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Apua – onko vaatekaappini kulutusähkyn, 
pikamuodin ja kertakäyttöisyyden ilmentymä?!

Suomessa 
tekstiilijätettä syntyy 
yli 10 kg per ihminen 

per vuosi!



Olenko sortunut hankkimaan viiden euron T-paitoja?

Puuvillan viljelyssä ja prosessoinnissa kuluu paljon vettä: 
T-paidan valmistus on voinut kuluttaa vettä lähes 3000 litraa eli 300 ämpärillistä! 

T-paidan matka voi olla tuhansia kilometrejä: materiaalin raaka-aine yhdestä 
paikasta, josta tehdään kangas toisessa paikassa, värjätään kolmannessa, ommellaan 
neljännessä, ja lisäksi muut materiaalit kuten vetskarit, napit, nepparit ja nippelit eri 
alihankkijoilta.

Hinnasta ompelijan palkan osuus on mitättömän pieni.

Puuvillan kasvattamiseen käytetään torjunta-aineita ja lannoitteita, jotka voivat 
kulkeutua viljelmillä työskenteleviin ihmisiin, läheiseen ympäristöön sekä lähistöllä 
laiduntavaan karjaan.



Irtoaako vaatekaappini vaatteista mikromuovia?

Kuva: https://www.researchgate.net/publication/323927301_Challenges_and_Treatment_of_Microplastics_in_Water

https://www.researchgate.net/publication/323927301_Challenges_and_Treatment_of_Microplastics_in_Water


Onko vaatekaapissani epäeettisesti 
tuotettuja vaatteita?

Lapsityövoiman käyttö
Kuva: Wikimedia Commons

Lampaiden mulesing-käsittely
Kuva: Flickr

…tietoa valmiiksi kulutettujen farkkujen 
hiekkapuhalluksesta…

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Near_Eloy,_Pinal_County,_Arizona._Child_labor_in_the_Arizona_cotton_harvest._Twelve-year-old._Does_n_._._._-_NARA_-_522024.jpg
https://www.flickr.com/photos/landlearnnsw/3763458711


Piilotanko ja hävitänkö vastuuttomat vaatteeni?!

Ekoteko on käyttää niitä 
vaatteita, jotka jo 

omistaa.
(Rinna Saramäki 2013: 

Hyvän mielen 
vaatekaappi)

Mitä minä siis voin tehdä vaatekaappini sisällölle?



Miten kohtelen vaatteitani?

Kohtelenko niitä kuin kertakäyttötuotteita vai 

huollanko niitä kuin pitkäikäisiä vintagevaatteita?

Vinkkejä huoltamiseen:
- Tuuleta vaatteita.
- Harjaa villavaatteita.
- Noudata pesuohjeita.
- Käsittele tahrat heti.
- Lajittele pyykit.
- Sulje vetoketjut ja tarranauhat pesua varten.
- Älä annostele pesuainetta liikaa.
- Hihalaput hikeä vastaan
Jne.

”Vaateteollisuuden nykyiset 
kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät yli 40 % 
pelkästään sillä, että vaatteita käytettäisiin 
kaksi kertaa pidempään kuin nykyisin.” 
(Suomen Tekstiili & Muoti ry:n 
vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki 2010)

Ks. Lisätietoa esim.
- Arkive Ateliér -sivusto
- Kiuru, Manninen, Valkola & 
Pajuniemi 2020: Huolla – Vaatteet, 
kengät, asusteet
- Punomo.fi: Materiaalien ja 
tuotteiden hoito

https://www.fablehti.fi/ilmastonmuutos-2/
https://www.arkiveatelier.com/?v=f0aa03aaca95
https://punomo.fi/kategoria/teoriatiedot/kuluttajatieto/materiaalien-ja-tuotteiden-hoito/


Mikä on asenteeni korjaamiseen?

Paikka = vastuullisen vaatteen kunniamerkki

Kuva. https://finna.fi/. 
Lapsen paikattu päällyslakana, 
valmistettu 1901

Kuva. Punomo.fi. Paikka 
lapsen rikki menneestä 

mielipuserosta

Vaatelaastari

https://finna.fi/
https://punomo.fi/
https://vaatelaastari.fi/?utm_campaign=Vaatelaastari+-+Tarkea+hakusana&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=vaatelaastari&utm_content=2987418xEAIaIQobChMIhJOK19Tl6wIVBRd7Ch3MVAmeEAAYASAAEgIH0fD_BwE


… paikka saa näkyä, paikka tekee vaatteesta uniikin

Kuva: Punomo.fiKuva: Punomo.fi

Inspiraatiolähteitä paikkaamiseen, ks. esim.
- Boro: japanilaiset rieputekstiilit, 
joihin saattoi kerrostua koko suvun ja monen sukupolven kankaat (ks. Pinterest)
- Sashiko: japanilainen tekniikka, jossa yhdistetään useampi kangaskerros käsin tikaten 
(ks. Pinterest)
- Lisää ideakuvia: Pinterest
- Käytä hakusanoina esim. ”visible mending”

https://punomo.fi/pedagogiikka/etaopiskelu/uudistaminen-etaopiskelu/uudistaminen/
https://punomo.fi/kasityotekniikat/kirjontatekniikat-helmitekniikat/ystavanpaivakortti/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/boro-inspiraatiolähteenä/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/sashiko-inspiraatiolähteenä/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/paikkaus/


… parsiminen on niin tärkeä teko, että 
sen voi tehdä vaikka kultalangalla

Kuva: Punomo.fi

Inspiraatiolähteitä parsimiseen, ks. esim.
- Kintsugi: korostetaan halkeamia esim. kullalla (ks. Pinterest)
- Tekstiilitaiteiliija Celia Pym (ks. Instagram)
- Ja lisää kuvaideoita: Pinterest 
- Tietoa erilaisista parsintatavoista: Punomo.fi 

https://punomo.fi/kasityotekniikat/lankatekniikat/neulonta-tee-langoista/neulonnan-muut-tyotavat/tuotteiden-valmistusohjeita-neulonnan-muut-tyotavat/erilaisia-parsintatapoja/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/kintsugi-inspiraatiolähteenä/
https://www.instagram.com/celiapym/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/parsinta-darning/
https://punomo.fi/kasityotekniikat/lankatekniikat/neulonta-tee-langoista/neulonnan-muut-tyotavat/tuotteiden-valmistusohjeita-neulonnan-muut-tyotavat/erilaisia-parsintatapoja/


… korjaaminen tai korjauttaminen on välittämisen merkki

Kuva: Punomo.fi
- Tuotemerkkien omat korjauspalvelut, 
esim. Keli, Sasta…
- Paikalliset korjauspalvelut

Vinkkejä korjaamiseen:

- Anni Ignatius 2020: Korjaa kauniiksi. 

Käsikirja kodin vaatehuoltoon.

- Punomo.fi: Korjaus, paikkaus, parsinta

https://punomo.fi/kasityotekniikat/uudista-korjaa-kierrata-viimeistele/korjaus-paikkaus-parsinta/lyhenna-farkkujen-lahkeet-sailyttaen-alkuperaisen-lahkeensuun/
https://keliclothing.fi/korjaus-ja-huolto
https://www.sasta.fi/suomi/materiaaliopas/korjauspalvelu
https://punomo.fi/kategoria/kasityotekniikat/uudista-korjaa-kierrata-viimeistele/korjaus-paikkaus-parsinta/


Tuunaus, risainaus, refashion

– vaatteen kulttuurista ”korjaamista” 

”Kulumista tarkastellaan useimmiten materiaalien 

kulumisena, mutta yhtä oleellista on kulttuurinen 

kuluminen, joka aiheuttaa huomattavan määrän 

käytöstä poistettuja materiaalisesti käyttökelpoisia 

tuotteita.” (Taitoliiton toiminnanjohtaja Marketta 

Luutonen 2009)

Inspiraatiota tuunaukseen mm. Pinterestistä ja Punomo.fi-sivustosta

https://www.taito.fi/kannanotto-kestavan-kasityomuotoilun-puolesta/
https://fi.pinterest.com/tkkroger/tuunaus-farkut/
https://punomo.fi/kategoria/tekniikat/uudistaminen/tuunaus/


Ehjä mutta itselle turha vaate ansaitsee päästä kiertoon
mm. kirpputorien, kierrätyskeskusten ja kierrätyspisteiden kautta

”Keräyspisteisiin saa 

pudottaa vain sellaista, 

mitä ystävällekin voisi 

antaa.” (Karjalainen 

30.8.2020)

Käytettyjen vaatteiden 
markkinapaikkoja:
- Paikalliset kirppikset
- Facebookin paikallisryhmät
- Rekki
- Relove
- Emmy
- Vähänkäytetty
- Zadaa
jne.

https://rekki.fi/
https://www.relove.fi/
https://store.emmy.fi/pages/kaytettyjen-merkkivaatteiden-taivas
https://vahankaytetty.fi/
https://zadaa.co/fi/


- Tällä hetkellä saa laittaa vielä sekajätteeseen.
- Tekstiilijätteen keräys on tarkoitus aloittaa Suomessa v. 2023. 
(EU:n edellyttämä aikaraja v. 2025.)
- Telaketju-yhteistyöverkosto kehittää tekstiilijätteen käsittelyä. 
- Poistotekstiilejä käsittelevä jalostuslaitos Paimioon v. 2021 (Rester oy). 
- Meneillään pilottikokeiluja poistotekstiilijätteen kierrätykseen.

Löytyy myös esimerkkejä poistotekstiilien vastaanottajista:
- Finlayson: vanhat pussilakanat ja farkut voi palauttaa myymälään 
-> räsymattoja ja pyyheliinoja
- Nextiili: Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ylläpitämä tekstiilinkierrätyspaja
-> rikkinäisistä tekstiileistä talteen kaikki käyttökelpoinen, mm. käsityö- ja 
askartelutarvikkeita
- Partex-poistotekstiilipaja Imatralla: kangashaketta Wimaolle, joka käyttää sitä 
komposiittiin
- Vaatemyymälät kuten esim.
* Lindex -> Recci
* KappAhl -> Fretex International 
-> jatkokäsiteltävistä esim. eristeitä ja rättejä teollisuuden käyttöön

Entäs kun vaate ei ole enää käyttökelpoinen?

https://www.finlayson.fi/blogs/finlayson/tuo-meille-vanhat-farkkusi-ja-lakanasi
https://www.nextiili.fi/
https://saimaanvirta.fi/partex-poistotektiilipaja/
https://about.lindex.com/fi/kestava-kehitys/miten-sina-voit-vaikuttaa/uudelleenkaytto-ja-kierratys/
https://www.kappahl.com/fi-FI/kappahlista/kestava-kehitys/sina-voit-vaikuttaa/tekstiilikerays/


Kun vaate ei ole enää 

käyttökelpoinen, 

voi materiaalin 

uusiokäyttää…

https://punomo.fi/kategoria/kasityotekniikat/uudista-korjaa-kierrata-viimeistele/tuotteiden-valmistusohjeita-uudistaminen/


…muutama esimerkki 
farkkujen uusiokäytöstä…



Tarvitsenko uuden vaatteen? Ostomotiivini?

Ostanko tarpeeseen vai 
mielihyvän takia?

Tarvitsenko kaikkea 
sitä, mitä haluan?

Voisinko ostaa käytetyn 
vaatteen?

Esim. Gem-
vintagehakukoneen avulla 

voi hakea käytettyjä 
vaatteita.

Voisinko käyttää 
vaatelainaamoa?

Ks. myös Punomo.fi: Vaatteen valinta

https://gem.app/
https://punomo.fi/vaatteen-elinkaari-vaatteen-kayttoian-pidentaminen/


Ostokriteereihin: 

Laatu
TUTKI PESULAPPUA:
- Mitä kuituja vaate sisältää?
- Onko hyvään materiaaliin lisätty kustannussyistä halpaa materiaalia?
- Onko villakangastakki villaa vai jopa kokonaan polyesteriä?

TUNNUSTELE MATERIAALIA
- Tuntuuko materiaali miellyttävältä, hengittävältä sormien välissä?
- Onko neulos napakka, palautuuko neulos venyttäessä?
- Onko materiaali tiheään kudottua? 
- Törröttääkö materiaalista paljon kuidunpäitä?
- Rypistyykö kangas herkästi nyrkkiin puristettaessa?

TUTKI, MITEN VAATE ON VALMISTETTU KURKKAAMALLA MYÖS VAATTEEN SISÄPUOLELLE
- Ovatko saumat suoria ja napakoita? Kiertävätkö saumat?
- Onko pistonpituus normaalia pidempi niin, että saumaa venyttäessä sauma irvistää?

TARKISTA YKSITYISKOHDAT KUTEN NAPIT, NAPINLÄVET JA VETOKETJUT

SOVITA VAATETTA
- Miten vaate istuu päällesi? Tuntuuko vaate päällä hyvältä?
- Onko vaate ryhdikäs? Laskeutuuko vaate hyvin?

Mutta mistä tunnistaa 
laadukkaan vaatteen?



Ostokriteereihin: 
Vastuulliset toimijat

Finix-hankkeen ylläpitämä lista kestävän tekstiilialan tienraivaajista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-
hFthncPrEQceYi8AIX8oQ5yT8xr9TIOra5jSQzlpg/edit#gid=0

Rank a Brand – Ränkkää brändi – vaatemerkit pisteytetään sen mukaan, 
miten avoimesti ne kertovat toimistaan vastuullisen tuotannon 
varmistamiseksi.

Mutta mistä tunnistaa 
vastuullisen toimijan?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-hFthncPrEQceYi8AIX8oQ5yT8xr9TIOra5jSQzlpg/edit#gid=0
https://eetti.fi/toiminta/teemat/rank-a-brand/


Ostokriteereihin: 

Vastuullisuuden huomioivat merkinnät

Finix: Shades of Green (SoG) -vastuullisuusmerkintä kehitteillä 
(ollut jo kokeilussa mm. Ivalo.com –verkkokaupassa) 

Apua – mikä 
merkkiviidakko!

Pienillä toimijoilla ei ole 
välttämättä varaa kalliisiin 

lupaprosesseihin…



Ostokriteereihin: 

Merkitykset ja merkityksellisyys!

Liittyykö vaatteeseen tarina tai tunnearvoa 
niin, että haluan käyttää sitä pitkään, huoltaa ja 
korjata?

Millainen vaate on 
merkityksellinen, 

mieleinen tai ainakin 
potentiaalia tulla 
merkitykselliseksi
lempivaatteeksi?

Kuka vaatteen on tehnyt? Esim. käsityönä 
valmistetun vaatteen hylkäämiselle on 
korkeampi kynnys, kuin halvalla valmiina 
kaupasta ostetun tuotteen poisheittämiselle.

Mitä vaate kertoo minusta?



Käytän jo vaatekaapissani olevia vaatteita.
Huollan vaatteitani.

Paikkaan, parsin, korjaan tai korjautan.
Tuunaan.

Käyttökelpoiset, mutta turhat vaatteet myyn tai 
lahjoitan uudelleenkäyttöön.

Käyttökelvottomien vaatteiden materiaalit 
uusiokäytän tai annan uusiokäyttöön.

Harkitsen, tarvitsenko uuden vaatteen 
vai voisinko hankkia käytetyn.

Kun ostan / teen vaatteita, 
pyrin siihen, että ne ovat

laadukkaita, 
ekologisia, 
eettisiä ja 
merkityksellisiä.

Tienviittoja kohti vastuullista vaatekaappia…



Tietolähteitä

• Kestävävaate-kampanja https://finix.aalto.fi/kestavavaate-kampanja/

• Clean Clothes Campaing https://cleanclothes.org
• Puhtaat vaatteet http://www.puhtaatvaatteet.fi/

• Suomen tekstiili & muoti: Tekstiilimateriaalit https://www.stjm.fi/toiminta-
alueemme/tekstiilimateriaalit/

• Vihreät vaatteet http://www.vihreatvaatteet.com/

• Eetti (Eettisen kaupan puolesta ry) https://eetti.fi/

• Punomo.fi

https://finix.aalto.fi/kestavavaate-kampanja/
https://cleanclothes.org/
http://www.puhtaatvaatteet.fi/
https://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/tekstiilimateriaalit/
http://www.vihreatvaatteet.com/
https://eetti.fi/
https://punomo.fi/
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Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa. Ympäristöministeriö, 
Helsinki. Suomen ympäristö 4/2015. http://hdl.handle.net/10138/155612

• Berg, A., Räisänen, M. & Salo, H. (toim.) 2020. Kiertotalouden tieto käyttöön – kahdeksan keskeistä 
teemaa ja uudet tietotarpeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2020. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310568/SYKEra_6_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Heikkilä, P. (toim.), Cura, K., Heikkilä, J., Hinkka, V., Ikonen, T., Kamppuri, T., Knuutila, H., Kokko, M., 
Lankiniemi, S., Lehtinen, L., Mäkiö, I., Pitkänen, M. (toim.), Saarimäki, E., Virta, M., Zitting, J. & Harlin, A. 
2019. Telaketju: Towards Circularity of Textiles. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Research
Report, No: VTT-R-00062-19. https://cris.vtt.fi/en/publications/telaketju-towards-circularity-of-textiles

• Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. Nat Rev Earth Environ
1, 189–200 (2020). https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9

• Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. 2019. Use of ecodesign tools and expectations for Product 
Environmental Footprint: Case study of Nordic textile and IT companies. http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1353668/FULLTEXT01.pdf

• Schmidt, A., Watson, D., Roos, S, Askham, C. & Poulsen, P. B. 2016. Gaining benefits from discarded
textiles – LCA of different treatment pathways. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:957517/FULLTEXT02.pdf

• Suomen Teksiili & Muoti ry & Gaia Consulting Oy 2020: Hiilineutraali tekstiiliala –tiekartta. Loppuraportti. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/uploads/20200610133352/STJM-Hiilineutraali-tekstiiliala-
tiekartta_FINAL.pdf

Tieteellisiä julkaisuja ja raportteja

http://hdl.handle.net/10138/155612
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310568/SYKEra_6_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cris.vtt.fi/en/publications/telaketju-towards-circularity-of-textiles
https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353668/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:957517/FULLTEXT02.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/uploads/20200610133352/STJM-Hiilineutraali-tekstiiliala-tiekartta_FINAL.pdf

