-

tua maltillisesti ja yksinkertaisesti. Kun vaatteet eivät ole muodin terävimmän kärjen mukaisia, 

ne soveltuvat pidempään ja kestävät paremmin aikaa. Muutenkin tekstiilien kuluttamisessa oli 

Kotilieden ilmentämänä 1920–1960-luvuilla kyse säästäväisyydestä. (Aikasalo, 2000., s. 51–54, 

57) Onko suomalainen säästäväisyys ja taloudellisuus kuitenkin luonut maaperän halpamuodil-

le suomalaisten kuluttajien vaatiessa nimenomaan halpoja hintoja? Toisaalta järkevä muodik-

kuus ja ajattomien, yksinkertaisten ja klassisten vaatteiden käyttöön kannustaminen kannustaa 

kestävän muodin mukaista kulutusta.  

 

Kestävä kehitys muodissa vaatii, että kulutamme vähemmän ja arvostamme enemmän. Kun 

arvostamme sitä, mitä meillä on, olemme valmiita korjaamaan, käyttämään uudelleen, suunnit-

telemaan ja katsomaan taaksepäin. (Scott, 2008, s. 409) 

6.3 Kohti kestävää muotia kestävällä suunnittelulla 
 

Tässä luvussa palaan Suojasen (2002) Tuotteen elinkaari- ja toimijoiden arvoketjumalliin (Ku-

vio 2.) Tämä luku käsittelee kaaviossa tuotteen elinkaaressa kohtia muotoilu ja tuotannon 

suunnittelu. Muotoilu ja tuotannon suunnittelu vaikuttavat ratkaisevasti elinkaareen. Kun tuote 

suunnitellaan, pohditaan käytettäviä materiaaleja, tuotteen muotoa, käyttötarkoitusta, kierrät-
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tämismahdollisuuksia ja tuotteen poistoa käytöstä yleisemminkin. Tuotannon suunnittelussa 

voidaan huomioida energian kulutusta samoin kuin valmistukseen ajankäyttöä. (Suojanen, 

2002, s. 35) 

 

Muotoilijan, suunnittelijan, on mahdollista vaikuttaa toimijoiden arvoketjussa tuotteen elinkaa-

reen. Suojasen (2002) teesit ympäristön huomioivalle suunnittelijalle ovat seuraavat (Suojanen, 

2002, s. 37): 

1. Tuotteet suunnitellaan kuluttajien todellisiin tarpeisiin, ei uusien tarpeiden luomiseksi. 

2. Materiaalit ovat ympäristöystävällisiä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

3. Materiaalin, työn ja energian kulutus minimoidaan. 

4. Tuotteet suunnitellaan ajattomiksi, monikäyttöisiksi ja kestäviksi. 

5. Tuotteeseen valitaan käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit. 

6. Tuotteen käyttö, hoito, korjaus- ja kierrätysmahdollisuudet huomioidaan suunnittelus-

sa. 

 

Myös Black (2008) luettelee periaatteita, joita noudattamalla muodista tulisi kestävää. 

Suunnittelu lähtee vaatteen koko elinkaaren huomioimisesta. Tällöin ajatellaan vaatteen 

käyttöä, käytöstä poistamista ja mahdollista uudelleen käyttöä ja purkamista. Materiaaleiksi 

valitaan sellaisia, jotka muuten heitettäisiin menemään. Tällöin jätemateriaalin keräystä ja 

uudelleenkäyttöä kehitetään. Jätemateriaalin muodostumista pyritään välttämään. Prosessoitu 

jätemateriaali voi olla myös suunnittelun lähtökohta, jolloin tuottaminen on kierrättämistä. 

(Black, 2008, s. 46–47) 

 

Avaruudellinen suunnittelu kuuluu kaikkeen kolmiulotteiseen suunnitteluun, ajallinen suunnit-

telu sen sijaan jätetään usein huomioimatta. Ajallinen suunnittelu tarkoittaa tulevaisuuteen 

vaikuttavien positiivisten ja negatiivisten vaikutusten ja mahdollisuuksien tutkimista ja huomi-

oimista. Kestämätön suunnittelu suuntautuu tähän hetkeen. Se ei huomioi tulevaisuutta ja pa-

himmillaan tällainen suunnittelu uhraa tulevaisuuden nykyiselle. Suunnittelun onkin vastattava 

haasteeseen kehittää tulevaisuuteen suuntautuva vastavoima, joka perustuu kestävään suunnit-

teluun. (Fry, 2009, s. 58) 

 

Ekologisessa suunnittelussa tuotteen elinkaari huomioidaan jo ideasta lähtien. Suunnitteluun 

tulee tällöin pidempi aikaperspektiivi, joka edellyttää parempaa tietämystä ja suurempaa asian-

tuntijayhteistyötä. Yksittäinen suunnittelija ei pysty hallitsemaan kaikkea tietoa. Niinpä kestä-
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vän kehityksen mukainen muotoilu vaatii verkostoitunutta suunnittelua ja kykyä luoda ratkai-

suja tiiminä. Haasteena on tuotannon hajautuminen ympäri maailman. (Kähönen, 2009, s. 23–

24) 

 

Van Dyk (2008) toteaa 2000-luvun muotisuunnittelusta, että siinä kestävyys on tehty mahdot-

tomaksi. Keskeiset ongelmat yritetään kiertää sisällöttömillä ratkaisuilla, kuten hampun tai 

luomupuuvillan käytöllä tuotteiden materiaaleina. Tällaiset ratkaisut ovat vain yhtiöiden viher-

pesua, mutta todellista kestävyyttä ne eivät ole. Kestävän kehityksen ideologian tehtävänä on 

kritisoida muotia, minkä seurauksena kehiteltäisiin luovia ja vaihtoehtoisia käytäntöjä. (Van 

Dyk, 2008, s. 235–236)  

 

Hethornin mukaan ensimmäinen askel kohti kestävää muotisuunnittelua otetaan, kun suunnit-

telija siirtää huomionsa objektista, suunniteltavasta vaatteesta, subjektiin, vaatetta käyttävään 

ihmiseen. Suunnittelijan tulee nähdä suunniteltava vaate ihmisen päällä. Kestävän muodin mu-

kainen vaate puhuttelee kantajaansa emotionaalisilla, ilmaisullisilla ja fyysisillä ominaisuuksil-

laan. Kun vaate kohtaa tarpeet ja halut, on lopputuloksena tyytyväisyys. Tyytyväinen ihminen 

käyttää vaatetta enemmän ja pidempään. (Hethorn, 2008, s. 54–55) 

 

Kestävän vaatesuunnittelun keskiössä tulee olla yksilön hyvinvointi. Silloin suunnittelu on yksi-

lölähtöistä ja tarkoittaa sitä, että kuluttaja ei ole vain tyylin vastaanottaja. Kuluttajasta tulee 

aktiivinen osapuoli, ja kukin yksilö saa vapauden tulkita muotia eri tavalla ilmaisten omaa tyyli-

ään. Suunnittelijan tulisikin olla vahva tyylien tulkitsija, joka suunnittelee kuluttajille merkityk-

sellisiä vaatteita. (Hethorn, 2008, s. 58, 64) Muoti ilmenee aina tietyssä tyylillisessä kehyksessä, 

jotka ovat yksilöllisiä (Koskennurmi-Sivonen, 1998, s. 7). Muotivaatteisiin identifioidutaan ja 

niillä kiinnitytään laajempaan kulttuuriympäristöön visuaalisen tyylin avulla. Tällöin saavute-

taan todellista hyvinvointia parantuneiden itsetuntojen sekä ympäristön ja kulttuurin kunnioi-

tuksen muodossa. (Hethorn, 2008, s. 64) 

 

Perinteisesti suunnittelijat ajattelevat kuluttajia kohteena. Tämä näkökulma niputtaa ihmiset 

yhdeksi joukoksi – vaikkakin useiksi eri joukoiksi – sen sijaan, että kuluttaja nähtäisiin yksilönä. 

Kun suunnitellaan kohdejoukon keskivertotyypeille, jää reuna-alueelle ihmisiä, joille suunnitel-

lut tuotteet eivät sovi. Tällainen suunnittelu tuottaa jätettä. (Hethorn, 2008, s. 55–56) Ihmiset 

erehtyvät ostamaan vääränlaisia tuotteita, joita he eivät käytä. 
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Kun kuluttaja kohtaa tuotteen, joka ei sovi hänelle, ajatellaan yleisesti 

syyn olevan kuluttajassa. Kuluttajan keho on vääränlainen, jos se ei 

sujahda valmisvaatteeseen kitkattomasti ja istu moitteetta. Vikaa ei 

nähdä olevan vaatteessa. Kuluttajien on vaikea löytää sopivia vaatteita, 

joissa he tuntisivat olonsa hyväksi. Siten hyvinvointiin liittyvät myös 

standardikoot. Hethornin mukaan standardikoot ovat myytti, sillä 

standardikehoja ei ole olemassa. Suurin osa kuluttajista onkin tyytymät-

tömiä vaatteiden istuvuuteen. (Hethorn, 2008, s. 56, 67–68) Tyytymät-

tömyys omaan kehoon suhteessa valmisvaatteisiin liittyy myös muodin 

tapaan esittää muotivaatteet hoikkien pitkien mallien yllä. Muoti luo 

paitsi muodikkaita vaatteita myös muodikkaan kehon. Istuvuus naisten 

pukeutumisessa on haaste yleisemminkin. Yksilöiden mieltymykset 

vaatteiden väljyydestä – kuinka paljon ja mihin kohtaan sen pitäisi aset-

tua – vaihtelevat suuresti. ( Salo-Mattila, 2009, s. 165–168; Salo-Mattila, 

2007, s. 264–269) 

 

Massaräätälöinti vie tilaa kuluttavalta ja epäympäristöystävälliseltä massamuodilta. Siinä on 

kyse mittatilaustuotteiden suurimittaisesta tuotannosta. Kuluttajan mitat otetaan kaupassa ja 

valmistaja tuottaa yksilöllisen vaatteen. Tällainen tuotanto takaa hyvän istuvuuden ja lopettaa 

epätoivon hetket sovituskopissa, kun sopivan kokoista vaatetta ei löydy. Myös valikoima laa-

jentuu. (Salo-Mattila, 2006, s. 133) Vaatetuksen tulee myös vastata siihen käyttötarkoitukseen, 

johon ne on luotu. Vaatteiden tulee olla toimivia ja käytännöllisiä. Toimivia vaatteita halutaan 

käyttää ja ne ovat käytössä koko elinkaarensa ajan. (Het-

horn, 2008, s. 70, 74) 

 

Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon tuotantovaihe. 

Tämän hetken muotisuunnittelu perustuu mallien visuaa-

liseen suunnitteluun. Sen lisäksi suunnittelussa tulisi huo-

mioida vahvemmin kaavoitussuunnittelu. Vaatteiden tuot-

taminen aiheuttaa nimittäin runsaasti tekstiilijätettä. Vaat-

teet tulisikin suunnitella niin, että siihen kuluu koko kan-

kaan leveys ja vaatteen osien tulisi loksahtaa paikalleen 

kuin palapelin palat. (Rissanen, 2008, s. 184–185, 203; 

kuviot 3-4.) Jos verrataan toisiinsa pyöreitä ja kulmikkaita 
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muotoja, on selvää, että vaikkapa neliöön käytettävä materiaali tulee käytetyksi tehokkaammin 

kuin ympyrään. (Burall, 1991, s. 40) 

 

Design on muodissa se, mikä vetää kuluttajia puoleensa. Värin, tekstuurin, tunnun, tyylin, mal-

lin yhdistelmä luo visuaalisen ilmeen. Kun vaate puetaan ylle, se saa käyttäjänsä näyttämään ja 

tuntemaan olonsa hyväksi. Nämä seikat saavat muotivaatteen houkuttelevaksi. Ekomuodissa 

näiden piirteiden tulee täyttyä, muuten se ei ole kiinnostavaa. Vaatteiden tulisi olla laadukkaita, 

jotta niitä käytettäisiin pidempään. Pitkäkestoiset, laadukkaat vaatteet tulevat todella käytetyiksi 

silloin, kun ne ovat todella käyttäjälleen sopivia. Kestävän muodin tulisi olla yhtäaikaa ympäris-

tönmyötäistä ja kuluttajiin vetoavaa. Uudenlaisen suunnitteluajattelutavan tulee levitä katta-

maan koko muotiteollisuus niin, että eettinen valmistus ja ympäristönmyötäisyys sisältyy joka 

ikiseen vaatekappaleeseen. (Black, 2008, s. 44, 197)  

6.4 Luksus 
 

Luksus on osa kestävää muotia, sillä se voi hillitä kulutusta. Luksustuotteiden elinkaari on pitkä, 

sillä tuotteisiin kiinnytään eikä niistä haluta luopua. Luksustuotteisiin suhtautuminen on tällä 

hetkellä samanlaista kuin mihin tahansa tekstiileihin historiassa. Ennen kaikki tekstiilituotteet 

olivat harvinaisia ja arvokkaita, nyt nämä seikat liittyvät luksukseen. Luksus saa kuluttajat ar-

vostamaan tuotteita enemmän. 

 

Luksus voidaan määritellä laadukkaana, ajattomana, harvinaisena, ekslusiivisena, perinteisenä ja 

esteettisenä. Luksustuotteet ovat pitkäikäisiä, sillä ne ovat ajattomia. (Uotila & Koskennurmi-

Sivonen, 2006, s. 212–213) Luksustuotteilla on vahva mahdollisuus muuttua tulevaisuudessa 

vintageksi. Uotilan ja Koskennurmi-Sivosen sanoin ”joitakin luksustuotteita pidetään kuin 

hyvinä seuralaisina.” Luksuksen yksi ominaisuus on turhuus tai ylimääräisyys. Tarve ei voi 

koskaan kuulua siihen. Luksustuote voi silti olla tarpeellinen, ja ylimääräisyys on sen lisäomi-

naisuus. Voidaan esimerkiksi omistaa jokin esine tarpeeseen ja sen lisäksi ylimääräisiä. Ylelli-

syys muodostuu silloin valinnanvapaudesta. (Uotila & Koskennurmi-Sivonen, 2006, s. 213)  

 

Harvinaisuus luksustuotteen ominaisuutena liittyy käsin tehtyihin tuotteisiin. Luksustuotteiden 

on oltava myös esteettisiä. Niiden estetiikkaan liittyy moniaistisuus: tuote ei vain näytä hyvältä, 

vaan myös tuntuu, tuoksuu tai maistuu. (Uotila & Koskennurmi-Sivonen, 2006, s. 212) 
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Uotila ja Koskennurmi-Sivonen (2006) yhdistävät käsityö- ja designtuotteet luksukseen kuulu-

vaksi. Luksuksen määritteet sisältyvät käsityötuotteissa paitsi tuotteeseen, myös sen tekopro-

sessiin ja tekijään. Luksus on ennen kaikkea laatua: luksustuote on materiaaliltaan laadukas, ja 

sen valmistuksesta huokuu taito, joka ilmentyy yksityiskohdissa. Tuote saa aikaan käyttäjässään 

hienostuneisuuden tunteen. Tuotteen on kestettävä kauan ja sitä on pystyttävä huoltamaan.  

(Uotila & Koskennurmi-Sivonen, 2006, 207, s. 210–211) 

 

Muodin alueella luksus on tiedostavaa kulutusta ja vastuullista luksusta. Vastuulliseen luksuk-

seen liittyy kuitenkin ristiriita, sillä se yhdistyy tuhlailevuuteen pikemmin kuin hillittyyn kulu-

tukseen. Luksus voi joillekin olla omantunnon puhdistamista eikä niinkään kulutusasenteiden 

muutosta. Toisaalta luksus voi johtaa pitkäkestoiseen käyttöön ja kulutuksen hillitsemiseen, 

sillä luksustuotteet ovat usein käsin tehtyjä, hyvin laadukkaita, uniikkeja. Tällaisia tuotteita pi-

detään arvossa: ne ovat kestäviä aarteita, joista ei haluta luopua pitkänkään ajan jälkeen. (Black, 

2008, s. 79) 

6.5 Vintage 

 

Kun käytetyt vaatteet ovat haluttuja, uusia tarvitsee tuottaa vähemmän. Yhden tuotteen elin-

kaari pitenee, kun se siirtyy käyttäjältä toiselle. Vaate voi olla yhdelle käyttäjälle vanha ja tylsä, 

mutta toiselle uusi ja kiinnostava. Vintage on käytettyyn vaatteeseen sisältyvä arvolataus. 

 

Wendyrosie Scott määrittelee vintagen 1910–1960-luvuilta peräisin oleviksi vaatteiksi. Tätä 

myöhemmät, 1960–1980-lukujen vaatteet, luetaan retroksi. (Scott, 2008, s. 388) Vintage on 

vaatteen statusarvo. Käytetyt ja aikaisemmin vanhentuneet vaatteet muuttuvat taikaiskusta 

jälleen muodikkaiksi, kun niitä nimitetään vintageksi. (Palmer, 2005, s. 201) Vintage onkin 

vaatteiden arvon palauttamista (Scott, 2008, s. 409). Vintage-statuksen antaminen vaatekappa-

leelle palauttaa sen takaisin eloon ja käyttöön. Vintage-käsite, vintagevaatteet auttavat näke-

mään vaatteet uudella tavalla. Myös vanha voi olla edelleen muodikas, hieno ja haluttava. Van-

hojen vaatteiden käyttö ja menneiden tyylien tuominen tähän päivään sallii kantajansa irrottau-

tua ainakin osittain muodin rytmistä. (Jens, 2005, s. 194) 

 

Second hand -vaatteilla tyylinsä rakentavat arvostavat vaatteita niiden historian vuoksi. Niitä 

arvostetaan, sillä ne ovat olleet joskus jonkun toisen. Käytetyt vaatteet ovat nähneet elämää. 

Niiden arvoa nostaa sekin, että ne on säilytetty, vaikkakin jotkut huonosti, ja ne on löydetty 
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uudelleen. Kantajalleen vintagevaatteet ovat arvokkaita, ja he käyttävät ja huoltavat vaatteitaan 

hellävaroen. (Jens, 2005, s. 184–185) 

 

Vintagen suosio on johtanut siihen, että suurten muotitalojen on täytynyt alkaa huomioida 

uuden luomisessa myös vanha. Vintagevaatteiden arvostus ja käyttöönotto nimittäin vähentää 

uuden ostamista vanhan tilalle. Joitain vintageklassikkovaatteita on jopa otettu uudelleen tuo-

tantoon. Aiemmin muotitalot eivät säilyttäneet mallistojensa vaatteita, mutta vintagebuumin 

takia monet ostavat vanhoja mallistojaan takaisin. (Palmer, 2005, s. 211) 

 

Vanhojen mallien uudelleentuotannossa nähdään kestävän muodin mukaista tuotantoa. Niiden 

tuottamisen taustalla ei ole ajatus hetken loistavasta huippumuodin tähdestä, joka putoaa seu-

raavalla kaudella. Tausta-ajatuksena on sen sijaan joidenkin muotivaatteiden saavuttama klas-

sikkostatus: näiden vaatteiden tarkoitus on kestää käyttöä ja aikaa. (Palmer, 2005, s. 212) 

 
Halpojen ja heikkolaatuisten vaatteiden sijaan suunniteltavien vaatteiden tulisikin olla korkea-

laatuisia ja pitkäikäisiä. Muotivaatteissa tulisi olla jotain, joka saa käyttäjänsä luomaan siihen 

kestävän suhteen sen sijaan, että käyttää sitä muutaman kerran ja on valmis heittämään sen 

pois. Hyvin suunnitellut ja arvossa pidetyt tuotteet patinoituvat ajan kuluessa ja niillä on se-

cond hand -arvoa ja niistä tulee tulevaisuuden vintagea. Jossain vaiheessa muodin kiertoa näis-

tä tuotteista tulee jälleen huippumuodikkaita ja haluttavia. (Black, 2008, s. 44, 195) 

 6.6 Vihreä on uusi musta – kestävä muoti käytännössä 
 

Kierrätetyt tekstiilit sisältävät monenlaisia merkityksiä. Materiaali, kankaan tekotapa, kulttuuri-

set merkitykset ja henkilökohtaiseen elämään kuuluvat merkitykset ovat läsnä tekstiilissä, vaik-

ka siitä tehtäisiin jokin aivan uusi tuote. Kierrätetty tekstiili on todistusaineistoa eletystä elä-

mästä. Kankaissa on myös kerronnallinen elementtinsä. Kierrätyskankaisiin liittyy tarinoita ja 

kertomuksia. Niinpä kierrätysmateriaalin työstäminen uudeksi tuotteeksi on tekstiilin aiempien 

merkitysten uudentamista. Merkitykset eivät häviä tekstiilistä, mutta ne saavat lisämerkityksiä 

uuden tuotteen uudesta funktiosta. Kankaiden aiemman ja uuden käytön välille syntyy vuoro-

puhelua. (Lukkarinen, 2008, s. 92, 95, 102) 

 

Vanhoista vaatteista valmistetut uudet vaatteet siis kantavat historiaa samalla kun ne ilmentävät 

hetkellistä tyyliä ja makua. Kierrätetyt vaatteet mahdollistavat tutkimusmatkan globaalin muo-

din kerrostuneisiin merkityksiin ja liikkeisiin. Käytetyillä vaatteilla on edellinen elämä, joka 
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kiehtoo: kuka niitä on käyttänyt ja millaisissa tilanteissa? Kierrätetyissä vaatteissa suunnittelija 

tuo vanhan vaatteen elämän esille, sen jäädessä silti pinnan alle. Kierrätetyt vaatteet liikkuvat 

menneisyyden ja tulevaisuuden, katumuodin ja huippumuodin välimaastossa. (Rovine, 2005, s. 

216, 220–221) 

 

Yrityksiin kohdistetaan tiettyjä odotuksia yhteiskunnan osalta. Yritys on yhteiskunnan vastuul-

linen jäsen toimiessaan eettisesti. Yrityksen odotetaan sitoutuvan kestävään kehitykseen, talou-

den, ihmisen ja ympäristön välisen tasapainon saavuttamiseksi. Kyse on arvoista ja arvojärjes-

tyksestä: millä hinnalla yritys pyrkii tuottamaan taloudellista hyvinvointia. (Kalpala, 2004, s. 13; 

ks. myös Suojanen, 2002, 36) Kestävän muodin leviämisessä pienet yhtiöt ovat avainasemassa. 

Ne tuovat esille muotiteollisuuden ongelmia ja kehittävät ratkaisuja. Niiden kautta syntyvät 

kuluttajien vaatimukset ja julkinen huomio, joka johtaa siihen, että suuremmat yhtiöt seuraavat 

perässä. Ne suuret yhtiöt, jotka ovat kohdanneet eettistä kritiikkiä vaatetus- ja jalkinetuotan-

nossaan, ovat muuttaneet tuotantoaan eettisemmäksi ja etsivät ratkaisuja ekologisiin ongel-

miinsa. (Black, 2008, s. 18) Tässä luvussa esittelen joitain esimerkkejä kotimaisista ja ulkomai-

sista yrityksistä ja käsityöläisistä, jotka ovat tehneet kestävästä muodista todellisuutta.  

 
Vaatesuunnittelija Anne Linnomaan ekologisesti kestävä suunnittelu perustuu perulaisten per-

heviljelmien ilman myrkkyjä viljellyn, käsin poimitun kampapuuvillan käyttöön. Tuotteita ei 

valkaista ennen värjäystä, klooria ei käytetä ja värjäyksen värikomponentit eivät sisällä haitalli-

sia yhdisteitä tai myrkkyjä. Neuleiden viimeistelyaineet ovat biohajoavia. Mallisto oli vuonna 

2009 ainoa suomalainen mallisto, jolle on myönnetty Euroopan 

ympäristömerkki etuliitteellä organic. Monet neulemalleista ovat klas-

sikoita, jotka ovat mukana sesongista toiseen. Malliston perusvärit 

ovat musta, valkoinen, kirkkaanpunainen ja tummansininen ja ne 

ovat tuotannossa koko ajan. Uutuusvärit suunnitellaan niin, että ne 

ovat helposti yhdistettävissä aikaisempiin. Anne Linnomaan mukaan 

ekologisuus ei voi olla päälleliimattu markkinointikikka. Sen on olta-

va toiminnan perusta, mutta sen lisäksi hyvä muotoilu ja vaatteiden 

muodikkuus ovat oleellisia kuluttajien mielenkiinnon kannalta. (Kä-

hönen, 2009, s. 31, 42) 

 

Globe Hope on Seija Lukkalan 2003 perustama yritys. Yritys pon-

nisti arvomaailmasta, jossa pyritään kestävän kehityksen mukaiseen 
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vastuulliseen tuottamiseen tiedostaen jätteen määrän 

huolestuttava kasvu. Globe Hopen ajatuksena on 

suunnitella ja tuottaa kestävään ja eettiseen kulutuk-

seen perustuvia mallistoja unohtamatta estetiikkaa. 

Globe Hope eroaa monista muista vastaavista yri-

tyksistä siinä, että sillä on teollista sarjatuotantoa, 

jolloin tuotteiden hinnat pysyvät kurissa. Globe Ho-

pe käyttää uusien tuotteidensa materiaalina jo yhden 

elämän eläneitä tuotteita: laitostekstiilejä, armeija- ja 

työvaatteita (Kuvio 5). Vanha on uuden perusta. (Globe Hope, 2010a) 

 

Globe Hopen ensimmäinen mallisto ilmestyi keväällä 2003 nimellä Hope ja se otettiin hyvin 

vastaan.  Myöhemmin nimi muuttui Globe Hopeksi. Globe Hopelta tulee kaksi kausimallistoa 

vuodessa ja lisäksi jatkuvassa tuotannossa ovat edelliskausien klassikot (Kuvio 6). Mallistot 

eivät seuraa pintatrendejä, mutta ovat silti kiinteästi kiinni ajassa. Vuonna 2010 tuotteita myy-

dään ympäri Eurooppaa ja Japanissa ja Helsingin keskustaan on juuri 

avattu Globe Hopen oma kivijalkamyymälä. (Globe Hope, 2010c)  

 

Secco on muotoilualan yritys, jonka ydin on käytetty ja kierrätetty 

materiaali. Seccon kierrätykseen ja teollisen materiaalin uusiokäyttöön 

erikoistunut toiminta perustuu ryhmään, johon kuuluu kierrätysmate-

riaalin kerääjiä, muotoilijoita ja tuotannon valmistajia. Yritys hyödyn-

tää teollisesti tuotettuja jäteosia ja materiaaleja kestävien ja innovatii-

visten tuotteiden tekemisessä (Kuvio 7). Nopeasti kansainvälistyneen 

yrityksen kohderyhmänä ovat muotoilusta kiinnostuneet eettisesti 

valveutuneet kuluttajat. (Kähönen, 2009, s. 31)  

 

Jos Globe Hope voidaan laskea kotimaiseksi pioneeriksi, ulkomailla ensimmäisiä kierrätysma-

teriaalin käyttäjiä oli ulkoiluvaatevalmistaja Patagonia. Patagonian keksintönä oli valmistaa 

fleecetuotteita käytetyistä muovipulloista. Myöhemmin se alkoi tuottaa takkeja kierrätetystä 

polyesterista. Patagonia on myös järjestänyt polyestervaatteiden keräystä tarkoituksenaan kier-

rättää vaatteiden kuitu uusien tuotteiden materiaaliksi. (Fletcher, 2008, s. 96.) Patagonian puu-

villavaatteet ovat olleet luomupuuvillaisia jo vuodesta 1996. Luomupuuvillan vähäinen saata-
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vuus oli seikka, joka sai Patagonian alun perin siirtymään 

kierrätettyyn polyesteriin. (Patagonia, 2010)  

 

Ranskalaisen Lamine Kouyatén  XULY.Bët -brändin en-

simmäinen mallisto ilmestyi jo 1992. Malliston vaatteiden 

materiaalina käytettiin vanhoja paitoja, neuleita, mekkoja, 

housuja ja muita vaatteita. Kouyatén vaatteet olivat tutki-

muksia ja kokeiluja: leikeltyjä, muokattuja, uudelleen om-

meltuja tuotteita. Kouyatén mallistoissa luonteenomaista 

on vaatekappaleen käyttäminen alkuperäisestä tarkoituk-

sesta poikkeavaan: T-paidoista tulee mekko, housuista 

laukku. Kouyaté vastustaa muotiteollisuuden kiirehtimistä 

tulevaisuuteen, jolloin menneisyys torjutaan ja hylätään. Ja 

jos menneisyys ilmestyykin uudelleen, se ilmenee vanhana 

tyylinä, menneiden aikojen vaikutteina uusista materiaaleis-

ta tehtynä. (Rovine, 2005, s. 216, 227.) 

 

Del Forte on pieni yhdysvaltalainen farkunvalmistaja. Yhtiön perusti Tierra del Forte kyllästyt-

tyään muotiteollisuuden epäeettisyyteen. Del Forte aloitti vuonna 2006 luomupuuvillaisten 

farkkujen tuotannolla, jossa kaikki vaiheet olivat huolella kontrolloituja ja ympäristöystävällisiä. 

Tierra del Forte koki farkkujen valmistamisen kestäväksi vaihtoehdoksi vaateteollisuuden sa-

ralla, sillä farkut ovat pitkäikäisiä vaatteita. Del Forten uusi aluevaltaus, reJeaneration, on fark-

kujen kerääminen takaisin kuluttajilta käytön jälkeen. (Black, 2008, s. 76–77.) 

 

Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa järjestetään muotitapahtumissa eettisiä muotinäytöksiä, 

jotka todistavat eettisen ja ekologisen muodin muodikkuutta ja näkyvyyttä (Kuvio 8). Pitkän-

tähtäimen tarkoitus on kuitenkin kestävän muodin kattaminen koko muodin alueen eikä jää-

vän omaksi saarekkeekseen. Jotta vihreä ei olisi vain uusi musta, on tehtävä töitä, jotta tulevat 

suunnittelijat näkisivät kestävän muodin tärkeäksi ja toimisivat sen mukaisesti. (Black, 2008, s. 

19) 

7 Kestävä käsityö  
 

Tässä luvussa selvitän, millaisia piirteitä kestävässä käsityössä on. Tämän tutkielman puitteissa 

en pysty kartoittamaan kestävän käsityön kokonaan, ja siksipä keskitynkin pieneen alueeseen 
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siitä. Perehdyn aiheeseen Suuri Käsityö -lehden artikkelien avulla. Tukeudun esityksessäni ai-

empiin lukuihin Kestävä kulutus ja Kestävä muoti. Näissä luvuissa esittelemieni ilmiöiden 

avulla peilaan käsityössä ilmenevää kestävän kehityksen ideologiaa.  

 

7.1 Materiaalit kestävässä käsityössä 
 
Aineistoni artikkelit valikoin materiaalin perusteella. Jos artikkelin työ oli tehty käytetystä, yli-

jäämä- tai jätemateriaalista tai työn ideana oli muuten pidentää esimerkiksi jonkin vanhan esi-

neen elämää, se oli tutkimukseni kannalta relevantti. Materiaalit lehtijuttujen esimerkkitöissä 

olivat silti moninaiset, ja niitä käytettiin eri tavoin. Pääasiassa kuitenkin voidaan tehdä jako 

töihin, joissa käytetty ja vanha esine uudistettiin tai korjattiin ja töihin, jotka valmistettiin käyte-

tystä, ylijäämä- tai jätemateriaalista.  

 

Esimerkkityöt, joissa käytetty esine uudistettiin, alkuperäinen tuote ei muuttunut. Jos kyseessä 

oli vanha nojatuoli, valokuvan kehykset tai rikkinäiset villasukat, työstämisen jälkeen tuote oli 

sama kuin ennenkin, mutta entistä ehompi. Esimerkkityöt, joissa materiaali oli käytettyä, muut-

tuivat prosessissa: vanhasta villapaidasta tehtiin hame tai VHS -nauhasta kudottiin laukku.  

 

Olen jakanut töissä käytetyt materiaalit kolmeen pääluokkaan: 

1. Vanha tuote 

2. Ylijäämämateriaali 

3. Jätemateriaali 

Vanhat, käytetyt tuotteet olen jakanut vielä alaluokkiin, ylijäämä- ja jätemateriaalit eivät ala-

luokkia kaipaa. Ylijäämämateriaalit ovat yksinkertaisesti materiaaleja, jotka ovat jääneet muusta 

käytöstä yli. Tällaisia ovat ylijäämäkankaat (tilkut ja toisista töistä yli jääneet palat), napit, nau-

hanpätkät, jämälangat – oikeastaan kaikki sellainen, joista käsityöharrastajien materiaalivarastot 

koostuvat, mutta joille ei ole määrätty selkeää tarkoitusta. Jätemateriaali on eri asia kuin ylijää-

neet. Tällaisiksi materiaaleiksi katson kaiken sellaisen, joka menisi roskiin, ellei niitä käytettäisi 

jonkin uuden materiaalina. Tällaisia ovat leikkuujäte, kahvipussit, lankasilppu, säilyketölkit, 

sanomalehdet ja niin edelleen. Vanhojen tuotteiden käyttö käsitöissä oli suosituinta läpi 

tutkimusajankohdan. Ylijäämämateriaalista valmistettuja tuotteita on ollut vähän ennen vuotta 
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2008. Jätemateriaalin käyttö esimerkkitöissä on ollut marginaalista kautta linjan (Kuvio 9).

 
Vanhojen tuotteiden alaluokkia ovat vanhat vaatteet, sisustustekstiilit, huonekalut ja esi-

neet. Vanhoihin esineisiin kuuluvat sellaiset pienet esineet, joita ei voi lukea huonekaluiksi 

kuten kukkaruukut, peilin- ja valokuvakehykset, tarjottimet ja niin edelleen. Sen sijaan lamput 

luen huonekaluihin. Suosituimpia vanhoista tuotteista olivat vuodesta toiseen vaatteet. Sisus-

tustekstiilien käyttö artikkeleissa voimistui vuotta 2008 kohden, kun taas huonekaluja esiintyi 

paljon 2000-luvun alussa ja vähemmän aineiston loppuvuosina. Vanhat esineet ovat olleet ar-

tikkelien töiden materiaalina harvemmin, mutta tasaisesti vuodesta toiseen muuta poikkeus-

vuotta lukuun ottamatta. (Kuvio 10)  
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7.1.1 Vanha tuote 
 

Suurimmassa osassa lehtijuttujen esimerkkitöistä materiaalina käytettiin vanhaa tuotetta. Kun 

tavoitteena oli tuotteen elinkaaren pidentäminen, tämä näkyi materiaalin käytössä kahdella 

tavalla. Joko vanha tuote oli tarkoitus säilyttää, jolloin se uudistettiin tai vanhasta tuotteesta 

haluttiin tehdä jotain aivan muuta. Vanhan tuotteen käyttö materiaalina liittyy saumattomasti 

keinoihin pidentää tuotteiden elinkaarta. Nämä keinot esittelen yksityiskohtaisesti luvussa 7.2, 

jossa palaan myös tarkemmin näihin materiaaleihin.  

 
Tästä juhlapuvusta en luovu. Äitini on tehnyt sen 60-luvulla laadukkaasta brokadikankaasta. Nyt 

minä olen tuunannut siitä tyttärelleni sopivan ja toivon hänen säilyttävän mekon. (SK 6–7 /2007, 

s. 82.) 

 

Uusista asuista voi nauttia kevyin mielin, kun housut on ympäristöä säästäen tehty kauluspaidois-

ta (SK 6–7/2008, s. 23.) 

 

Uudistettavat vanhat tuotteet olivat usein rikkinäisiä tai vanhentuneita ja muodista menneitä, 

mutta kuitenkin käyttäjälleen rakkaita ja käyttökelpoisia. Uudistettavia tuotteita olivat vanhat 

vaatteet, sisustustekstiilit, huonekalut ja esineet. Vanhoissa vaatteissa uudistaminen saattoi olla 

vaikkapa muodistamista esimerkiksi vaatteen mallia muuttamalla (SK 10/2008, s. 11) tai kor-

jaamista (SK 10/2005, s. 40). Sisustustekstiilejä uudistettiin esimerkiksi värjäämällä (SK 5/2006, 

s. 48–53). Huonekaluja muun muassa verhoiltiin ja esineitä koristeltiin.  

 
Onko sinullakin nojatuoli, joka näyttää yhtäkkiä aivan väärän väriseltä? Sen muoto on kuitenkin 

miellyttävä, ja tuolissa on hyvä istua. (SK 10/2004, s. 40) 

 

Uudista vanha toimistotuoli ompelemalla siihen uudet irtopäälliset joustavasta vakosametista (SK 

8/2000, s. 37). 

 

Kulunut pikkupöytä sai elämäänsä jatkoaikaa, kun se maalattiin kirkkaan punaiseksi ja päällystet-

tiin kuviollisella painokankaalla (SK 8/2000, s. 39).  

 

Pimeiden iltojen aikaan lamput laittautuvat nyt parhaimpiinsa: pikkulamppu koristautuu helmi-

nauhoin, lankakruunussa kimmeltävät kauniit kristallit --- (SK 10/2003, s. 40). 

 

Vanhat tuotteet, joista tuli uuden materiaalia, olivat sellaisia, joissa oli jotain hauskaa, käyttäjäl-

leen läheistä, tai joiden materiaali oli niin laadukasta, että sen pois heittäminen vain vaikkapa 



 

48 
 

vaatemallin vanhentuneisuuden vuoksi tuntuisi väärältä (SK 6–7/2007, s.3). Joissain tapauksis-

sa tällaiset esimerkkityöt olivat myös oivaltavia ja ne säilyttivät vanhaa, menneisyyttä hauskalla 

ja lukijoihin vetoavalla tavalla.  

 
Iiiiiik miten ihana kangas, tuumin kesäisellä kirppiksellä. 60-luvun pyöreä pöytäliina sai vipinää 

aikaan. Tuloksena maailman helpoin hame! (SK 11-12/2008, s.25) 

 

Äidin kädenjälki. Käsin nimikoituja keittiöpyyhkeitä ei voi heittää pois, etenkin jos ne ovat oman 

äidin kirjomia. (SK 4/2008, s. 70) 

 

Kun hyvästä ohuesta langasta neulottu vanha miehen villapaita alkaa olla kyynärpäistä kulunut ja 

helmasta rispaantunut, älä ihmeessä heitä sitä pois. Siitä saat vauvalle mainion lämpöpuvun talvi-

haalarin alle. (SK 10/2002, s. 35) 

 

Hellyttävät farkkutilkkunallet saavat hymyn huulille (SK 6–7/2003, s. 36).  

 

Farkkua käytetty omaperäisellä ja taidokkaalla tavalla --- 

(SK 8/2007, s. 55). 

 

Uuden materiaalina käytettiin lähinnä vanhoja vaatteita ja si-

sustustekstiilejä. Muutamassa työssä käytettiin kuitenkin myös 

esinettä toisen luomiseen. Näitä esineitä olivat mittanauha (SK 

8/2005, s. 45), sateenvarjo (SK 1/2006, s. 23), viinipullon 

korkit (SK 6–7/2006, s. 38) ja kartat (Kuvio 11; SK 2/2008, s. 

53). 

 

Farkut olivat yksi suosituin materiaali uuden luomiseen. Farkut on siitä otollinen vanha materi-

aali, että se on nykyihmisen uniformu ja suosittu vaatekappale sekä vanhentuessaan monen 

vaatekaapin riesa. Farkkujen mallit muuttuvat ja toisaalta muuttuvat myös ihmiskehot (vrt. 

Banim & Guy, 2001, 213–214). Kaapin perukoilta löytyvät farkut ovat joko epämuodikkaita tai 

liian pieniä ja isoja. Kuitenkin farkku on kestävä materiaali, ja se vanhenee kauniisti haalistuen. 

Kulumat ja rei’ätkään eivät farkuissa haittaa, useimmissa uusissakin farkuissa on kulutusta ja 

joissain jopa reikiä. Uuden tuotteen materiaalina reikäinen, kulunut farkku saattoi olla juju!  

 
Kuluneista farkuista saa usein uudenveroista materiaalia uusiokäyttöön (SK 1/2002, s. 20). 

 
Farkuissa on paljon hyvää materiaalia kierrätysompeluun --- (SK 5/2008, s. 78). 
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Kun mittasi muuttuvat, vanhat hyvät vaatteet jäävät helposti pois käytöstä, ellet tee niille jotakin 

(SK 2/2006, s. 40). 

 

Farkku, tuo maanmaino materiaali, on taatusti jokaiselle tuttu ja rakas. Mutta ikävä kyllä aika te-

kee tepposensa farkuillekin, ja niin niitä tuppaa kertymään kaappeihin yli tarpeen. Mutta koska 

farkku on kestävä ja kaunis kuluneenakin, niistä ei millään malttaisi luopua. Ja miksi pitäisikään: 

nyt voit suunnitella farkusta vaikka kaiken sisustuksen. (SK 5/2007, s. 49) 

 

Farkkujen malli on mennyt jo aikaa sitten vanhanaikaiseksi, mutta kangas vain kestää ja kestää 

(SK 2/2007, s. 6).  

 

Vanhoista farkuista saat hameeseen ihanan valmiiksi kuluneen pinnan (SK 2/2007, s. 6). 

 

T -paitaa, farkkuakin yleisempää vaatekappaletta, töissä näkyi selvästi harvemmin. Syynä lienee 

puuvillaisen trikoomateriaalin farkkuun verrattuna huonompi kestävyys ja se, että T-paidat 

käytettäneen elinkaarensa loppuun asti. T -paitoja kyllä käytettiin materiaalina (esim. SK 6–

7/2007, s. 15; SK 6–7/2007, s. 43; SK 4/2008, s. 6), mutta vaatteen suosioon nähden häm-

mästyttävän vähän. 

7.1.2 Ylijäämämateriaali 
 

Ylijäämämateriaali on materiaalia, joka on jäänyt yli jostain toisesta yhteydestä. Näissä käsitöis-

sä siis hyödynnetään materiaalia, joka saattaisi muuten jäädä käyttämättä. Ylijäämämateriaalit 

ovat usein sellaisia, joista käsityöharrastajan varastot koostuvat. Näihin varastoihin kuuluvat ne 

tuotteet, jotka on hankittu jotain tarkoitusta varten, mutta ovat jääneet käyttämättä samoin kun 

ne tuotteet, joita on käytetty, mutta joista jäi jotain yli. Toisaalta varastoihin kuuluu sieltä täältä 

kerääntyneitä yksittäisiä esineitä, kuten nappeja, hakasia, pitsin ja kankaan palasia.  

 
Pikku tiput askartelet kangastilkuista ja nappilaatikon aarteista --- (SK 3/2008, s. 45). 

 
Oletko kankaankeräilijä? Onko kaappiisi kertynyt kauniita kangaspaloja, joille et oikein keksi 

käyttöä? (SK 2/2003, s. 47) 

 

Myös jämälangat ja leikkuusta yli jääneet tilkut ovat ylijäämämateriaalia. Etenkin tilkkutyöhar-

rastajilla on hyvät kokoelmat pieniä ja kauniita kankaanpalasia tilkkuvarastoissaan. Nämä yllä 

mainitut materiaalit ovat sellaisia, joita on varastossa vähän (kuten yksi nappi tai muutaman 

kymmenen sentin pätkä kangasta), mutta jollaisia on useita (monta yksittäistä, erilaista nappia). 
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Tällaiset materiaalit ovat vaarassa jäädä käyttämättä, 

sillä niistä ei voi tehdä mitään kovin suurta työtä. 

Näiden materiaalien käyttöönotto on tähän luokkaan 

asettamieni Suuren Käsityön töiden idea.  

 
Mukava pieni ompelutyö vaikka lahjaksi isovanhemmille. Tähän 

voit näppärästi käyttää kotoa löytyviä kangastilkkuja (SK 6–

7/2005, liite, s. 15).  

 

Erivärisistä langantähteistä virkkaat hetkessä kivan pikkutuliai-

sen (SK 7/2000, s. 27). 

 

Perinteinen käsityötekniikka, tilkkutyöt, oli tässä luo-

kassa aika näkyvä. Tilkkutöitä Suuressa Käsityössä vilahteli tiuhaan, mutta kaikki eivät tähän 

luokkaan kuuluneet. Seulan läpäisivät vain ne työt, joissa sanallisesti ehdotettiin ylijäämämate-

riaalin käyttöä. Tähän luokkaan kuuluvia perinteisiä tilkkutöitä olivat tähtityyny vuodelta 2004 

(SK 11–12/2004, liite, s. 7) ja tilkkupeitot vuosilta 2001 ja 2003 (Kuvio 12; SK 10/2001, s. 44; 

SK 4/2003, s. 26; SK 5/2003, s. 43). Ihastuttavin näistä oli vauvan tilkkupeittokilpailun voitta-

jatyö numerossa 4/2003, sillä se oli tehty kokonaan vanhasta, käytetystä materiaalista (SK 

4/2003, s. 25). Yli ja käyttämättä jäänyt vanha materiaali pääsi osaksi uuden elämän muistoja, 

jolloin historiasta tuli osa pienokaisen historiaa.  

 
Neliöistä kootun klassisen peiton haalistuneissa raitaflanelleissa on vaatimatonta viehätystä. --- 

Peiton voi hyvin nähdä edustavan sukupolvien ketjua, jonka uusin lenkki vastasyntynyt vauva on. 

(SK 4/2003, s. 25.) 

 

Nyt voit kerätä kaikki rakkaat raita-, kukka- ja ruututilkut ja ommella 

niistä näyttäviä sateenvarjoja (SK 10/2001, s. 44). 

 

Tilkkukätköjen aarteista voi tehdä muutakin kuin perinteisiä 

tilkkutöitä. Kun materiaalia on vähän, mutta se on todella 

kaunista, ei sitä käyttämättäkään voi jättää. Näin tilkkuvaras-

tosta pääsivät päivänvaloon kankaat, joista saattoi tulla lau-

tasliinoja (SK 6/2000, s. 19), vaatepuiden suojuksia (SK 

6/2001, s. 40; SK 2/2003, s. 47; SK 6–7/2007, s. 47), peh-

moleluja (SK 4/2003, s. 45; SK 6–7/2006, s. 39, SK 1/2008, 
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s. 82; SK 10/2008, s. 33) tai pääsiäiskattaukseen munanlämmitinkukot (SK 3/2008, s. 45). 

Tilkuista ei kuitenkaan aina tarvitse ommella. Palmikoimalla tilkuista syntyy pannunalunen ja 

nukittamalla matto (SK 7/2000, s. 24, 27). Kuluneeseen räsymattoon saa tilkkuvaraston isoista 

suikaleista koristeet (Kuvio13; SK8/2008, s. 76).   

 
Ota tilkkukopan aarteet käyttöön ja palmikoi kangassuikaleista tuomisiksi iloinen pannunalunen 

 (SK 7/2000, s. 27). 

 

Uudenlainen räsymatto. Kangastilkut löytävät uuden elämän pehmeänä mattona. (SK 7/2000, s. 

24.) 

Myös leikkuuylijäämäkankaan hyödyntämiseen oli ohjeita. Kahdessa tapauksessa ensin esitel-

tiin isommat työt, joista kangasta jäi yli, ja sitten annettiin eh-

dotus kankaan palasta saatavasta työstä. Vuonna 2000 nume-

rossa 11 oli fleeceaamutakin ohje, ja ylijäävistä kankaan palois-

ta ehdotettiin tehtäväksi fleecesukat (SK 11/2000, s. 11). Huh-

tikuun numerossa vuodelta 2006 oli keväinen vauvan vaate-

mallisto. Ylijäävistä kankaanpaloista ommeltiin vauvalle suloi-

nen myssy. (SK 4/2006, s. 22–23.) Numerossa 9/2000 on 

kalastajanhatun ohje, johon käytettiin ylijääneitä ulkoilukan-

kaan paloja (SK 9/2000, s. 42.)  

 

Jämälangoista valmistettavaan työhön oli yksi ainoa ohje yh-

deksässä vuosikerrassa. Se oli iloisen värinen langanpätkistä 

virkattu pannulappu vuonna 2000 (Kuvio 14; SK 7/2000, s. 

27). 

6.1.3. Jätemateriaali 
 
Jätemateriaalia hyö-

dynnettiin Suuressa 

Käsityössä vähän: sitä 

käytettiin kolmessa-

toista työssä yhdek-

sässä vuosikerrassa. 

Jätemateriaalin käy-

tössä ei sinänsä ollut 
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linjaa tai yhtenäisyyttä, mutta kaksi toistuvaa materiaalia kuitenkin oli. Toinen oli kahvin suur-

kuluttajien kestosuosikkimateriaali kahvipussit ja toinen erilaiset purkit ja purnukat, jotka muu-

ten olisivat menneet roskiin. Vuonna 2002 kahvipusseista askarreltiin kauppakassin (SK 6–

7/2002, s. 40) ja seuraavana vuonna pannunalunen (SK 6–7/2003, s. 39). Vuonna 2005 tehtiin 

taas pannunalunen, mutta nyt hiukan erilainen (6–7/2005, s. 81). Vanha lasipullo pääsi hääjuh-

laan kynttilänjalaksi helmikuussa 2000 (SK 2/2000, s. 16). Säilykepurkeista sai koululaiselle 

hyviä kynätelineitä, kun ne päällysti kankaalla (SK 8/2000, s. 36–37). Kesällä 2006 jugurtti- ja 

hillopurkeista tehtiin kesäisiä säilytysastioita päällystämällä ne lautasliinoilla decoupage-

tekniikalla (SK 6–7/2006, s. 41). Seuraavassa numerossa erilaiset purkit koristeltiin keittiöön 

maalaamalla, päällystäen kankaalla, tapetilla ja lak-

kaamalla lautasliinoilla (SK 8/2006, s. 52–53). Lo-

kakuun numerossa 2006 esiteltiin kierrätyskorukil-

pailun satoa. Monissa töissä on käytetty jätemateri-

aalia, kuten pyykkipoikien jousia, shampoopullojen 

muovia, insuliinipiikin suojia, karkkipaperia, juoma-

tölkkien avaajia. (Kuvio 15; SK 10/2006, s. 38–39.) 

Vuonna 2008 jätesäkistä syntyy hauska vanutikattu 

käsilaukku (Kuvio 16; SK 4/2008, s. 8). 

 
Kahvikissojen kesäkukka. Taas löytyy uutta käyttöä tyhjille kahvipusseille! (SK 6–7/2003, s. 39). 

 

Kaiva astiakaapista vanhat lasipurkit ja koristele ne lasihelmistä tehdyin hahmoin, kirjaimin tai 

kukin (SK 5/2005, s. 41). 

 

Korun suunnittelun voit aloittaa vaikka etsimällä kiinnostavia, käytöstä poistettuja tavaroita. Ma-

teriaaleiksi kelpaavat esimerkiksi vanhat kolikot, avaimet, legopalikat ja mutterit. Muista kuiten-

kin, että korut tulevat lähelle ihoa. Valitse materiaalit sen mukaan. (SK 8/2006, s. 36) 

7.2 Kestävien käsitöiden tekeminen 
 
Aineistoa kerätessäni materiaali oli kriteeri, jolla valitsin lehtijutut. Käytetyn materiaalin hyö-

dyntämiseen kiinnitin ensimmäisenä huomioni, mutta sen jälkeen aloin eritellä keinoja, joilla 

käytetyn tuotteen elinkaarta lehtijutuissa pidennettiin. Mitä materiaalille tehtiin, jotta sitä ei olisi 

heitetty pois?  

 

Jaoin keinot viiteen luokkaan sen perusteella, mitä lehtijutuissa ilmeni: 
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Uusiokäyttö4 tarkoittaa sitä, että vanhasta, käytetystä tuotteesta, esimerkiksi miesten kaulus-

paidasta tehtiin jotain alkuperäisestä käytöstä poikkeavaa, kuten pojan bokserit. Alkuperäinen 

tuote menetti aiemman käyttötarkoituksensa ja jatkoi elämäänsä uutena tuotteena.  

 

Uudistaminen on tekniikka, jossa esimerkiksi vanha sohva sai uuden päällisen. Alkuperäinen 

tuote ei muuttunut, vaan sen ulkonäkö uudistui. Muodistaminen on lähes samaa tarkoittava 

kuin uudistaminen, mutta uudistaminen kohdistuu esineisiin ja muodistaminen vaatteisiin. 

Muodistamalla vanhentunut ja epämuodikas vaate muunnettiin uudennäköiseksi ja muodik-

kaaksi. Keinoja muodistamiseen oli useita, ja ne olivat usein aika pieniä, kuten hameen helman 

lyhennys. Muodistetun vaatteen tarkoitus ei muuttunut, mutta sen sijaan, että se olisi heitetty 

pois vanhentuneena, se otettiin jälleen käyttöön.  

 

Korjaaminen on rikki menneen tai huonosti istuvan vaatteen työstämistä. Tällaisten tuottei-

den elämä uhkase loppua ennenaikaisesti, jos istuvien ja hyvien farkkujen vetoketju hajose tai 

suosikkihame jäi liian isoksi laihtumisen takia. Korjaaminen ei muuttanut tuotetta, vaan palaut-

ti sen takaisin käyttöön sellaisenaan.   

 

Koristelu on keino, jossa johonkin vanhaan esineeseen yhdistettiin jotain uutta tai uuteen 

tuotteeseen lisättiin jotain vanhaa. Esimerkiksi vanhat farkut koristeltiin glitterillä ja liimattavil-

la timanteilla. Uuteen verhoon taas saatiin persoonallinen ilme lisäämällä siihen koristeeksi 

vanhoja kolikoita. Koristelu on tekniikka, joka tarkoittaa samaa kuin muoti-ilmaus tuunaaminen5 

muutaman vuoden takaa. Koristelu on kuitenkin mielestäni parempi ilmaus, ja joissain töissä 

kuvaavampi. 

 

Viimeinen lehtijutuista löytyvä keino on askartelu. Suuri Käsityö -lehdessä on aina pieniä ja 

helppoja töitä lapsille ja nuorille. Joissain näissä askarteluohjeissa käytettiin myös vanhaa mate-

riaalia.  

                                                
4 Sanalle uusiokäyttö voidaan määritellä monia merkityksiä. Esimerkiksi Ulla Suojanen (2001, 9) esittää määritelmä-
nä ”energian tai materian ottoa takaisin tuotannon raaka-aineeksi”. Käsityötoiminnassa uusiokäytössä on kyse 
samasta ilmiöstä, mutta pienemmässä mittakaavassa.  Ritva Koskennurmi-Sivonen ja Marja Anttila(2007)  rinnas-
tavat uusiokäytön muodistamiseen (Koskennurmi-Sivonen & Anttila, 2007, 306), mutta mielestäni uusiokäyttö ja 
muodistaminen ovat eri asioita. 
5 Tuunaaminen on käsitteenä hatara, sillä sitä käytetään hyvin monissa yhteyksissä. Tuunata  tulee englannin ver-
bistä tune, joka merkitsee virittämistä tai säätämistä.  Suomessa tuunaamisella voidaan tarkoittaa koristelua, muo-
distamista ja uusiokäyttöä puhujasta riippuen. Käsitteen epämääräisyys ja suomen kieleen sopimattomuus ovat 
syitä, miksi en halua sitä käyttää.  
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7.2.1 Uusiokäyttö 
 

Uusiokäyttö oli tuotteen elinkaaren pidentämisen keinoista luovin. Siinä tuotteen käyttötarkoi-

tus muutettiin toiseksi, vanhasta tuotteesta tehtiin toinen, uusi tuote. Lähtökohtana oli usein 

tuote, materiaali, jossa oli jotain säilyttämisen arvoista. Kangas saattoi olla hyvin laadukas, 

miellyttävän näköinen tai siihen liittyi muistoja ja tunteita.  

 
Miesten paidat valmistetaan usein laadukkaasta puuvillasta, joka kannattaa hyödyntää (SK 

2/2007, s. 5).  

 

Lojuuko kaappisi perukoilla jo muodikkaimmat päivänsä nähnyt jättileveä neulepusero? Et ole 

raaskinut heittää sitä pois, koska se oli aikanaan niin rakas. Jos hyllyltä toiselle siirtely alkaa kylläs-

tyttää, anna neuleelle uusi elämä ja tee siitä bolero. (SK 5/2007, s. 22.) 

 

 Nämä kivat asusteet ommeltiin villapaidasta, jossa on kiehtova raitarytmi. (SK 3/2006, s. 21.) 

 

Omistatko kauniita vanhoja pitsilakanoita, joista lakanat ovat jo parhaat päivänsä nähneet? Laita 

pitsit kiertoon ja somista niillä tyynynpäälliset. Taidokkaasti virkatut lakanapitsit ovat todellisia 

aarteita. (SK 9/2006, s. 53.) 

 

Pelasta mummon pitsiliinat! (SK 3/2005, s. 46). 

 

Jokin teki materiaalista sellaisen, että siitä ei haluttu luopua, mutta koska sitä ei olisi käytetty 

nykyisessä käyttötarkoituksessaan, sen muuttaminen toiseksi oli 

mielekästä. Se, mitä tiettyyn käyttöön tarkoitetusta tuotteesta voi 

tehdä, haastaa tekijänsä. Nämä työt antoivat ehdotuksia siitä, miten 

tuotteille saadaan lisää elinaikaa. Samalla ne myös opettivat ajatte-

lemaan luovasti; ajattelemaan toisin; näkemään eri tavalla.  

 
Käytöstä jäänyt villapaita on mainiota pöksymateriaalia (SK 

9/2005, s. 20). 

 

Mistä on tilkkutyyny tehty: nuoren neidon kapioista, nuoren 

rouvan pyyhkeistä ja nuoresta rakkaudesta. Tällaiset käsityölli-

set taidonnäytteet kannattaa säilyttää tuleville sukupolville tyy-

nynä. (SK 4/2008, s. 70.) 
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Suurin osa lehtijuttujen töistä oli tehty vanhasta vaatteesta, jotkut vanhoista sisustustekstiileistä 

(Kuvio 17.). Erityisesti farkut olivat suosittu uusiokäytön kohde (ks. luku 7.1.1). Muita vaattei-

ta, jotka päätyivät toisiksi, olivat paitapuserot (SK 5/2004, s. 24), jakut (SK 1/2001, s. 42), 

neulepaidat (SK 1/2008, s. 42) ja -takit (SK 4/2007, s. 29), miesten kauluspaidat (SK 2/2007, s. 

5), housut (SK 4/2008, s. 33), solmiot (SK 8/2006, s. 20–21), sukat ja lapaset (SK 10/2006, s. 

82) sekä hameet (SK 10/2007, s. 82). 

 

Sisustustekstiilit olivat myös suosittuja uusiokäyttömateriaalina, ovathan monet sisustustekstii-

lit suuria, kuten lakanat tai verhot, joten niissä riittää materiaalia isompaankin työhön (Kuvio 

17). Kuitenkin myös pienemmät tekstiilit kuten pyyhkeet ja astiapyyhkeet olivat suosittuja ma-

teriaaleja ja niistä sai kivoja pienempiä töitä, kuten kahvinkeittimen pannunmyssyn vanhasta 

astiapyyhkeestä (SK 6–7/2007, s. 44). 

 

Mielenkiintoinen toisin näkemisen ilmiö oli vaatteilla 

sisustaminen ja sisustustekstiileillä vaatettaminen. Ver-

hoista syntyi kaunis hame tai helletoppi (SK 4/2008, s. 

7–8), villapeitosta lämmittävä poncho (SK 10/2008, s. 

40). Farkuilla sisustamisesta oli kilpailu vuonna 2007 ja 

numerossa 8 esiteltiin voittajatyöt (SK 8/2007, s. 54–56). 

Niissä muun muassa tuoli hävisi farkkuhupun sisään, 

samoin kuin parveketuoli sai pehmusteet farkkujen jän-

nittävistä yksityiskohdista keväällä 2008 (SK 5/2008, s. 

78). Vanhat villakangasjakut jatkoivat elämäänsä noja-

tuolin verhoiluna tammikuun numerossa 2001 (Kuvio 

18.).  

 

Joissain töissä materiaalilähtökohta oli esine. Vuoden 

2006 numerossa 1 Laukun lumoa -kilpailun neljännelle 

palkintosijalle yltänyt työ oli valmistettu rikkoutuneen 

sateenvarjon kankaasta (SK 1/2006, s. 23). Vuoden 

2007 lokakuun numerossa oli vanhasta lasipurkista 

tehty lamppu pitsiliinan avulla (Kuvio 19; SK 10/2007, 

s. 71). Tässä työssä luovan ajattelun kohde oli lasipurk-

ki, joka syttyi elämään lamppuna, ja johon pitsiliina tuli 
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koristeeksi ja valon leikkikumppaniksi. Vuosikerran 2008 huhtikuun numeron henkilöesittelys-

sä Mari Leppälä tekee tyylillä (SK 4/2008, s. 82) oli kuva kahdesta vinyylilevystä virkatun väli-

kappaleen avulla tehdystä laukusta.  

 

7.2.2 Uudistaminen 
 
Uudistaminen on käsityötoimintaa, jossa olemassa oleva tuote muuntui ulkonäöltään. Tuot-

teen käyttötarkoitukseen ei puututa, mutta siitä pyritään tekemään ajankohtaisempi ja ulko-

näöltään miellyttävämpi. Syitä uudistamiseen saattoivat olla huono kunto, vanhentuminen tai 

epämiellyttävä ulkonäkö. Hyvän sohvan kulunut päällinen kannattaa vaihtaa ennemmin kuin 

vaihtaa koko sohva (SK 3/2000, s. 42–43; SK 2/2002, s. 38–41). Ruma ja vanhentunut lam-

punvarjostin voitiin uudistaa helposti ja samalla saatiin lampulle uusi ilme (SK 10/2001, s. 40–

43). Epämuodikkaan väriset verhot saivat jatkoaikaa väriliemessä uiskentelun jälkeen (SK 

5/2006, s. 49).  

 
Sama sohva kahdet vaatteet (SK 3/2000, s. 42). 

 

Kaipaatko uutta ilmettä tuttuihin lamppuihisi (SK 10/2005, s. 46)? 

 

Kylpyhuone rauhoittuu kummasti, kun kaikki esillä olevat pyyhkeet ovat saman värisiä (SK 

5/2006, s. 52.) 

 

Vanha korituoli on taas kuin uusi, kun maalaat sen raidalliseksi sinisellä ja valkoisella kalustemaa-

lilla (SK 5/2000, s. 

47). 

 

Uudistaminen liittyi huone-

kaluihin ja esineisiin. Suosi-

tuimpia uudistustöitä Suures-

sa Käsityössä olivat sohvien, 

nojatuolien ja työtuolien 

päällystäminen joko verhoil-

len tai irtopäällisillä. Myös 

lampunvarjostimia uudistet-

tiin paljon (SK 10/2001, s. 

40–43; SK 10/2005, s. 46–47; 
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10/2006, s. 44–47; SK 

10/2008, s. 70–73), samoin 

kuin kukkaruukkuja (SK 

6/2000, s. 28–33; SK 6–

7/2005, liite, s. 9; SK 

4/2006, s. 50–51). Tarjotti-

mien päällystäminen de-

coupage -tekniikalla oli suo-

sittu kesän käsityö (SK 

6/2000, s. 33; SK 6/2001, s. 

43), ja numerossa 6/2001 

maalattiin myös lasit ja me-

hukannu (SK 6/2001, s. 43). 

Myös tuolien maalaamista näkyi uudistamistöissä. Tuoleja päällystettiin myös kankailla koristel-

len, samoin kuin decoupage -tekniikalla (SK 9/2006, s. 48–51). Myös yksi lipasto sai kaavapa-

peripäällyksen decoupage -tekniikalla (SK 7/2001, s. 30), ja lakalla kiinnittyi Marimekon kan-

gaskin vanhaan pikkupöytään (SK 8/2000, s. 39).  

 

 

Värjäämällä uudistettiin sisustustekstiilejä kahdessa numerossa. Ensin numerossa 4/2002 (s. 

40–41) värjättiin erilaiset pyyhkeet samaksi sarjaksi samalla värillä. Vuonna 2006 aiheeseen 

palattiin, mutta nyt laajemmin Niin lakanat, verhot, tyynynpäälliset kuin verhotkin värjättiin 

uudennäköisiksi (Kuviot 20–22). Lisäksi värjättiin vielä eripariset pitsiliinat ja kankaanpalasta 

ommellut lautasliinat kattaustekstiileiksi. (SK 5/2006, s. 48–53; Kuviot 20–22). 

       

7.2.3 Muodistaminen 
 
Kun vaate muodistetaan, sille tehdään jotain, joka vie siitä vanhentuneisuuden ja epämuodik-

kuuden ja palauttaa sen nykyaikaiseksi ja käyttökelpoiseksi. Muodistettavan vaatteen tuli olla 

muodistamisen arvoinen: laadukas, kaunis materiaaliltaan tai muuten vain rakas ja käytön an-

saitseva. Muodistamisen kohteeksi päätyivät usein vaatteet, jotka pyörivät vaatekaapissa; joita 

siirretään vuodesta toiseen hyllyltä hyllylle, mutta jotka eivät kuitenkaan päädy päälle. Niissä oli 

kuitenkin jotain, jonka vuoksi ne säästyivät kirppikseltä tai roskikselta. Muodistamisella nuo 

vaatekaapin hylkiöt pääsivät käyttöön ja ulos kaapista.  
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Vanhaa rakasta tähtineuletta ei kannata heittää pois, vaikka se olisikin väärän mallinen. Muodista 

se nyt pitseillä ja vinokaitaleella, niin saat siitä makean liivin. (SK 1/2006, s. 39.) 

 

Jättipusero 80–90-luvulta on oivaa materiaalia uudelleen käyttöön, sillä siinä riittää kokoa ja kan-

gasta. Muokkaat siitä linjoiltaan muodikkaamman puseron lyhentämällä hihat ja leikkaamalla 

muodon vartaloa myötäileväksi.  (SK 2/2007, s. 4.) 

 

Suuressa Käsityössä muodistettavat vaatteet ja niille tehtävät muodistukset vaihtelivat. Muodis-

tamisohjeet eivät olleet niin suosittuja, kuin 

voisi luulla. Monena vuonna peräkkäin ei ollut 

yhtä ainoaa muodistusohjetta. Vuonna 2007 

niitä oli jopa 7, mutta jo vuonna 2008 ne olivat 

saaneet väistyä uusiokäyttöohjeiden tieltä, eikä 

taaskaan vuosikerrasta löytynyt yhtään muodis-

tusohjetta.  Iso osa aineistooni päätyneistä 

muodistusesimerkeistä oli vieläpä henkilökuva-

uksista, joissa ei ollut ohjetta työhön. 

 

Enimmäkseen muodistus kohdistui paitoihin ja 

puseroihin. Kaksi työtä oli farkkujen muodis-

tamisesta. Vanhentunut jakkupuku sai muodis-

tusohjeen(Kuvio 23.). Muodistuskeinoja olivat 

kaventaminen, lyhentäminen ja koristelu. (SK 

8/2004, 20) Vekkihame sai koristeekseen pal-

jetteja ja uudet napit (SK 1/2005, 44). Neuletakin uusi ilme muodostui helmapitsillä (SK 

4/2007, 29) ja jättikokoinen pitsineulepaita raikastui lyhentymällä boleroksi (SK 5/2007, s. 22).  

 
Koska jakkupuvun materiaali oli hyvä, sen uudistus maksoi vaivan (SK 8/2004, 20). 

 

Huhtikuun numerossa 2004 oli irtokauluksen ja -rannekkeiden ohje (SK 4/2004, s. 47), mutta 

työ ole varsinaista muodistusta siinä mielessä, että se tehtäisiin vanhasta materiaalista. Irtoran-

nekkeilla ja –kauluksella saa kuitenkin uutta ilmettä vanhoihin puseroihin helposti. Vanhat 

paidat näyttävät uusilta ja tuntuvat mieluisemmilta. Toisaalta pienten asusteiden tekeminen on 

järkevämpää kuin kokonaisen uuden puseron.  
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Nyt saat pienellä vaivalla näyttävää ja muodikasta! Ompelet vain tämän kätevän irtokauluksen ja 

-rannekkeet. Niillä uudistat monta neulettasi ja ystäväsi ihastelevat, että taasko sinulla on uusi pu-

sero. (SK 4/2004, s. 47) 

7.2.4 Korjaaminen 
 

Korjaaminen on kestävän käsityön aatelia. Lukipa mitä tahansa kestävään kehitykseen ja vihre-

ään suunnitteluun liittyvää teosta, on tuotteiden korjaus aina esillä (ks. esim. Fletcher, 2008., s. 

101 - 103; Suojanen, 1995., 54). Tuotetta ei kannata heittää pois, jos se on pikkuvikaa lukuun 

ottamatta vielä aivan hyvä. Vaikka vika olisi isokin, on aina kestävämpi ratkaisu korjata vanha 

kuin hankkia uusi.  

 
Älä nyt kuitenkaan heitä hyvää tavaraa pois! Tee huomaamaton korjaus, joka jatkaa tavaran käyt-

töikää. (SK 6 - 7/2005, s. 28) 

 

Taideparsija Arja Nykäselle jokainen repeytymä ja palkeenkieli on innostava haaste (SK 9/2001, 

s. 52). 

 

Korjaaminen vaatii taitoa. Korjaamisen tarkoituksena on saada tuotteesta entisenlainen. Esi-

merkiksi vetoketjun vaihtaminen housuihin ei ole ihan yksinkertaista, jos sen haluaa tehdä siis-

tisti. Suuressa Käsityössä ilmestyikin korjaamiseen keskittyvä yksitoistaosainen Korjausompelun 

käsikirja -sarja vuosina 2005 ja 2006. Sarjassa opastettiin kaikenlaiseen korjaamiseen yksinker-

taisesta monimutkaiseen. Mukana olivat niin napin (SK 9/2005, s. 24) ja palkeenkielen ompelu 

(SK 6–7/2005, s. 28)kuin hameen kaventaminen (SK 2/2006, s. 40–41) ja bleiserin vuorin 

vaihtaminen (SK 8/2005, 24–25).  

 
Rikkinäisen tai huonosti toimivan vetoketjun vaihtaminen kannattaa aina. Näillä kuvitetuilla oh-

jeilla onnistut varmasti! (SK 4/2005, s. 48.) 

 

Kun bleiseri on hyvännäköinen ja mukava päällä, sitä käyttää paljon. Hyvä päällikangas kestää, 

mutta useimmiten vuori ei. Ompele rakkaaseen bleiseriisi uusi vuori. Se kannattaa! (SK 8/2005, s. 

24.) 

 

Kauluksen kääntäminen kannattaa, jos paita on hyvää, silittämättä siistiä puuvilla, flanellia tai 

muuten miellyttävää ja hyväkuntoista kangasta tai arvokas merkkituote (SK 6–7/2006, s. 25). 

 

Apua! Taas meni hyvistä housuista polvi puhki! Harmittavaa arkipäivää lapsiperheissä. Korjaus-

ompelun käsikirja neuvoo, miten annat housuille jatkoaikaa. (SK 10/2006, s. 36.) 
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7.2.5 Koristelu 
 

Koristeluluokkaan asettuivat sellaiset työt, joissa vanhaa 

koristeltiin jollain uudella yksityiskohdalla tai uuteen työ-

hön lisättiin jotain vanhaa koristeeksi. Koristelussa ole-

massa oleva tuote säilytti käyttötarkoituksensa sellaisenaan, 

mutta sen ulkonäköä muutettiin niin, että siitä saatiin jän-

nittävämpi, kauniimpi, mieluisampi tai persoonallisempi. 

Vanha tuote uudistui, ja ollessaan käytöstä poistettu tai sen 

uhan alla, palasi jälleen käyttöön. Kun kyseessä oli uusi 

tuote, koristelun ideana oli tehdä tuotteesta persoonalli-

sempi. Uudesta tuotteesta voi myös tulla jonkin vanhan, käyttökelvottoman esineen tai materi-

aalin loppusijoituskohde. 

 
Vanha T-paita villiintyi rockhenkiseksi, kun eteen kiinnitettiin kirpputorilta löytynyt, ananaskuvi-

oinen liina (SK 3/2005, s. 46; Kuvio 24). 

 

Koreista farkuista saa kaupassa maksaa lähes omaisuuden, mutta mikäpä on helpompaa kuin vi-

ritellä farkut diskokuosiin ihan itse (SK 6 - 7/2006, s. 16)! 

 

Muuta hihaton trikoopaita upeaksi muotiluomukseksi (SK 6–7/2006, s. 17). 

 

Pienilläkin asioilla maustat persoonallisesti: ---, ja pitsillä saat pesularipustimestakin somemman 

(SK 6–7/2007, s. 3). 

 

Vuonna 2002 esiteltiin uusia raikkaita verhoideoita, ja lehtijutussa esiteltiinkin erilaisia verhoja, 

joita ommeltiin uusista materiaaleista. Yhteen verhoon oli kuitenkin lisätty kiinnostava yksi-

tyiskohta: helmassa vanhat, euron tultua käyt-

tämättä jääneet, kolikot, ”kukkaron pohjalle 

jääneet markat, frangit ja liirat” muodostivat 

painavan rivin. (SK 3/2002, s. 41.) Maalis-

kuun numerossa 2005 keksittiin käyttöä van-

hoille pitsiliinoille jutussa Pelasta mummon pitsi-

liinat! Ne päätyivät koristamaan T-paitoja, 

hametta, tyynynpäällisiä, lampunvarjostinta ja 
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suurta pöytäliinaa. (SK 3/2005, s. 46 – 47; Kuvio 24.) 

 

Vuonna 2003 koristeltiin lampunvarjostimia käyttämällä helmiä (SK 10/2003, s. 40–41). Van-

hat lasipurkit ja maljakot saivat uuden ilmeen, kun niiden pintaan liimattiin lasihelmiä (SK 

5/2005, s. 41). Kehyksiä koristeltiin pitsein helmikuussa 2006 (SK 2/2006, s. 52–53) ja syys-

kuussa 2008 napit, kiiltokuvat, simpukat, maalit, tapetit ja 

kankaat pääsivät kehysten koristeiksi (Kuvio 25; 9/2008, s. 

74–75). 

 

Kesänumerossa 2006 annettiin nopeita ja helppoja ohjeita 

vaatteiden koristeluun. Farkut saivat artikkelissa takamuksiinsa 

glitteriä ja timantteja (Kuvio 26) ja T-paidat rinnuksiinsa pai-

nokuvioita, ja yksinkertaiset hihattomat topit päänteillensä 

pitsimäisiä koristeita. (SK 6 – 7/2006, s. 16, 17, 23.) 

 

 Nappivarastojen aarteille ehdotettiin käyttöä hatun ja laukun 

koristeena kesällä 2006 (SK 6 – 7/2006, s. 40). Ylimääräiset 

nauhat ja kankaanpätkät päätyivät koristamaan pesulahenka-

reita seuraavan vuoden kesänumerossa (SK 6 – 7/2007, s. 47). 

Vanhat pitsit neuvottiin käyttämään tossujen koristeiksi joululiitteessä 2008 (SK 11 – 12/2008, 

liite, s. 2 – 3). 

 

7.2.6 Askartelu 
 
Askarteluohjeita olen osittain käsitellyt jo aiemmissa kohdissa. Mo-

nissa askarteluohjeis-

sa nimittäin käytettiin 

ylijäämä- tai jätema-

teriaalia. Askarte-

luohjeet ovatkin pie-

niä ja nopeatekoisia 

töitä, joihin on help-

po saada kulumaan 

kaikenlaista olemassa 
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olevaa, ja joihin esimerkiksi jätemateriaalit sopivat hyvin. 

Peruskoulussakin askarrellaan monenlaista jätemateriaaleis-

ta, kuten WC -paperihylsyistä, maito- ja jugurttipurkeista, 

joten tällaiset askartelumateriaalit ovat kaikille tuttuja ja 

siksi helposti lähestyttäviä.  

 
Askarteluohjeissa tehtiin lasipullosta kynttilänjalka (SK 

2/2000, s. 16), säilykepurkeista kynätelineet (SK 8/2000, s. 

36 – 37), tilkuista muistipeli (SK 6 – 7/2000, s. 42). Kahvi-

pusseista syntyi kesäkassi vuonna 2002 (Kuvio 28; 6 – 

7/2002, s. 40) ja pannunaluset vuosina 2003 ja 2005 (Kuvio 

27;6–7/2003, s. 39; 6–7/2005, s. 81). Syyskuussa 2004 pu-

jotellaan farkkusuikaleista tabletti (SK 9/2004, s. 42).  

 
Ei uskoisi, mitä kaikkea vanhoista farkuista voi syntyä  ja näin helposti! Pujottele vain korinpoh-

jaa sinisävyistä farkku- ja raitakangassuikaleista. (SK 9/2004, s. 42) 

 

Suuressa Käsityössä ilmestyi Näppärät Näpit -niminen 

palsta, jossa oli helppoja käsitöitä ja askarteluohjeita 

kouluikäisille. Tällä palstalla monissa askarteluohjeis-

sa käytettiin vanhaa ja käytettyä materiaalia. Helmi-

kuussa 2005 tongittiin äidin käsityövarastoista napit, 

vetoketjut, nauhat, renkaat ja kankaat ja ne muutet-

tiin jännittäviksi askartelemalla hauskoja maskotteja 

(2/2005, s. 46). Kesällä 2005 oli kokonainen liite 

omistettu lomailevien koululaisten iloksi – ja lopusta 

löytyi vanhan saviruukun maalaaminen kynätelineeksi 

ja ylijäämätilkkujen ompelu avaimenperäksi (6–

7/2005, liite, s. 9, 15).  

 

Askarteluohjeita olikin usein kesänumeroissa. Vuon-

na 2006 askarreltiin mökkituliaisiksi viinipullojen 

korkeista pannunalunen ja jugurtti- ja hillopurkeista 

koristellen säilytysastioita (Kuvio 29; SK 6–7/2006, s. 

38, 41). Kuitenkin elokuun numerossakin askarreltiin 
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keittiöpurkkeja koristellen (Kuvio 30; SK 8/2006, s. 52–53).  

 

Kierrätyskorukilpailun vuodelta 2006 ideana oli korujen askar-

telu. Materiaalina sai käyttää mitä tahansa, kunhan se oli käytet-

tyä, vanhaa, tai jätettä. Pujottelu, leikkely ja taittelu olivat keino-

ja, joilla nämä monenmoiset materiaalit oli liitetty yhteen. (SK 

10/2006, s. 38 -39.) 

 

Vuonna 2008 hyödynnettiin vanhoja karttoja tekemällä niistä 

tabletit (2/2008, s. 53). Seuraavassa numerossa otettiin tapetin 

jämäpalat hyötykäyttöön. Niistä leikattiin suuria eläinhahmoja 

liimattavaksi lasten huoneenseinälle. Pienemmät palaset päätyivät koristamaan kirjan kansia ja 

lampunvarjostinta. (Kuvio 31;SK 3/2008, s. 50 -51.) Myös lokakuun numerossa askarreltiin 

lampunvarjostimelle uusi ilme taittelemalla sanomalehteä origamityyppisesti (10/2008, 73). 
 
Pelasta ihanimmat, tarpeettomina pyörivät tapettisoirot! Muistikirjojen päällisinä niiden kauneut-

ta saa katsella usein. (SK 3/2008, s. 51.) 

 
 
 

7.3 Kestävän käsityön linjaa etsimässä 

 

Tarkastellessani aineistoa vuosikerroittain, keskityn artikkeleihin, niiden sisältöön ja lukumää-

riin. Niiden sisältämien töiden määrä ei ole samalla tavalla keskiössä kuin aiemmissa luvuissa. 

Työt toki vaikuttavat analyysiini, mutta artikkeleilla kokonaisuutena on suurempi painoarvo, 

kun tarkastellaan koko vuoden lehtien vaikutelmaa.  

 

Kuviot 32. ja 33. havainnollistavat keinojen määriä artikkeleissa vuosittain. Kuviossa 32. vertai-

len uusiokäyttöä, uudistamista ja muodistamista, kuviossa 33. korjaamista, koristelua ja askarte-

lua keskenään. Nämä kuviot eivät ole täysin rinnastettavissa keskenään, sillä artikkelien määrä -

akselilla suurin lukumäärä on eri. Tämän vuoksi lukumäärät löytyvät myös diagrammin alta.   

Kuviosta käy ilmi, että vuonna 2000 suosituimmat keinot olivat uusiokäyttö ja uudistaminen, 

kun muodistamista ja askartelua oli molempia huomattavasti vähemmän. Vuosina 2007 ja 2008 

uusiokäyttöä oli jo selkeästi eniten, kun muita keinoja artikkeleissa oli vain muutamia.   Kor-

jaamisen, koristelun ja askartelun piikit osuivat vuodelle 2005, josta ne laskivat ja jälleen nousi-
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vat vuoteen 2008 mennessä. Sen sijaan muodistaminen kohtasi vuoden 2008 laskusuunnassa, 

sillä uusiokäyttöohjeet veivät selkeästi tilan muodistamiselta. 

 

 

 7.3.1 Tuotteiden uudistaminen ja materiaalin hyödyntäminen 
 
 
Vuoden 2000 neljästätoista artikkelista ainoastaan yksi, Farkku uusiksi,  liittyi kokonaan kestä-

vään käsityöhön. Kyseessä oli koko aukeaman artikkeli (SK 4/2000, s. 14–15). Neljä artikkelin 

viidestä käsityöstä oli uusiokäyttötöitä, yksi muodistamista. Artikkelissa farkun kierrättäminen 

liitettiin osaksi muoti-ilmiötä. 
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Farkku valloittaa jälleen! Supermuodikkaan hameen, rennon kesähatun, modernin rannekukkaron ja sei-

näpussikon tikkaat nopsasti vanhoista farkuista. (SK 4/2000, s. 14) 

 

Artikkelissa oli esimerkkitöiden kuvien lisäksi muotikuvia farkusta, joilla osoitettiin farkun 

ajankohtaisuutta. Muotikuvissa olevat vaatteet tuskin olivat vanhoista farkuista tehty, mutta ne 

olivat sellaisia, että ne voisi itse tehdä vanhoista farkuista. Näin farkkujen uusiokäytöstä muo-

dostui osa vallitsevaa muotia. Artikkelissa oli myös kaksi ohjetta uudesta materiaalista valmis-

tettavaksi. Mitään perustelua vanhan farkun käytölle artikkelissa ei annettu. 

 

Muut vuoden artikkelit olivat suppeampia, lukuunottamatta sohvan verhoiluartikkelia – ver-

hoiluartikkelit olivat myös muissa vuosikerroissa laajoja. Muissa artikkeleissa tuotteiden elin-

kaaren pidentäminen ei ollut pääosassa. Kahdeksan artikkelia oli kahden tai usemman sivun 

mittaisia, mutta niissä kestäviä käsitöitä oli joko yksi tai muutama. Niiden olemassaoloa ei ko-

rostettu tai perusteltu mitenkään. Neljä artikkelia oli sivun mittaisia, mutta niissäkään tuottei-

den elinkaari ei noussut keskeiseksi. Esimerkiksi Hauskat retkiliinat -artikkelissa todetaan vain 

ohimennen, että ”Värikkäät kesälautasliinat syntyvät helposti vaikka tilkuista” (SK 6/2000, s. 

19). 

 

Vuosikerrassa 2000 tuotteiden elinkaaren pidentäminen keskittyy huonekalujen uudistamiseen. 

Huonekaluja tai pienempiä esineitä uudistetaan neljässä numerossa, viidessä lehtijutussa. Nu-

meron 4/2000 farkkujuttua lukuun ottamatta muut työt ovat pieniä ja keskittyvät ylijäämäma-

teriaalin hyödyntämiseen. Päälinjoja voikin nähdä kaksi. Ensimmäinen on vanhojen tuotteiden 

uudistaminen, jolloin ne saavat lisää käyttövuosia. Toinen linja on materiaalin hyödyntäminen, 

oli sitten kyse vanhoista farkuista, tilkuista tai kauniinmuotoisesta tyhjästä pullosta.  

 

Vuosikerrassa 2000 tuotteiden elinkaaren pidentäminen keskittyi huonekalujen uudistamiseen. 

Huonekaluja tai pienempiä esineitä uudistettiin neljässä numerossa, viidessä artikkelissa. Nu-

meron 4/2000 farkkujuttua lukuun ottamatta muut työt olivat pieniä ja keskittyivät ylijäämä-

materiaalin hyödyntämiseen. Päälinjoja voikin nähdä kaksi. Ensimmäinen oli vanhojen tuottei-

den uudistaminen, jolloin ne saivat lisää käyttövuosia. Toinen linja oli materiaalin hyödyntämi-

nen, oli sitten kyse vanhoista farkuista, tilkuista tai kauniinmuotoisesta tyhjästä pullosta.  

 

Vuosi 2001 jatkoi samoilla päälinjoilla, uudistamista oli edelleen paljon, vaikkakin tuona vuon-

na uudistettiin edellisvuoteen verrattuna pienempiä esineitä kuten lamppuja ja astioita. Muut 

työt jatkoivat materiaalin hyödyntämislinjaa. Monet työt olivat pieniä, ja isommatkin työt teh-
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tiin tilkuista. Vuoden 2001 lehdissä oli myös kolme henkilökuvausta, joissa vilahtaa kestä-

vyysajattelu. Kahdessa henkilökuvauksessa Merja Vainio on paperiprinsessa (SK 3/2001, s. 52–53) 

ja Matti Vaskelainen on visualistivelho (SK 11–12/2001, s. 62–63) esiteltiin töitä, joissa vanhaa 

materiaalia oli hyödynnetty. Kolmas artikkeli Arja Nykänen loihtii silmäneulalla noituutta esitteli 

taideparsijan, johon oli kuvattu kaksi korjattua työtä (SK 9/2001, s. 52–53). Tammikuussa 

kestävä käsityö oli ensi kertaa kannessa: ”Sisusta vanhasta uutta” (1/2001). Varo tilkkukuume 

tarttuu! Kaunista kotia tilkuilla -artikkeli toi uudenlaista näkökulmaa sekä huonekalujen uudista-

miseen että materiaalin hyödyntämiseen (SK 1/2001, s. 40–43). Se oli todellinen uusiokäyttö-

artikkeli, sillä siinä tilkkupeitto syntyi vanhoista puseroista, sisustustyynyt piiloutuivat vanhojen 

neuleiden sisään ja kokonainen nojatuoli verhoiltiin vanhoilla villakangasjakuilla. Jäin kuitenkin 

pohtimaan nojatuolin verhoilun lopullista kestävyyttä: onko materiaalille järkevää antaa lisää 

elinaikaa käyttämällä se tarkoitukseen, johon se ei sovi? Kaikesta visuaalisesta veikeydestään 

huolimatta jakkukangas ei ole verhoilutekstiilinä kulutusta kestävä. 

 

Samoin kuin vuonna 2000, myös vuonna 2001 monen sivun artikkeleissa oli yksi tai muutama 

kestävä käsityö muiden joukossa, ja niiden asemaa ei korostettu. Artikkelissa Hyvä ompelutila on 

kaiken A ja O esiteltiin muuten uusista materiaaleista tehtäviä ompelutilan parannuksia, mutta 

joukossa oli vanhan lipaston päällystäminen kaavapaperilla decoupage-lakan avulla (SK 7/2001, 

s. 28–31). Kahden artikkelin koko sisältö oli kuitenkin kestävää käsityötä: yllä mainittu sisus-

tustilkkuartikkeli (SK 1/2001, s. 40–43) ja tilkkupeiton ohje Näyttävä tilkkupeitto! 154 sateenvar-

joa (SK 10/2001, s. 44).  

 

Vuonna 2002 elinkaariaiheisia artikkeleita oli vain seitsemän ja töitä yksitoista.  Artikkelit olivat 

hyvin samantyyppisiä kuin aiempina vuosina: huonekaluja uudistettiin, tehtiin uutta vanhoista 

farkuista kuten myös pieniä töitä, joissa hyödynnettiin sellaista materiaalia, joka ei muuten ehkä 

olisi päätynyt käyttöön. Edellisenä vuonna lanseerattu uusiokäyttöartikkeli sai jatkajakseen 

lokakuun numerossa ohjeen, jossa aikuisen villaisesta ja hyväkuntoisesta neulepaidasta tehtiin 

toinen tuote – vauvan lämpöhaalari (SK 10/2002, 35). Tämä artikkeli oli päässyt myös kanteen. 

 

Vuonna 2002 oli jälleen laaja farkun uusiokäyttöön keskittyvä artikkeli Villit farkkuideat (SK 

1/2002, s. 20–21). Siinä kaikki neljä työtä olivat uusiokäyttöohjeita. Jälleen vanhojen farkkujen 

käyttöä perustellaan  muodikkuudella. 
Maailmalla farkut jatkavat muotikulkuaan. Farkkuvaatteita käytetään paitsi siististi sellaisenaan 

myös koristellaan, revitään ja maalataan. Huippumuotia on nyt yhdistellä valmiiden farkkujen 

osia muihin vaatteisiin. (SK1/2002, s. 20) 



 

67 
 

 

Vuoden verhoiluartikkeli olil laaja (SK 2/2002, s. 38–41) . Sohvan verhoilua perusteltiin rahan 

säästämisellä. Artikkelissa todettiin myös verhoilun järkevyys verrattuna uuden sohvan hank-

kimiseen. 

 
Päällysten tekeminen ei ole ollenkaan vaikeaa. Itse tekemällä säästät pitkän pennin. (SK 2/2002, 

s.38) 

 

Mutta mitä tehdä vanhalle, isolle sohvanrohjakkeelle? Kaatopaikalleko vai sahalla palasiksi ja 

roskiin? Koska puinen runko oli kuitenkin tukeva ja pohjan jousitus ehjä, päätimme päällystää 

sohvan uudelleen. (SK 2/2002, s.38) 

 

Neljä artikkelia oli useamman sivun pituisia, mutta niissä kestäviä käsitöitä oli yksi tai kaksi. 

Nämä työt olivat kuitenkin monipuolisia: esimerkiksi eriparisten pyyhkeiden värjäystä (SK 

4/2002, s. 40–41) ja kahvipusseista askartelu (SK 6–7/2002, s. 40). Kestävän käsityön näkö-

kulmasta vuosikerta huipentui lokakuun numeroon, jossa villapaidasta syntyi vauvan haalari 

(SK 10/2002, 35). Artikkelissa painotettiinn laadukkaan materiaalin säilyttämistä.  

 
Kierrätä hyvä materiaali (SK 10/2002, s. 35)! 

 

Vuoden 2003 artikkelien määrä jäi pieneksi: artikkeleita oli kahdeksan, töitä kaksitoista. Sisäl-

löllisesti työt säilyivät edellisvuosienkaltaisina. Ylijäämämateriaalia hyödynnettiin pieniin töihin, 

kuten vaatepuiden päällystämiseen (SK 2/2003, 47) 

tai pehmoleluihin (SK 4/2003, 45; SK 6–7/2003, 36–

37). Jälleen vanhat huonekalut ja muut esineet saivat 

uuden puvun (SK 5/2003, 38–43). Uutena artikkeli-

tyyppinä näyttäytyi koristelujuttu Lamppujen helmet, 

jossa vanha lamppu ja kynttiläkruunu koristeltiin 

helmillä (SK 10/2003, 40–42). 

 

Vaikka työt olivat samankaltaisia kuin edellisvuosina, 

oli artikkelien sisällössä kuitenkin eroja edellisvuosiin 

verrattuna. Joissain artikkeleissa vanhan materiaalin 

käyttöä ei korostettu. Budjettisisustuksen uudet ideat -

artikkelissa käytettiin tekstiileja huonekalujen uudis-
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tamiseen, ja tätä perusteltiin säästösyillä (SK 5/2003, s. 38–43). Sisällöllisesti Pikkunallet pikni-

killä on hämmentävä. Tekstissä ei puhuttu vanhasta materiaalista mitään, mutta kuvaa tarkaste-

lemalla on selvää, että vanha farkunlahje on ollut nallen materiaalina (Kuvio 34.; SK 6 – 

7/2003, s. 36–37) Kuitenkin vaatepuiden päällystämisessä puhutaan kauniista kankaista, jotka 

sai kangasvarastoista käyttöön tämän työn avulla (SK 2/2003,  s. 43). Lamppujen helmet -

artikkelissa lamppujen koristelua perusteltiin pelkillä esteettisillä seikoilla (SK 10/2003, 40–42). 

 

Vuoden 2004 lehdissä artikkeleita oli 11 ja töitä 12, sama määrä kuin edellisvuonna, mutta nyt 

töiden linjassa oli nähtävissä hieman muutosta. Tänäkin vuonna työtuoli, nojatuoli ja rahi sai-

vat uudet vaatteet ja ylijäämäkankaista tehtiin pieniä käsitöitä. Kun vuosina 2001 ja 2002 vuo-

sikerrassa ilmestyi yksittäisenä uusiokäyttöartikkeli, syntyi näistä ohjeista vuonna 2004 koko-

nainen palsta – Vanhasta uutta. Sarjan alkaminen ilmoitettiin myös kannessa ja pääkirjoituksessa. 

 
Vastaisku kertakäyttökulttuurille on myös kierrätys. Sen hengessä aloitamme nyt sarjan Vanhasta uutta 

(SK 4/200, s. 2). 

 

Uusi palstamme näyttää, miten teet kätevästi vanhasta uutta (SK 4/2004, s. 22). 

 

Ensimmäinen Vanhasta uutta -työ tehtiin vanhoista farkuista ja se sopikin lehden aiempaan 

linjaan hyvin. Farkku oli suosittu materiaali uuden tekemistä varten. Tässä ohjeessa vanhoista 

farkuista syntyi risareunainen laskoshame (SK 4/2004, s. 22). Vanhasta uutta -artikkelit eivät 

kuitenkaan ole luokitteluni mukaan uusiokäyttöohjeita, vaan niiden työt jakautuivat moneen eri 

luokkaan. Vuonna 2004 neljä kuudesta palstan artikkelista oli muodistamiseen liittyviä: Paita-

pusero paremmaksi (SK 5/2004, s. 24), T -paidan muodonmuutos (SK 6 – 7/2004, s. 44), Jakkupuvun 

muodistus (8/2004, s. 20) ja Villapuserosta paitapusero (11–12/2004, s. 18). Yllä mainittu Taskuha-

me farkuista lukeutui uusiokäyttöluokkaan, lisäksi Farkkua pöytään oli askarteluohje: siinä tehtiin 

farkkusuikaleista tabletti (SK 9/2004, s. 42). Aiempien vuosien päälinjat uudistaminen ja hyö-

dyntäminen olivat vuosikerrassa 2004 näkyvissä, mutta jonkinlaista muutosta oli aistittavissa.  

 

Vanhasta uutta -palstan artikkelit olivat lähes aina yhden sivun mittaisia, kuten tässä vuosiker-

rassa kaikki. Niissä houkuttelevuus oli kuvan ansiota. Neljässä artikkelissa vanhasta tuotteesta 

uudeksi työstäminen oli tehty havainnoilliseksi: kuvien mallit pitelivät kädessään kuvaa tuot-

teesta alkuperäisenä (Kuvio 23). Vanhasta uutta -artikkeleissa painotettiin materiaalin laaduk-

kuutta: oli parempi tehdä laadukkaasta, miellyttävästä materiaalista jotain uutta itselle kuin heit-

tää se pois. Farkkutablettien ohjeessa oli huomioitu myös hauskuus: 
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Vanhat farkunlahkeet voi hyödyntää näinkin: pujottele niistä piristystä arkikattaukseesi. Hauskat tabletit 

ihastuttavat keittiön tai kuistin pöydällä. (SK 9/2004, s. 42) 

 

Verhoiluartikkelissa Piristystä irtopäällisillä uudistamista perustellaan piristämisellä, raikastamisel-

la ja rahan säästämisellä (SK 1/2004, s. 36–38). Ritz vaihtaa vaatteet -artikkelissa nojatuolin ver-

hoilu perustuu yhtäkkiseen vanhenemiseen – kun tuolin päällinen ei sovikaan sisustukseen, sen 

voi vaihtaa sopivampaan (SK 10/2004, s. 40–42). 

 7.3.2 Uudistamisesta uusiokäyttöön  
 

Vuosikerta 2005 oli jälleen erilainen. Sinä vuonna huonekaluja ei uudistettu – kahta lampun-

varjostimen uudistamisohjetta lukuunottamatta. Uudistaminen ja muodistaminen jäivät taka-

alalle ja painopiste siirtyi uusiokäyttöohjeisiin ja korjaamiseen. Tänä vuonna myös koristelu 

nosti päätään, ja heijastellen tuunausbuumia. Esimerkiksi maaliskuun numerossa oli monisi-

vuinen artikkeli Pelasta mummon pitsiliinat, jossa oli viisi eri työtä, joissa käytettiin vanhoja pitsi-

liinoja koristeena (SK 3/2005, s. 46–47). Askartelumateriaaleina näkyi entistä enemmän käytet-

tyä materiaalia. Helmikuussa jo kannessa seikkaili vanhoista napeista askarreltu maskotti (SK 

2/2005). Elokuussa askarreltiin kaverirannekkeet vanhasta mittanauhasta. (SK 8/2005, s. 45).  

 

Vanhasta uutta -palstalla ilmestyi vuonna 2005 seitsemän osaa. Ensimmäinen Vanhasta uutta -

artikkeli oli muodistamisohje: Vekkihame paljettiraidoin muodisti hameen paljetein ja vaihtamalla 

napit (SK 1/2005, s. 44). Muut kuusi sarjan ohjetta olivatkin kaikki uusiokäyttöohjeita. Näissä 

artikkeleissa esimerkiksi Koulukäsityöt kiertoon -artikkelissa vohvelikankaisesta jumppapussista 

tehtiin lapselle ruokalappu (SK 4/2005, s. 39) ja miesten kauluspaidasta syntyi vilpoisa kesäyö-

paita naiselle artikkelissa Kesäyön paita (SK 5/2005, s. 28). Yöpaita oli päässyt myös kannen 

tekstiksi. Tammikuussa 2005 alkoi myös uusi palsta korjausompelusta, jossa ilmestyi 8 osaa. 

Korjausompelun käsikirjassa opeteltiin muun muassa lyhentämään housun lahkeet (SK 1/2005, s. 

20), vaihtamaan farkkuihin vetoketju (SK 4/2005, s. 48) ja bleiseriin vuori (SK 8/2005, s. 24–

25).   

 

Suurin osa artikkeleista oli tänä vuonna yhden sivun mittaisia. Pitsiliina-artikkeli (SK 3/2005, s. 

46–47), hihojen lyhentäminen (SK 5/2005, s. 42–43), bleiserin korjaus (SK 8/2005, s. 24–25) 

ja lamppujen uudistaminen (SK 10/2005, s. 46–47) ansaitsivat aukeaman verran tilaa.  
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Vuonna 2004 Vanhasta uutta -artikkeleissa painottui materiaalin laatu. Vuonna 2005 ajatteluta-

pa syveni: vanhasta materiaalista kirjoitettiin arvostavasti. Vanhat tuotteet olivat sinänsä arvok-

kaita, ja arvoon liittyi niin raha, muistot kuin tunteetkin.  

 
Housunlahkeiden lyhentäminen ei ole niin vaikeaa kuin luulisi! --- Ja säästät samalla --- (SK 

1/2005, s. 20) 

 
Saitko mummoltasi muutaman virkatun pikkuliinan, joita hän on tallettanut lipaston laatikoissaan? 

Tai löysitkö aarteita kirpputorilta? (SK 3/2005, s. 46) 

 

Koulukäsityöt kiertoon! Onko teidän huushollissa vielä tallella lasten vohvelikankaisia koulukäsi-

töitä, joita ei millään ole raaskittu heittää pois? Niistä syntyy esimerkiksi lapsenlapselle kiva ruo-

kalappu. (SK 4/2005, s. 39) 

 

Ja rahaa jää uusiin kenkiinkin, kun muotivaate syntyy ihan ilmaiseksi. (SK 11 – 12/2005, s. 22) 

 

Tuotteiden elinkaaresta puhuttiin myös suoraan. Tuotteille haluttiin antaa lisäaikaa monilla eri 

keinoilla. Erityisesti korjausompelussa painottui tekniikan laatu – kun korjaukset tehtiin taidol-

la, tuotteesta tuli uudenveroinen. 

 
Tee huomaamaton korjaus, joka jatkaa tavaran käyttöikää (SK 6 - 7/2005, s. 28). 

 

Rikkinäisen tai huonosti toimivan vetoketjun vaihtaminen kannattaa aina. Näillä kuvitetuilla oh-

jeilla onnistut varmasti! (SK 4/2005, s. 48) 

 

Käytä - - - mahdollisimman samanväristä tikkauslankaa kuin farkuissa on käytetty. - - - Säädä 

koneen tikinpituus samaksi kuin muut farkun tikkaukset, ja ompele tikkaukset samoille jäljille al-

kuperäiten kanssa, jos ne näkyvät. Näin saat korjauksesta mahdollisimman alkuperäisen näköisen. 

(SK 4/2005, s. 48) 

 
Sadetakilla tai lasten kurahousuilla ei ole mitään virkaa, jos ne eivät pidä vettä. Tuulitakista irti 

revennyt painonappi harmittaa sen käyttäjää. Nämä viat voi paikata helposti kotona. (SK 2/2005, 

s. 26) 

 

Villahousut näppärästi villapaidasta -artikkelissa vanhan materiaalin käyttöä perustellaan ajan käy-

töllä. Villapaidan hihoista saa suoraan lapsen housuihin lahkeet, jolloin tekemiseen ei mene 

kauaa. (SK 9/2005, s. 20) Jos villahousuille on tarvetta heti, on vanhan materiaalin käyttö pe-

rusteltua: housujen neulomiseen ohuesta langasta kuluisi moninkertainen aika. 
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Vanhasta ohuesta villapaidasta taiot uudet lämpimät villahousut yhdessä illassa (SK 9/2005, s. 

20.) 

 

Vuoden 2005 linja oli selkeästi jo vanhan ja käytetyn tavaran säilyttäminen uuden ostamisen 

sijaan. Vanhoista vaatteista saa uusia, kun ajattelee luovasti, näkee käsissään materiaalin valmiin 

tuotteen sijaan. Korjaaminen on nykyihmisellekin hyödyllistä, vaikka uuden vaatteen saisikin 

kaupasta tilalle helposti ja halvalla. Korjaamisen nostaminen valokeilaan viestittää rivien välistä 

sitäkin, että laadukkaan tuotteen ostaminen ja hiukkasen enemmän maksaminen kannattaa. Jos 

jokin yksityiskohta tuotteessa hajoaa, voi sen korvata ja säilyttää alkuperäisen tuotteen. 

 

 Korjausompelu jatkui vuoden 2006 vuosikerrassa vielä kolmella osalla. Tänä vuonna kaven-

nettiin hame (SK 2/2006, s. 40–41), käännettiin miesten kauluspaidan kaulukset (SK 6–7/2006, 

s. 25) ja paikattiin lapsen toppahousut (SK 10/2006, s. 36). Korjaaminen ei kuitenkaan ollut 

niin näkyvä osa vuosikertaa kuin edellisvuonna, olihan ohjeitakin harvakseltaan. Korjaamista 

perusteltiin samoin argumentein kuin edellisvuonna. Hameen kaventamisen yhteydessä huo-

mautettiin, että hyviä hameita voi etsiä myös kirppikseltä ja kaventaa.  

 

Eniten tänä vuonna oli uusiokäyttö- ja uudistamisohjeita. Vanhasta uutta -palstalla oli vuonna 

2006 vain neljä ohjetta: tähtineuleen muutos liiviksi (SK 1/2006, s. 39), rannekkeet ja kauluri 

huopuneesta villapaidasta (SK 3/2006, s. 21), huivien ompelu solmioista (SK 8/2006, s. 21) ja 

vanhat lakanapitsit pelastettiin herkkiin sisustustyynyihin (SK 9/2006, s. 51–53).  Kuitenkin 

maaliskuussa neulepuserosta tehdyt asusteet saivat maininnan kannessa (SK 3/2006), samoin 

kuin solmiot elokuussa.  Edellisvuosien vuosikerroissa Vanhasta uutta -ohjeet kuuluivat kaikkiin 

eri luokkiin, mutta tässä vuosikerrassa kaikki olivat uusiokäyttöohjeita. Uusiokäyttöä näkyi 

lehdissä myös muuten kuin Vanhasta uutta -palstalla. Esimerkiksi vanhoja astiapyyhkeitä käytet-

tiin esiliinan materiaalina (SK 6–7/2006, s. 38). Uusiokäytön yhteydessä kirjoitettiin jälleen 

laadukkaasta tai esteettisestä materiaalista. Käsintehdyt, käyttämättömät tuotteet ovat suoras-

taan aarteita:  

Taidokkaasti virkatut lakanapitsit ovat todellisia aarteita (SK 9/2006, s. 53) 

Uudistamisohjeet olivat lähestulkoon yhtä näkyvässä osassa kuin uusiokäyttökin, niissä ohjeita 

oli yhtä monta, mutta artikkeleita kuitenkin vain neljä. Näissä ohjeissa uudistamisen skaala oli 

laaja. Kukkaruukut ja lampunvarjostimet saivat taas uudet ulkoasut (4/2006, s. 50–51; 10/2006, 
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s. 44–47). Toukokuussa kannessa kirjoitettiin: ”Raikasta koti värjäämällä” ja tekstin alla oli 

kuva värjätyistä pyyhkeistä. Numerossa sisustettiin kotia vanhalla, kun värjättiin tekstiileihin 

uudet sävyt (SK 5/2006, s. 48–53). Syyskuussa palattiin huonekalujen uudistamiseen: nyt lasten 

tuoleja koristeltiin maalaten, verhoillen, decoupage -tekniikalla ja päällystäen kankaalla (SK 

9/2006, s. 48 – 51). Vuonna 2006 ylijäämämateriaalin käyttöä, askartelua ja koristelua oli mel-

kein yhtä paljon. Ylijäämämateriaaleista syntyi esimerkiksi vauvan myssy (SK 4/2006, s. 22) ja 

askartelutöistä esimerkiksi käy viinipullonkorkeista tehty pannunalunen (SK 6–7/2006, s. 39). 

Koristeluohjeita oli sama määrä kuin vuonna 2005. Neljässä näistä jutuista koristeltiin vaatteita, 

kuten hihattomiin toppeihin tehdyillä pääntien ko-

risteilla kesänumerossa (SK 6–7/2006, s. 17). Sa-

massa numerossa koristelu oli kannessakin. Kuvana 

oli yksityiskohta farkkujen takamuksen koristeesta 

ja tekstinä ”Farkut koreiksi helposti ja nopeasti” 

(SK 6–7/2006). 

Lokakuun henkilökuvausartikkelissa annettiin näky-

vyyttä myös tekstiilitaiteelle. Minä & käsityö -

palstalle on haastateltu Anu Tuomista, jonka taiteen 

kulmakivenä on käsityö. Tuomisen taideteokset 

ovat oivaltavia ja riemua herättäviä – esimerkiksi 

oranssi lankakerä, sitruspuserrin ja langasta virkattu 

ympyrä teos on nimeltään Appelsiini ja mehu. Tuo-

minen käyttää taiteessaan myös käytettyä materiaalia. 

Yksi kuvista on osa taideteoksesta Talviunia varten, vanhoista sukista ja lapasista tehty peitto. 

(SK 10/2006, s. 82; Karvonen & Romppanen, 2003, s. 30; Kuvio 35.)  
 

 

Hauska! - Voi ei, aivan ihana! Ne ovat kommentteja, joita Anu Tuomisen teokset katsojissa he-

rättävät. Ihastusta ja vilpitöntä iloa siitä, että joku on oivaltanut asiat noin ja osannut toteuttaa ne 

noin vastaanpanemattomalla tavalla. 

Oivaltaminen. Se on avainsana Anun taiteeseen. (SK 10/2006, s. 82) 

 

Kestävään käsityöhön liitettiin teksteissä luovuuden, oivalluksen ja  hauskuuden lisäksi järke-

vyys, säästäväisyys, materiaalin laatu, ajan säästö,.  

Korjaus kannattaa. Tämä farkkupaita on mieheni lempipaita. Kauluksen kääntämisellä sen siistiä 

käyttöikää on jatkettu ainakin parilla vuodella. (SK 6-7/2006, s. 25) 
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Vanhat kukkakuvioiset tyynynpäälliset olivat jo joutumassa roskiin, mutta turkoosi värikylpy pe-

lasti ne jatkoajalle (SK 5/2006, 53)  

Koreista farkuista saa kaupassa maksaa lähes omaisuuden, mutta mikäpä on helpompaa kuin vi-

ritellä farkut diskokuosiin ihan itse! (SK 6–7/2006, s.16) 

Hyvästä kankaasta ommeltu hame pääsee jatkoajalle, kun muokkaat sen hoikentuneisiin mittoihi-

si sopivaksi (SK 2/2006, s. 40). 

Pooloneuleen muutos liiviksi on illan juttu (SK 1/2006, s. 39). 

Virheestä valttikortti. Villaiselle lempipaidallesi käy huonosti, jos se joutuu väärän pesuohjelman 

mukana pesukoneeseen. Mutta huovutus onkin nyt muotijuttu! Vaikka neulepaita hieman kutis-

tuisikin, siitä voit ommella pirteän huppupäähineen. Hihoista teet todella nopeasti rannekkeet. 

3/2006, 21. 

7.5.3 Keinojen monipuolistuminen ja materiaalien kirjo 
 

Vuosina 2007 ja 2008 kestävä käsityö ei ollut Suuressa Käsityössä marginaali-ilmiö. Kahden 

vuosikerran ajalla viidessä pääkirjoituksessa sivuttiin tai käsiteltiin kestävää käsityötä (SK 

2/2007, s. 2; SK 6–7/2007, s. 3; SK 1/2008, s. 3; SK 4/2008, s. 3; SK 8/2008, 3). Kirjoituksis-

sa vedottiin perinteeseen käyttää materiaalia säästeliäästi samoin kuin materiaalin laatuun. 

Myös tavaran merkitykset tunnetasolla tuotiin esille. Yhdessä pääkirjoituksessa kirjoitettiin 

huolestuneesti maailman tilasta ihmisen aiheuttamana (SK 4/2008, s. 3). Tämä on kirjoituksis-

ta kantaaottavin. Myös kekseliäisyyttä, mielikuvitusta ja luovuutta korostettiin kestävässä käsi-

työssä. 

 

Moni muistaa vielä ne ajat, jolloin kaikki kestävästä kankaasta tehdyt vaatteet muokattiin per-

heessä uuteen käyttöön. Mitään hyvää materiaalia ei heitetty hukkaan, ja kekseliäisyys oli kunni-

assa. (SK 2/2007, s. 2) 

 

Onko sinunkin kodissasi tavaraa enemmän kuin tarpeeksi? Niin hyvää tavaraa, että sitä ei raski 

heittää pois vaikkei sille oikein enää keksikään käyttöä. Vaatteita, jotka on tehty laatukankaasta, 

mutta joiden malli tuntuu aikansa eläneeltä. Kaikenlaisia kivoja esineitä joihin liittyy muistoja. Pe-

rintötekstiilejä, joita ei vain tule käyttäneeksi… (SK 6–7 /2007, s. 3) 

Tähän kesänumeroomme olemme ideoineet koko joukon kierrätysaiheisia juttuja ihan omaan 

käyttöön ja myös lahjaideoiksi (SK 6–7 /2007, s. 3). 
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Paljon maailman nykytilasta on ihmisen aiheuttamaa. Enää kellään ei ole varaa sanoa, että tämä ei 

koske minua: jokaisen on myönnettävä, että oma toiminta vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteen. 

(SK 4/2008, s. 3) 

 

--- turhista tuotteista eroon pääsemisen voi aloittaa siitä, että ei hanki mitään turhaa. --- ja ne 

tuotteet joista vuosien vieriessä tulee rakkaita ”en käytä, mutta en raski heittää pois” -juttuja, niis-

tähän voi hyvällä mielikuvituksella muokata vielä vaikka mitä! (SK 8/2008, s. 3) 

 

Räsymatto oli aikoinaan se päätepiste, johon upotettiin perheen käytöstä poistuneet vaatteet. 

Tässä numerossa näytämme miten siitäkin saa uudistetuksi vielä entistä ehomman. Ja senkin 

ehostuksen voi tehdä vaikka niistä rakkaista kangasvaraston aarteista. (SK 8/2008, s. 3) 

 

Vuosina 2007 ja 2008 kestävä käsityö oli myös runsaasti kansissa. Jo vuonna 2006 kestävää 

käsityötä esiteltiin viiden numeron kansissa kun sitä ennen kansimainintoja oli harvemmin. 

Vuonna 2007 kansinäkyvyyttä oli kahdessa numerossa, mutta vuonna 2008 jälleen viidessä.  

Vuoden 2007 numeroista helmikuun ja kesä–heinäkuun numerot nousivat esiin. Muissa nume-

roissa kestävään käsityöhön liittyviä artikkeleita oli vaihtelevasti, joissain numeroissa yksi, toi-

sissa useampia. Näissä kahdessa numerossa kestävää käsityötä oli paljon ja ne oli esitetty näyt-

tävästi. Tänä vuonna luokittelussa oli selkeitä eroja. Nyt koristelulle ja korjaamiselle oli annettu 

tilaa yhden työn verran, muodistamista näkyi seitsemässä työssä – mutta uusiokäyttöohjeita oli 

jopa 24, kun muita tekniikoita ei yhtään. Muodistamistöissäkin neljä seitsemästä oli henkilöku-

vausartikkeleissa, joista ohjeita ei anneta.  

Helmikuun numerossa tuotiin kestävyysajattelu vahvasti esille. Jo kannessa kerrottiin, että leh-

destä löytyy ”Globe Hopen maanmainio kierrätysmallisto”. Suuressa Käsityössä on ajoittain 

tunnettujen suunnittelijoiden vaatteiden ohjeita. Tässä numerossa nämä vaatteet olivat suunni-

telleet Globe Hopen Seija Lukkala ja Anna Huoviala (SK 2/2007, s. 4–8). Artikkeliin liittyi 

tekijöiden haastattelu, jossa nämä ottivatkin kantaa kestävän käsityön puolesta.  

Maailmassa on jo materiaalia aivan riittävästi. Miksi kaikki vaatteet pitäisi aina tuottaa uudesta 

neitseellisestä materiaalista, vaikka ympärillämme riittää hyvää käytöstä poistettua materiaalia --- 

(SK 2/2007, s. 7) 

Töitä oli artikkelissa kuusi, ja nämä Globe Hopen ideat olivat näkyvillä myös pääkirjoituksessa. 

Globe Hope oli tuohon aikaan muutenkin näkyvillä medioissa ( SK 2/2007, s. 7), joten Suu-

ressa Käsityössäkin huomioitiin tämä näkyvyys. Näistä Globe Hopen töistä uusiokäyttöohjei-

den materiaalina olivat neljässä työssä farkut, yhdessä miesten kauluspaidat. Yksi ohjeista oli 

villapaidan muodistusohje. Materiaaleina myös näissä töissä olivat Suuren Käsityön yleisimmät 
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uusiokäyttö- ja muodistamisartikkelien materiaalit – vanhat farkut, kauluspaidat ja neuleet. 

Pääkirjoituksessa kirjoitettiinkin: 

Vaatteiden materiaalit on valittu sen mukaana, että niitä löytyy mahdollisimman monesta kodista. 

(SK 2/2007, s. 2) 

  
Kesänumerossa oli kaksi Vanhasta uutta -artikkelia. Toisessa tehtiin kahdesta miesten kaulus-

paidasta Kesäpyjama miehelle (SK 6 – 7/2007, s. 13). Kesän tenavatähdet -artikkelissa taas aikuisten 

vaatteet olivat lasten vaatteiden materiaalia (SK 6 – 7/2007, s. 14 – 15). Näitä ohjeita jutussa 

oli neljä. Tässä kesänumerossa oli paljon muitakin elinkaari-ideoita, kuten perinteisen käsityön, 

räsymaton, hillitty uudistaminen käyttämällä materiaalina farkkua (SK 6–7/2008, liite, s. 5). 

Mitä saa kahdesta, käytössä mukavaksi pehmenneestä kauluspaidasta? Niin komean yöpaidan ja 

boxerit, että perheen naisväkinkin hitmoitsee niitä! (SK 6 – 7/2007, s. 13). 

Kesänumerossa kestävät käsityöt oli merkitty tähtisymbolilla. Ne oli haluttu tehdä erityisen 

näkyviksi lehdessä. Lastenvaateartikkelissa 

jokaiseen työhön oli tähtisymbolin jälkeen 

kirjoitettu lihavoidulla tekstillä, mitä vanhaa 

materiaalia työhön oli käytetty. (Kuvio 36) 

Merkintätapa ei levinnyt tästä numerosta 

eteenpäin, se löytyi vain tästä yhdestä nume-

rosta.  

Uusiokäyttöajattelu vahvistui tänä vuonna 

selkeästi. Vanhasta uutta -palstalla ilmestyi neljä 

osaa. Kaksi näistä artikkeleista liittyi muodis-

tamiseen, kaksi uusiokäyttöön. Huhtikuussa 

muodistettiin vanha neuletakki helmapitsillä (SK 4/2007, s. 29), ja toukokuussa neulepaita 

muuntui boleroksi artikkelissa Pitsi on ikuista (SK 5/2007, s. 22). Artikkelissa korostetaan tun-

nesidettä epämuodikkaaseen 1980-luvun pitsineuleeseen. Se halutaan säilyttää, mutta uudistaen. 

Jättineule pienennetään herttaiseksi boleroksi, jonka helmaan ja reunoihin virkataan pykäreu-

nainen pitsi.  

Jotain vanhaa, jotain uutta (SK 5/2007, s. 22).   
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Farkkuja nähtiin vuonna 2007 erityisen runsaasti. Toukokuussa käynnistyi Tee farkusta kaunista 

kotiin –kilpailu (SK 5/2007, s. 48–49), jonka voittajatyöt levittivät elinkaariajattelua numerossa 

kahdeksan (SK 8/2007, s. 54 – 56).  

Onko kaapissasi käytöstä poistuneita farkkuja? Oletko miettinyt mitä niistä voisi tehdä? Ei – tällä 

kertaa tähtäimessämme eivät ole uusiovaatteet eivätkä asusteet vaan ideat, miten farkkua voidaan 

käyttää sisustuksessa. (SK 5/2007, s.49) 

 

Kilpailutöitä raadittaessa arvostamme uusia ja raikkaita ideoita sekä tuotteen omaperäisyyttä, 

käyttökelpoisuutta ja huolellista toteutusta (SK 5/2007, s. 49). 

 

--- parhaissa töissä oli oivalluksen iloa, huolellista toteutusta ja ideoiden raikkautta (SK 8/2007, s. 

54). 

 

Luovasti ja älyllä toteutettu taidetekstiili. Teknisesti hieno suoritus. Tyylikäs osoitus siitä, että 

farkkua voi käyttää myös säästeliäästi --- (SK 8/2007, 54) 

 

Vuosi 2008 alkoi pääkirjoituksella Me maailman parantajat, jossa Suuren Käsityöhön linjat-

tiin ”luovuus, kekseliäisyys, uusiokäyttö, vastuullisuus, laatu” (SK 2/2008, s. 3). Nämä viisi 

käsitettä kiteyttävätkin sen, mistä kestävässä käsityössä on kyse. Vuosi 2008 vakuutti myös 

artikkelien määrällään: uusiokäyttötöitä oli kaksikymmentäneljä; uudistamista, korjaamista ja 

jätemateriaalin käyttöä kolme; ylijäämämateriaalista tehtyjä töitä kahdeksan; koristelua neljä ja 

askartelua viisi. Muodistamiskategoriaan en tältä vuodelta lukenut yhtään työtä. Yhteensä kes-

täviä käsitöitä oli vuonna 2008 neljäkymmentäseitsemän. Lähes kaikissa numeroissa artikkelit 

vaihtelivat suuresti niin määrältään kuin aiheiltaan. Tänä vuonna tekstiilien elinkaari oli jollain 

tavalla käsittelyssä kolmessa pääkirjoituksessa.  

Tammikuun numerossa Vanhasta uutta -artikkelissa Kiva kierrätyshame tehtiin hame vanhasta 

villapaidasta (SK 1/2008, s. 42). Materiaalin käytössä osoitettiin kekseliäisyyttä ja artikkeli oli 

myös kirjoitettu innostavalla, iloisella tavalla. Kun helmasta tulikin vyötärö, saattoi lukija ilah-

tua jälleen yhdestä oivalluksesta. 

Vanhasta villapaidasta tulee hyvä, hulmuhelmainen arkihame. Käännä paita ylösalaisin: resori py-

syy vyötäröllä, mutta yläosa pyörähtää helmaksi. Upota sivusaumoihin hihoista leikatut kiilat, jot-

ta saat helmaan lisää leveyttä. Ja jos haluat, kokoa jämäpaloista tyttömäinen rusettivyö. (SK 

1/2008, s. 42) 

Yksi vuoden numeroista erottui uusiomuotinumeroksi. Huhtikuun kansi huudahtaa: ”Kierrätä!” 

ja luettelee muutaman käsitöistä. Numerossa oli kuusi artikkelia ja kolmetoista työtä, joissa 
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kestävän kehityksen ideologia näkyi jollain tapaa. Lehden ensimmäinen artikkeli oli nimeltään 

Eläköön uusiomuoti! ja siinä tehtiin muun muassa lasten ja aikuisten vaatteita T-paidoista ja ha-

meita sisustustekstiileistä (SK 4/2008, s. 6–9). Viisi tämän artikkelin kuudesta työstä oli uu-

siokäyttöohjeita, joissa jokin vanha tuote laitettiin ihan uusiksi.  

Provence-kankainen verho ei sopinut enää uuden kodin sisustukseen. Sen sijaan siitä saa tren-

dikkään topin. (SK 4/2008, s. 7) 

 

Vanhasta rakkaasta T-paidasta leikattiin hienot kuviot talteen ja ommeltiin pikkutyölle jo val-

miiksi muistorikas pusero (SK 4/2008, s. 7). 

 

Pula-ajan neuvoille on turha naureskella. Vanhat verhot eivät välttämättä sykähdytä ikkunassa, 

mutta hameessa energinen kangas on hurmaava. (SK 4/2008, s. 8) 

 

Muissa tämän numeron artikkeleissa tehtiin lapsen housut aikuisten housuista (SK 4/2008, s. 

33), tilkkupeitto vanhoista lakanoista pitseineen (SK 4/2008, s. 66–69) ja tilkkutyyny as-

tiapyyhkeistä (SK 4/2008, s. 70–71). Kaikki lehden työt olivat uusiokäyttöohjeita lukuun otta-

matta alussa esiteltävää jätesäkistä ommeltua tikkilaukkua, jossa hyödynnettiin jätemateriaalia 

(SK 4/2008, s. 8).  

Toukokuun numerossa artikkeleita ja töitä oli vähemmän, mutta kestävä käsityö oli edelleen 

näkyvää. Jo kannessa kestävä käsityö näkyi: toiseksi isoimmalla fontilla siinä luki ”Kierrätä!”, 

jonka alla listattiin lehden kierrätyskäsityöt. (SK 5/2008) Artikkeleissa kirjoitettiin käyttämät-

tömän materiaalin hyödyntämisestä ja esteettisistä seikoista, jotka saavutettiin käyttämällä van-

haa tuotetta (SK 5/2008, s. 22, 78) 
Kangas odottaa jo kaapissasi, sillä voit tehdä viitan vanhasta froteepyyhkeestä (SK 5/2008, s. 22). 

 

Ota ja pilko parit farkut. Tilkuista syntyy uutta eloisaa pintaa. (SK 5/2008, s. 78) 

 

Myös numeron 6–7 kansi hehkutti kierrätystä, nyt sanamuodolla ”Kaunista kierrättäen”. Tässä 

numerossa tehtiin lasten vaatteita isän vanhoista trikoopaidoista ja solmuvärjätystä lakanasta 

(SK  6–7/2008, s. 21). Myös artikkelissa Uusi aamu, uudistuneet vaatteet tehtiin lapselle boxerit 

vanhoista kauluspaidalle, mutta myös isä sai pyjamahousut viiden eri kauluspaidan kankaista 

(SK  6–7/2008, s. 22–23).  

Uusista asuista voi nauttia kevyin mielin, kun housut on ympäristöä säästäen tehty kauluspaidois-

ta (SK  6–7/2008, s. 22–23). 
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Elokuun numeron kannessa kestävään käsityöhön viitattiin näin: 

 Uudista & muodista räsymatto röyhelöraidoin (SK 8/2008) 

Mattoartikkelissa neuvottiin maton korjaamista. 

Rakastu riepumattoon. Etsi tilkkuvarastostasi makeimmat kankaat ja leikkaa ne suikaleiksi. Poi-

muta ja surauta rimpsut mattoon. (SK 8/2008, s. 76) 

Myös syyskuun ja marras–joulukuun kansissa oli näkyvillä kestävä käsityö. Molemmissa artik-

kelit oli merkitty Vanhasta uutta. Syyskuussa kannen työ oli ”Villi idea: videonauhasta laukku ja 

kukkaro” ja joulukussa ”pöytäliinasta maailman helpoin hame”. (SK 9/2008; 11–12/2008) 

Syyskuussa toisessakin artikkelissa keksittiin vanhoille tavaroille käyttöä kehyksien koristeina 

(SK 9/2008, s. 74–75). Lokakkuussa materiaaleiksi valikoituivat viltti, lampunvarjostimet ja 

lasipurkki, josta tehtiin lampunvarjostin. Vuoden viimeisessä numerossa taas pöytäliinaa käy-

tettiin hameeseen.  

Kaappiisi on varmasti jäänyt paljon videofilmejä, joita et enää katso (SK 9/2008, s. 37). 

Mitä kaikkea olet kerännyt tai säästänyt vuosien varrella? Talleta rakkaat muistosi valokuvien ja 

peilien kehyksiin. (SK 9/2008, s. 75) 

Näyttävä viiden euron pyöreä retropöytäliina löytyi Lappeenrannan Kontti-kirppikseltä. Mitä ki-

vaa tehdä siitä? (SK 11–12/2008, s. 25) 

Se, mikä tätä vuosikertaa leimasi ja erotti sen aiemmista, oli se, että töissä käytettiin mitä tahan-

sa vanhaa uuden materiaalina. Niinpä vanhoista kartoista saattoi askarrella tabletteja (SK 

2/2008, s. 53) tai postikorteista rasian (SK 5/2008, s. 34). Räsymaton pystyi korjaamaan om-

pelemalla siihen poimutettuja rimssuja (SK 8/2008, s. 76).  Hienostunut laukku kudottiin van-

hojen videoiden VHS -nauhasta (SK 9/2008, s. 37). Hameen saattoi valmistaa niin verhosta 

(SK 4/2008, s. 8), kauniista patjanpäällisestä (SK 4/2008, s. 9) kuin pöytäliinastakin (SK 11–

12/2008, s. 25).  

Huomisen muoti syntyy eilisen materiaaleista. Arjen iloisiin käyttövaatteisiin löydät kaavat leh-

destämme ja materiaalit vaikka mistä, kun kuljet silmät luovasti auki. (SK 4/2008, s. 6) 

7.4 Kestävä käsityö Suuressa Käsityössä  
 
Vuosikertoihin perustuvassa tarkastelussani selviää se, että yhdeksän vuoden aikana lehdessä 

tapahtui muutoksia kestävän käsityön osalta. Analyysillani voin perustella tietynlaisen kehitys-

kaaren piirtämisen. Vuosina 2000–2003 kestävään käsityöhön liittyvät lehtijutut keskittyivät 
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kahteen päälinjaan: uudistamiseen ja materiaalin hyödyntämiseen. Kun tuotteita uudistettiin, 

niille palautetaan se arvo, jonka ne ovat menettäneet vanhetessaan ennenaikaisesti (vrt.Black, 

2008; Scott, 2008, s. 409). Materiaalin hyödyntämisessä taas oli kyse siitä, että luovuttiin mate-

riaalin tuhlailevasta käytöstä ja siten tunnustettiin materiaalin arvo.  

Vuonna 2004 yllämainitut arvot vaikuttivat yhä. Vanhan tavaran arvostus oli näkyvillä edelleen 

uudistamisen muodossa. Vuosikerrassa 2004 uudistettiin entistä enemmän vaatteita muodis-

tamalla niitä. Materiaalin hyödyntäminenkin oli edelleen voimissaan, mutta siihen alkoi tulla 

myös uutta näkökulmaa. Uuden palstan, Vanhasta uutta, motto on Kierrätä, korjaa, uudista, muo-

dista. Vanha tuote nähtiin enimmäkseen edelleen sellaisenaan: tuotteena, jota muutetaan käsi-

työn keinoin, jotta arvo, joka sillä oli uutena, ei katoaisi.  

Uusiokäyttö-, korjaus- ja koristeluohjeet veivät tilaa uudistamiselta ja muodistamiselta vuonna 

2005. Kuitenkin myös korjaaminen ja koristelu voidaan lukea uudistamisen päälinjaan, onhan 

siinä tarkoitus säilyttää tuote, jossa on vielä jotain hyvää – tuote, jonka arvo on hävinnyt rikki-

näisyyden tai vanhentuneisuuden taakse, mutta jonka arvo saavutetaan uudelleen korjaamalla 

tai koristelemalla. Tämän vuoden uusikäyttöohjeet eivät kuitenkaan sovi aukottomasti materi-

aalin hyödyntämisen linjaan, vaikka vuonna 2000 luinkin ne siihen kategoriaan. Vuonna 2005 

nämä käsityöt olivat joiltain osin erilaisia, ja erilaisuutta korostaa se, että tämä oli ensimmäinen 

vuosi, jona uusiokäyttöohjeita oli paljon ja jotka poikkesivat toisistaan. Enää uusiokäyttö ei 

keskittynyt farkun ympärille, vaan materiaaliksi saattoi päätyä mikä tahansa laadukas tuote, joka 

oli sellaisena käytöstä poistettu. Kun materiaali alkoi olla kirjavaa, myös esimerkkityöt alkoivat 

vaihdella ja ne viettelivät luovaa ajattelua pidemmälle ja pidemmälle. 

Edelleen vuonna 2006 moni työ voidaan lukea uudistamislinjaan kuuluvaksi. Tänä vuonna 

töitä oli monentyyppisiä, ja ne työt, jotka eivät kuuluneet uudistamistöihin, olivat materiaalia 

hyödyntäviä. Tänä vuonna uusiokäytössä vahvistui vanhan tuotteen hyödyntämisessä uuden 

näkökulman etsiminen. Vanha tuote ei automaattisesti ollut sellaisenaan säilytettävä, vaan ma-

teriaalina. Tuotetta ei katsottu siten, että pohdittaisiin, miten tuosta saisi vielä käyttökelpoisen. 

Nyt tuotetta katsottiin ennakkoluulottomasti, materiaalina: mitä muuta tuosta voisi saada aikaan? 

Tällaiset uusiokäyttötyöt ovat alkusoittoa luovan ajattelun, toisin näkemisen riemuvoitolle.  

Tätä linjaa jatkoi vuosikerta 2007. Uusiokäyttöohjeet olivat lukijoita riemastuttavia, sillä ne 

haastoivat lukkiutuneita ajatusmalleja. Miten hauskan paidan saakaan yhdistämällä kahta kau-

luspaitaa! Ja T -paitaa voi käyttää virkkauslankana! Vuoden 2007 lukijakilpailu aktivoi lukijoi-

den luovan ajattelun pyytämällä sisustustuotteita vanhoista farkuista. Voittajatöissä vanhan 



 

80 
 

tuotteen katsominen eri vinkkelistä oli konkreettista. Vuosi 2008 jatkaa tällä tiellä, mutta toi 

vielä jotain lisää. Tänä vuonna materiaalinkäytössä ei ollut mitään rajoja. Mikä tahansa käytöstä 

poistettu saattoi olla uuden materiaali, kun tekijällä on tarpeeksi kekseliäisyyttä ja taitoa hyp-

pysissään.  

2000-luvun alussa Suuren Käsityön kestävät käsityöt saivat arvostamaan vanhaa ja käyttämään 

käsityön keinoja kadonneen arvon löytämiseen. 2000-luvun lopussa, vuoteen 2009 mennessä, 

lukijoiden silmät on avattu näkemään arvokasta materiaalia kaikkialla. Kun käsissä on taito ja 

mielessä tahto ja halu luoda uutta, voidaan rakkaan harrastuksen kautta toteuttaa kestävän ke-

hityksen periaatteita sen sijaan, että kannustettaisiin kuluttamaan enenevissä määrin uutta. 

Suuri Käsityö palautti lukijoille näkyvässä ja ihastuttavassa muodossa menneiden aikojen teks-

tiilien säästäväisyyden 2000-luvulla. Aikasalon (2000) mukaan muodistaminen oli suosiossa 

1920- ja 1930-luvuilla. Samoilla keinoilla, yksityiskohtia lisäilemällä ja värjäämällä, 2000-luvun 

käsityöharrastaja muodistaa vaatteensa. Myös 1940-luvulla muodistettiin paljon, tuolloin mate-

riaalin konkreettisen puutteen vuoksi (Koskennurmi-Sivonen, 2002, s. 49). Samoin räsymatot 

ja lasten vaatteiden ompelu aikuisten vaatteista on ollut perinne ja Suuri Käsityö onnistui uu-

distamaan tätä perinnettä nykyihmiselle sopivaksi. Suuren Käsityön kestävät käsityöt  myös 

heijastelevat aikansa ilmiötä, uusiomuodiksikin kutsuttua. Uusiomuotiyritykset ovat usein pie-

niä yrityksiä, jotka tuottavat hitaan muodin mukaisia tuotteita käytetystä materiaalista (ks. luku 

6.6). 

Suuren Käsityön artikkelit ovat myös kannanotto kestävän kulutuksen ja muodin puolesta. 

Kun kannustetaan käyttämään käytettyä materiaalia, kulutetaan automaattisesti vähemmän 

kuin uudesta materiaalista tehtäessä.  Papanekin (1995) mukaan vähemmän kuluttaminen on 

luonnonvarojen ja ympäristön kannalta järkevintä (Papanek 1995, 183). Suuressa Käsityössä 

otettiin kantaa kestävän käsityön puolesta esimerkiksi korjausompelulla. Vaikka 2000-luvun 

ihmisen ei tarvitsisi korjata rikki menneitä tuotteita, sillä kaupasta voi helposti hakea uuden 

tilalle, liittyy korjaamiseen kuitenkin arvoja, joiden takia se kannattaa. Materiaalin laatu, tuot-

teen tunnearvo tai hajoamisesta syntyvä harmin tunne ovat seikkoja, joilla korjaamista perustel-

tiin.  

Suuressa Käsityössä käsityö ilmenee enimmäkseen uuden luomisena – nautintona siitä, että saa 

tehdä itse ja että aikaansaannokset ovat ihastuttavia. Kestävässä käsityössä kuitenkin tekemi-

nen korostuu. Materiaaliksi kelpaa mikä vain hyvä ja laadukas tuote – tärkeintä on päästää 
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näppärät näpit materiaalin kimppuun, jolloin ajatukset saavat lentää luovan ongelmanratkaisun 

siivittämänä. 

Kestävän käsityön ilmeneminen Suuressa Käsityössä voidaan tiivistää käytetyn materiaalin ar-

vostukseen ja käsityön keinojen käyttöön vanhentuneiden tuotteiden arvon palauttamiseen. 

Vanhasta materiaalista puhutaankin usein aarteena. Kun arvostetaan enemmän olemassa olevia 

tuotteita, voidaan kuluttaa vähemmän (Paakkunainen, 1995, s. 11; Scott, 2008, s. 409). Vanhan 

materiaalin arvostaminen näkyy kuluttamisessa vintage-vaatteiden haluttavuutena (ks. Palmer, 

2005, s. 201; Jens, 2005, s. 194). Laadukkaista, klassisista vanhoistakin vaatteista voi tulla ajan 

kuluessa yhtä himoittavia kuin uusista huippumuotivaatteista. Myös luksustuotteiden arvostus 

voi johtaa kuluttamisen hillitsemiseen (ks Uotila & Koskennurmi-Sivonen, 2006). Luksukseen 

liittyy usein laadukas käsin tekeminen ja siten se liittyy osaksi kestävää käsityötä. Myös ne tuotteet, 

joilla ei ole vintagen ja luksuksen kaltaista statusarvoa voivat kohota arvoasteikolla, kun niille 

tehdään jotain käsityöllisesti. Käsitöiden tekeminen on sinänsä arvokasta, ja kun sitä käytetään 

välineenä vanhojen tuotteiden parantamiseen, ollaan kestävän käsityön ytimessä.   

8 Kestävän käsityön yhteenveto 
 

Anttilan (1993) mukaan käsityöhön liittyy niin inhimillinen, kulttuurinen, tuotannollinen kuin 

taloudellinen ympäristö. Käsityöhön liittyvät piirteet ovat moniulotteisia. (Anttila, 1993, 37) 

Kun rajataan huomio kestävään käsityöhön, näkökulma kapenee. Tarkasteltaessa kuviota 1. 

Suojasen (2002) kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioiden, huomataan niiden sisältyvän 

käsityöhön. Kestävä käsityö tukee ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. 

Harrastuskäsityössä ekologinen kestävyys tulee huomioiduksi materiaalin valinnoilla. Taloudel-

liseen kestävyyteen käsityö vaikuttaa kannanottona kuluttamiseen. Käsityö edistää kulttuurista 

kestävyyttä säilyttämällä perinteisiä tekniikoita ja materiaaleja, mutta toisaalta myös uudistamal-

la perinteitä. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyy käsityössä materiaalien ennakkoluuloton käyttö 

totutusta poikkeavalla tavalla ja esteettiset elämykset yleisemminkin.  

 

Luvussa 5 ja 6 käytin Suojasen (2002) Tuotteen elinkaari- ja toimijoiden arvoketjumallia (Ku-

vio 2) kuluttamisen tarkastelussa tekstiilien ja muodin käsittelyssä. Nyt tarkastelen saman kaa-

vion avulla käsityötä. Käsityön kontekstissa oleellista kaaviossa on tuotteen elinkaari. Kestäväl-

lä käsityöllä on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti tuotteen elinkaareen. 
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Kestävän käsityön materiaaleina ovat käytetyt tuotteet. Tällaisella materiaalin valinnalla vaiku-

tetaan kaavion alku- ja loppupäähän. Yhtäältä raaka-aineen tuotanto ja otto luonnosta vähene-

vät, samoin kuin niiden haitalliset vaikutukset ympäristöön. Toisaalta käytetty tuote materiaali-

na vaikuttaa tuotteiden käytöstä poistoon. Kun tuotetta ei haluta enää käyttää, eli se lähenee 

elinkaarensa päätä, se hylätään. Hylkäystapoja on useita: joko tuotteesta tulee jätettä tai se kier-

rätetään. (vrt. Suojanen, 2002, s. 34) Kierrätys käsityömateriaaliksi on erinomainen vaihtoehto, 

sillä käsityönharrastajat asettavat usein itselleen sisäisen pakon tehdä käsillään (ks. Pöllänen, 

2006, s. 67). Kun joka tapauksessa tekee käsitöitä, on ympäristöteko valita uuden materiaalin 

sijasta käytetty. 

 

Tuotteen elinkaaressa myös muotoilu, tuotannon suunnittelu, tuotanto ja käyttö ja kunnossapi-

to ovat osa kestävää käsityötä. Materiaalin lisäksi suunnittelu ja tekniikka tekevät käsityöstä 

kestävää. Suunnittelulla tuotteesta saadaan käyttäjälleen sopiva. Siinä huomioidaan esteettiset ja 

toiminnalliset yksityiskohdat niin, että tuotteesta saadaan miellyttävä, esteettisesti aikaa kestävä 

ja monikäyttöinen. Tekniikan valinta ja huolelliset valmistusvaiheet on myös suunniteltava 

etukäteen, jotta tuotteesta todella tulisi laadukas ja käyttöä kestävä. Tuotteen käyttö ja sen 

huolto on myös suunniteltavissa. Tuote on muunneltava, helppo korjata tai muodistaa. Tuot-

teen elinkaaren alkuvaiheessa siis huomioidaan jo elinkaaren pidentäminen lopussa. Kun tuote 

viimein hylätään, suunnitellaan se sellaiseksi, ettei siitä muodostu jätettä. (Suojanen, 2002, 37; 

Koskennurmi-Sivonen & Anttila, 2007, s. 305–306) Kestävässä käsityössä suunnittelun aika-

perspektiivi pitenee (vrt. Fry, 2009, s. 58; Kähönen, 2009, s. 23). Näkökulma siirtyy pikamuodis-

ta hitaaseen muotiin. Käsitöitä ei tehdä siksi, että pysyttäisiin nopeasti muuttuvien muotien peräs-

sä. Koska käsitöiden tekeminenkin vaatii aikaa, ja käsitöiden harrastaminen voi olla hidasta 

aikaa, on käsityötuotteiden arvon mukaista, että ne seuraavat hidasta muotia. Tällöin valmiste-

taan aikaa kestäviä, laadukkaita tuotteita. (vrt. Black, 2008, s. 78; Fletcher, 2008, s. 173–175, 

Salo, 2006, s. 119) 

 

Tekstiilien arvon lasku on johtanut tekstiilien tuhlailevaan ja yltiöpäiseen käyttöön. Kun ennen 

teollistumista tekstiilejä pidettiin arvossa, niitä myös käytettiin sen mukaisesti (Welters, 2008, s. 

7–10). Edullista kertakäyttömuotivaatetta sen sijaan saatetaan käyttää kerran, jonka jälkeen se 

heitetään pois. Nopeasti vaihtelevat muodit vaikuttavat siihen, että kuluttajat hankkivat jatku-

vasti uusia vaatteita. (Black, 2008, s. 11, 14) Muotien vaihtelu ja uuden hankkiminen johtavat 

oravanpyörään, jossa tuotteet vanhenevat ennenaikaisesti (Schwartz & Laky, 2008, s. 289). 

Tuotteen materiaali voi olla vielä hyvää, mutta sen ulkonäkö ei ole enää muodikas, minkä 
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vuoksi tuote ei ole enää kiinnostava tai haluttava (Wilson, 1985, s. 2; Loker, 2008, s. 100) . 

Suuressa Käsityössä kyllä tehdään muotien mukaan erilaisia töitä. Usein lehdessä näkeekin 

sanan ”huippumuodikas”, joka vetoaa lukijoihin. Kuitenkin mahdollisuus tehdä muodikkaita 

vaatteita vanhasta materiaalista, kuten vuonna 2002 tehtiin vanhasta farkusta muotiluomuksia, 

on kestävämpi vaihtoehto kuin uuden materiaalin käyttäminen. Omin käsin tehty tuote on joka 

tapauksessa arvokkaampi kuin kaupan hyllyltä hankittu tusinatuote, ja itsetehtyjä vaatteita luu-

lisi käytettävän pidempään kuin ne ovat muodikkaita. Käsityössä on toisaalta mahdollisuus 

juuri huolellisen valmistamisen ja paneutumisen vuoksi suunnitella itselle pitkäkestoisia ja mo-

nikäyttöisiä tuotteita, joihin ei ihan heti kyllästy.  

 

Heiskasen ja Pantzarin (1994) mukaan kestävään kulutukseen liittyy kierron hidastaminen ja 

tehostaminen. Kiertoa tehostetaan ympäristöystävällisyydellä, hidastetaan taas tuotteiden omi-

naisuuksilla.  (Heiskanen & Pantzar, 1994, s. 33) Hitaat tuotteet on tuotettu tehokkaasti ympä-

ristöä ajatellen ja ne kestävät aikaa ja kulutusta. Käsityöläisen tuottaja-kuluttajaluonne mahdol-

listaa kierron molempien osapuolten huomioimisen (vrt. Suojanen, 1995, 15). 

 

Suojasen (2002) Tuotteen elinkaari- ja toimijoiden arvoketjumalli perustuu lineaariseen ajatte-

lutapaan. Tuotteella on alku yhdessä pisteessä ja sen elämä päättyy toisessa pisteessä. Tuotteen 

elämää tarkastellaan kehdosta hautaan. Kestävän käsityön avulla on kuitenkin mahdollista luo-

pua suoraviivaisesta ajattelutavasta. Käytetty materiaali ja siihen liittyvät aspektit johtavat sirku-

laariseen elinkaariajatteluun: tuote ei kohtaa loppuaan koskaan; se voi aina jatkaa elämäänsä 

jonkun toisen materiaalina (Kuvio 35). 

 

Suuren Käsityön päätoimittaja Paula Hietaranta (SK 2/2008, s. 3) määritteli Suuren Käsityön 

linjaksi luovuuden, kekseliäisyyden, uusiokäytön, vastuullisuuden ja laadun.  Näissä määritteis-

sä tiivistyy kestävä käsityö käsitteenä. Seuraavissa alaluvuissa lähden laajentamaan tätä määri-

telmää. Oman tutkimukseni perusteella kestävän käsityön avainmääritteitä ovat elinkaari, laa-

tu, materiaali, ilo ja oivallus sekä perinteen uudistaminen.  

8.1 Elinkaari ja laatu 
 

Elinkaari liittyy kestävään käsityöhön kahdella tavalla. Ensinnäkin materiaaleissa on vahva 

elinkaarinäkökulma: joko käsityö tehdään käytetystä tuotteesta, ylijäämä- tai jätemateriaalista, 

kuten Suuren Käsityön töissä. Toiseksi käsityöntekijä vaikuttaa työnsä elinkaareen. Valmistet-

tavan työn elinkaaressa on huomioitava materiaalin alkuperä, sen kestävyys eli laatu, samoin 
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kuin valmistamisen eli työn jäljen laatu. Käsityöntekijän tulisi myös jo suunnitteluvaiheessa 

huomioida käsityönsä elinkaaren loppuvaihe: millaista tuotetta hän käyttäisi mahdollisimman 

pitkään, ja miten se poistetaan käytöstä niin, ettei siitä synny jätettä. Kestävällä käsityöllä on 

mahdollisuus muuttaa tuotteen elinkaari lineaarisesta sirkulaariseksi: kun tuotteen elämä lähe-

nee loppuaan, siitä muodostuu materiaali johonkin toiseen tuotteeseen. Sen elämä ei siis pääty 

koskaan, sillä se palautuu aina alkuun. (Kuvio 37)  

 
 

Suuressa Käsityössä elinkaariajattelu rajoittui tuotteen loppupäähän. Uuden tuotteen tekemi-

nen käytetystä materiaalista ja tuotteen tuleva käyttö jonkin muun materiaalina ei esiintynyt 

artikkeleissa eikä käsitöissä. Sen sijaan vanhojen tuotteiden elinkaaren pidentäminen oli käsi-

töissä esillä runsaasti, ja se ilmeni luokittelemissani kestävän käsityön keinoissa.  

 

Laatu oli artikkeleissa mukana kahdessa merkityksessä. Käytetyn materiaalin laadukkuutta ko-

rostettiin järkevyyden ja säästöjen kannalta. Mutta myös tekniikan laatua painotettiin erityisesti 

korjaamisen yhteydessä.  

 

8.2 Materiaali 
 

Kestävän käsityön materiaali on sellaista, jonka elinkaari on suurennuslasin alla. Kestävä käsi-

työ voidaan valmistaa käytöstä poistetuista tuotteista. Siinä voidaan myös hyödyntää materiaa-
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leja, jotka jäisivät muuten käyttämättä ja olisivat näin ollen tuotettu turhaan. Myös suoranaisen 

jätteen käyttäminen on kestävälle käsityölle tyypillistä. Elinkaaren pidentäminen on kestävän 

käsityön materiaaleissa oleellista. Käsityöläinen toimii ekologisesti, kun materiaaliksi ote-

taan ”käytöstä poistetut tavarat, langaksi tai kankaaksi palautetut tuotteet” (Kärnä-Behm, 2005, 

s. 121). 

 

Kun käsityön materiaaliksi otetaan käytetty tuote, ratkaistaan lineaarisen elinkaarimallin loppu-

pään ongelmia (ks. luku 5.2.4). Hylkäysuhan alla olevat tuotteet eroavat toisistaan. Sellaisia 

ovat luonnollisesti jätteeksi luokiteltava materiaali. Suuressa Käsityössä käsityöllisin keinoin 

pelastettavia jätteitä olivat esimerkiksi kahvipussit. Myös rikkinäiset tuotteet ovat vaarassa jou-

tua poistetuksi. Suuressa Käsityössä opeteltiinkin erilaisia korjaustöitä. Käyttämättä jääneet 

vaatteet ovat siirtymävaiheessa: ne on säilytetty jostain syystä, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä 

(Banim & Guy, 2001, s. 212–215). Nämä passiivivaraston osat voivat päästä jälleen käyttöön, 

jos ne siirretään toiselle käyttäjälle sellaiseen second hand -tuotteina (Loker, 2008, s. 100; Wel-

ters, 2008, s. 23). Kuitenkin monet passiivivaraston vaatteista ovat omistajalleen jollain tasolla 

merkityksellisiä (Banim & Guy, 2001). Tällaiset rakkaat, tai esteettisesti miellyttävät tuotteet 

voivat saada jatkoaikaa käsityön avulla. Suuressa Käsityössä esimerkiksi liian isoksi jäänyt hame 

kavennettiin, jotta se saatiin aktiiviseen käyttöön.  

 
Käytetty materiaali vaatii luovaa ajattelua. Lukkiutuneet ajattelutavat näkevät valmiin tuotteen. 

Luova ihminen sen sijaan näkee materiaalin, josta voisi tulla jokin toinen tuote. 

8.3 Ilo ja oivallus 
 
Käsitöihin liittyy vahvasti uuden etsiminen, kokeilu, sivistäminen ja uuden oppiminen, paik-

kansa etsiminen maailmassa ja sen muuttaminen paremmaksi paikaksi (Salo, 2006, s. 125). 

Koska kestävässä käsityössä käytetään vanhaa materiaalia, liittyy siihen voimakas luovuuden ja 

keksimisen vaatimus. Vanhaa tuotetta ei voida katsoa sellaisena, mitä se on tällä hetkellä. Siinä 

on nähtävä tulevaisuuden potentiaali: se, mitä siitä on mahdollista tehdä. Valmiit tuotteet eivät 

ole vain tuotteita, ne ovat materiaalia. 

 

Kun jokin arkinen, hyvin tuttu esine otetaan pois totutusta yhteydestään ja siirretään uuteen 

ympäristöön, se aiheuttaa kokijassaan riemastusta ja iloa. Samalla se osoittaa tekijänsä oivalta-

neen jotain. Kestävällä käsityöllä on tässä merkityksessä mahdollisuus olla luovan ajattelun 

eturintamassa. Monet Suuren käsityön esimerkkitöistä vetosivat hauskuudella ja oivaltavuudel-

laan. Kahvipussit materiaalina alkaa olla jo vanha juttu, mutta edelleen riemastuttava. Mutta 
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kun lasipurkki päällystetään virkatulla pitsillä ja sen sisään sujautetaan lamppu, oivallus aiheut-

taa iloista ihmetystä. Samoin tyylikäs jätesäkistä valmistettu käsilaukku ilahduttaa.  

 

Kestävä käsityö on ongelmanratkaisua parhaimmillaan. Käytetty materiaali luo omat rajoituk-

sensa. Kestävässä käsityössä suunnittelun on oltava materiaalilähtöistä, jotta käsillä olevasta 

materiaalista voi valmistaa halutun tuotteen. Tekijä joutuu todella pohtimaan, mitä tehdä rikki-

näiselle räsymatolle. Ylijäämäkankaiden ompelu maton koristavaksi rimssuiksi on rajoja rikko-

vaa ongelmanratkaisua.  

8.4 Perinteen uudistaminen 
 

Perinteen uudistamisella tarkoitan tässä sellaista käsityötä, joka ei kangistu kaavoihin. Kun kä-

sityössä uudistetaan perinnettä, se voi ilmentyä esimerkiksi isoäidin kapioiden muuttumisleik-

kinä tuoreen avioparin päiväpeitteeksi. Kestävässä käsityössä liitytään usein osaksi historiaa ja 

mennyttä, mutta sitä uudistaen. Vanhoille tavaroille ja tekstiileille annetaan uusia merkityksiä 

käsityön kautta.  

 

Karppisen (2005) mukaan perinteeseen voidaan suhtautua ristiriitaelämyksenä, jolloin nykyisyyttä 

ja menneisyyttä yhdistetään toisiinsa (Karppinen, 2005, s. 131–133). Kestävässä käsityössä on 

yhtä aikaa kyse säilyttämisestä ja uudistamisesta. Käytettyä materiaalia ei heitetä pois vaan se 

säilytetään. Sen sijaan, että se säilyisi sellaisenaan tai korjattuna, se käy läpi luovan prosessin, 

jossa käytettyä muokataan ja muovataan, jolloin lopputulos on jotain aivan muuta kuin lähtö-

kohta. Samassa käsityössä on säilytetty vanhaa uudistaen sitä. 

 

Kestävän käsityön tekijä on todellinen bricoleur, sillä Lévi-Strauss’n (1966) kuvaus sopii häneen 

täydellisesti. Hänen käsitöidensä lähtökohta on jokin olemassa oleva, josta voi syntyä jotain 

uutta. Kestävän käsityön tekijä kierrättää ja keräilee, ottaa talteen kaiken sellaisen, johon voi 

kohdistaa luovaa ajatteluaan ja siten käyttää materiaalin hyödykseen tulevaisuudessa. Erityisesti 

kestävässä käsityössä on kyse historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden keskustelusta, joka ilme-

nee niin materiaalin käytön, valmistamisen ja valmiin tuotteen kautta.  

 

Kestävä käsityö on irtiotto ajasta, samalla kun se on liittymistä siihen.  
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9 Pohdinta 
 

In many ways we are living our future in the present; the luxury of excess that we have enjoyed 

was sequestrated from the future6 (Van Dyk, 2008, s. 258).  

 

Tekstiilien ja muodin kulutus on länsimaissa 2000-luvulla tuhlailevaa. Uuden tavaran tuottami-

nen vaatii energiaa ja luonnonvaroja, eikä Maapallon uusiutumiskyky riitä kiihtyvän kulutuksen 

ruokkimiseen. Se, mitä kulutetaan tänään, on pois tulevaisuudesta. Tämä toiminta vetää mattoa 

omien jalkojen alta. 

 

Kestävä kehitys on käsite, joka luotiin 1980-luvun lopulla, jotta saataisiin välineitä hallita ympä-

ristölle haitallista toimintaa. Kestävä kulutus on kestävän kehityksen mukaista kulutusta, jossa 

vaikutetaan luonnonvarojen riittävyyteen, mutta huomioidaan sosiaalisen, kulttuurisen ja ta-

loudellisen kestävyyden osa-alueet. Kulutuksen lopettaminen ei liene vaihtoehto. 

 

Kestävä muoti tarkoittaa kestävän kehityksen ideologian läpäisemistä muotiteollisuudessa. 

Haaste on valtava, sillä muoti on monimutkainen ilmiö, joka ei ilmene vain vaatetuksessa ja 

kulutuksessa. Kestävän muodin päämääränä on kuitenkin se, että ekologisuus ei ole kuluttajan 

valinta ostaessa tekstiilejä. Kestävä kehitys sisältyy jokaiseen vaatekappaleeseen selviönä, ja 

kuluttaja voi hankkia vaatteita edelleen muodikkuuden ja omien mieltymysten mukaan – ilman 

omantunnontuskia. Suurimpien muutosten tulee tapahtua tuotantoketjussa. Suunnittelun ja 

tuotannon on huomioitava ympäristöseikat, jotta riistävä tekstiili- ja vaateteollisuus muuttaisi 

suuntansa reiluksi ja kestäväksi.  

 

Kuluttajienkin on muututtava. Vaatteita tuotetaan kiihkeällä tahdilla siksi, että kuluttajat vaati-

vat niitä. Kuluttajat haluavat vaihtelevia trendejä ja muotivaatteita paljon ja toistuvasti – mutta 

silti halvalla. Pahimmassa tapauksessa yksittäisiin vaatteisiin suhtaudutaan epäkunnioittavasti: 

niitä käytetään muutaman kerran, jonka jälkeen ne voidaan heittää pois. Arvostus on asenne, 

jonka tulisi korvata epäkunnioitus. Arvostava kuluttaja näkee vaatteen tuotantoketjunsa tuot-

teena. Joku ihminen on suunnitellut sen; tuottanut kuidun; valmistanut kankaan; valmistanut 

vaatteen. Siihen on käytetty luonnonvaroja, ja se on matkustanut maailman ympäri ennen pää-

tymistä vaatekauppaan ja kuluttajan vaatekaappiin. Vaate on vaikuttanut ympäristöön – luon-

toon ja ihmisiin – ennen päätymistä käyttöön. Vähintä, mitä kuluttaja voi itse tehdä, on pitää 

                                                
6 Monin tavoin elämme tulevaisuuttamme nykyisyydessä; nauttimamme kohtuuton ylellisyys on takavarikoitu 
tulevaisuudesta. (Kirjoittajan suomennos) 
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sitä arvossa: käyttää sitä pitkään, korjata tai muodistaa sitä antaen sen käyttöiälle jatkoa ja huol-

taa sitä ympäristöystävällisesti. Kun vaate viimein kohtaa loppunsa, kuluttajan tulee pohtia 

sopivin poistokeino. Onko tuotteesta vielä iloa sellaisenaan jollekulle muulle? Voiko tuotteen 

käyttää sellaisenaan jonkin uuden tuotteen materiaalina? Voiko tuotteen kierrättää jollain muul-

la tavalla, esimerkiksi hajottamalla kuiduiksi ja siten päätymällä uudeksi tuotteeksi? Arvokkaan 

tekstiilin kierto on suljettu, eikä se missään vaiheessa päädy kaatopaikalle.  

 

Jatkuva vaatevaraston uusiminen ja shoppailu on osa pikamuoti -ilmiötä. Tämän ilmiön tilalle 

pitäisi astua hitaan muodin. Hitaat muotivaatteet ovat pitkäikäisiä ja muunneltavia. Niiden 

elinkaari on huomioitu niiden suunnittelussa. Hitaassa muodinkierrossa kuluttajat arvostavat 

vaatteitaan, sillä ne eivät ole kertakäyttöisiä ja helposti korvattavia. Kuluttajat kiintyvät vaattei-

siinsa. Etenkin jos vaatteet ovat mittojen mukaan tehty, luksusta tai vintagea. Tällaiset tuotteet 

irtoavat ajasta ja niiden käyttöä ei hallitse muoti, vaan käyttäjänsä antama arvo.  

 

Tuotteiden arvostus johtaa siihen, että niiden materiaalia arvostetaan. Maailmalla ja Suomessa 

on kasvava määrä pieniä yrityksiä, jotka tuottavat uutta käytetystä materiaalista. Myös käsi-

työnharrastaja voi vähentää tuhlaamista ja alkaa katsella vanhoja vaatteitaan ja tavaroitaan, yli-

jäämävarastojaan ja jopa roskia luovasti. Millaisia käsitöitä vanhoista tuotteista voisi tehdä? 

 

Tutkielmani käsittelee kestävää käsityötä Suuri Käsityö -lehdessä. Tutkin käsitöitä, joissa lähtö-

kohtana oli vanha materiaali. Analysoinnin ja tulkintani ideana oli päästä määrittelemään kestä-

vää käsityötä.  

 

Suuren Käsityön tarkastelu vuosikerroittain toi esiin joitain hienoisia eroja niissä. Kuitenkin 

tarkastelussani oli vain hyvin pieni osa artikkeleista ja käsitöistä, mikä antaa aihetta pohtia, on-

ko vuosikertanäkökulma relevantti. Lehteä ei tehdä vuosi vuodelta erikseen, vaan jokainen 

vuosikerta on edellisen jatkumo. Vuosikertojen vertailu toisiinsa on siten hivenen keinotekois-

ta. Kuitenkin vuosikerta on kokonaisuus, joka liittyy vuodenaikaiskiertoon. Joka vuosi tiettyyn 

aikaan vuodesta lehdessä on samantyyppisiä ohjeita, esimerkiksi kesäisin ja jouluisin. Tulkin-

nan apuvälineenä vuosikerrat luovat mielekkäitä analysointikokonaisuuksia, mutta johtopää-

töksiä tulee kuitenkin arvioida sinä kapeana kuvana lehdistä, ei toimituksen tietoisina linjauksi-

na. Suuri Käsityökin heijastelee aikaansa ja tämä heijastus on se, mitä vuosikerroista pyrin nä-

kemään. Lehden linjasta olen kykenemätön sanomaan yhtään mitään, sillä suurin osa lehden 

käsitöistä tehdään kuitenkin uudesta materiaalista. 
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Suuri Käsityö -lehden kestäviä käsitöitä leimasi materiaaleista vanhojen tuotteiden, ylijäämä- ja 

jätemateriaalin käyttö. Kestävän käsityön tekniikoiksi ilmenivät uusiokäyttö, uudistaminen, 

muodistaminen, korjaaminen, koristelu ja askartelu. Vuosikerroittain tarkasteltaessa selvisi, että 

2000-luvun alkupuoli oli vanhojen tuotteiden uudistamisen ja materiaalin hyödyntämisen aikaa. 

Vuodesta 2005 alkoi uusiokäytön hiljattainen voimistuminen. Kestävä käsityö vankensi ase-

maansa lehden osana vuodesta 2007 eteenpäin, jolloin vanhan materiaalin työstämisen teknii-

kat olivat laajat ja materiaaleiksi kelpasi mikä tahansa. Suuri Käsityö heijastaa kestävän muodin 

voimistumista 2000-luvun kuluessa. Kestävien käsitöiden määrä kasvoi etenkin 2000-luvun 

lopussa vuosi vuodelta. Lukijat näkevät kestäviä käsitöitä enemmän ja kun ne ovat myös toisis-

taan poikkeavia, niiden antama esimerkki alkaa syyhyttää käteviä käsiä ja vapauttaa luovaa ajat-

telua. Kestävää käsityötä Suuren Käsityön linjassa toteuttava on todellinen bricoleur, joka ottaa 

mitä tahansa olemassa olevaa materiaalia oman luovan toimintansa kohteeksi.  

 

Kestävän käsityön määrittelyyn käytin seikkoja, jotka toistuivat Suuren Käsityön lehtijutuissa. 

Ensinnäkin kestävä käsityö on toimintaa, joka huomioi sekä materiaalin että tuotteen elinkaarta. 

Elinkaareen liittyy vahvasti laatu, ja kestävät käsityöt tehdäänkin laadukkaista materiaaleista 

huolella valmistaen, vaikka lehdessä on myös poikkeuksia. Materiaalina kestävässä käsityössä 

käytetään vanhoja tuotteita, ylijäämä- tai jätemateriaalia. Siksi kestävään käsityöhön liittyy ilo ja 

oivallus: valmista tuotetta on katsottava eri näkökulmasta, jotta siitä voi luoda uutta. Kestävä 

käsityö on ongelmanratkaisua, jonka palkitsee tuleva oivallus. Käytetty materiaali aiheuttaa iloa 

ja riemua, etenkin jos jokin omaan henkilö- tai sukuhistoriaan liittyvä käyttämätön esine saa 

lisäaikaa, kun siitä tehdään jokin toinen. Siten kestävä käsityö uudistaa perinteitä. Samalla kun 

se jatkaa perinnettä, ottaa materiaalinsa menneestä, se luo siihen uuden yhteyden.  

 

Tässä tutkielmassa saavuttamani kestävän käsityön määritelmä ei ole kattava. Soisinkin sen 

tutkimuksen jatkuvan. Kestävän käsityön tutkimuksella olisi mahdollisuus liittyä osaksi käsi-

työvaltaisten yritysten (Suojanen, 2002) tai käsityöläisten ja vaatesuunnittelijoiden suunnittelu-

prosessien ekologisuuden (esim. Kontti, 2003) tutkimuksen jatkumoa. Tutkimuskohteena 

kiinnostavia olisivat tämänhetkiset yhden tai muutaman henkilön pyörittämät uusiotuotteita 

käsin tekevät yritykset. Myös kestävä käsityö koulun käsityössä toimisi vaikkapa luovuuden 

tutkimuksena.  
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Suuri Käsityökään ei tullut loppuun kolutuksi. Samalla aineistolla tutkimusta voisi jatkaa näkö-

kulmasta, joka huomioi toimittajien kirjoitusjäljen kestävän käsityön ilmenemisessä. Olisi kiin-

nostavaa tietää, piirtyykö eri toimittajien kirjoittamista artikkeleista erilaisia profiileja. Tässä 

tutkimuksessa jäi myös selvittämättä se, mistä artikkelien käsitöiden ideat tulevat. Oman aineis-

toni rajasin vuoteen 2008 päätoimittajan vaihdoksen vuoksi. Päätoimittajan vaihdoksen vaiku-

tus kestävään käsityöhön voisi myös olla hedelmällinen tutkimuskohde, samoin kuin vuosiker-

tojen 2009 ja 2010 ottaminen mukaan aineistoon.  

 

Kestävä käsityö on moni-ilmeisyytensä vuoksi kiehtova. Se on helposti lähestyttävä, sillä jokai-

sen kotoa löytyy materiaalia, jolla ei tee mitään, mutta josta voisi syntyä jotain uutta. Se viekoit-

telee luovaa ajattelua ja haastaa lukkiutuneita mielleyhtymiä. Kestävä käsityö antanee myös 

helposti onnistumisen tunteita, sillä tekijä voi itse puntaroida taitojensa rajat ja sovittaa työnsä 

sen mukaan. Lisäksi ideoita on kaikkialla. Jos oma mielikuvitus ei riitä, niitä löytää lehdistä – 

eikä pelkästään käsityölehdistä, vaan myös sanomalehdistä kuten Helsingin Sanomista – ja TV- 

ohjelmista. Kun alkaa etsiä, kestävää käsityötä voi nähdä missä vain. Kadulla vastaan tulee tie-

dostavia kuluttajia, jotka kantavat rinnuksessaan vanhasta vetoketjusta tehtyä ruusukerintako-

rua; kädessään vinyylilevyistä tehtyä käsilaukkua; yllään verhoista tehtyä kesämekkoa. Olivatpa 

ne itsetehtyjä tai ostettuja, kestävä käsityö on täällä – toivottavasti jäädäkseen. 
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