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- Määritelmä
- Halvat hinnat
- Tuotteiden nopea 

tuottaminen
- Mallistojen jatkuva 

vaihtuminen
- Tuotteiden 

huonolaatuisuus
- Tavaran nopea kierto

- Alkanut toisen maailmansodan 
jälkeen

- Vuonna 2018 suomalaiset 
ostivat enemmän tuotteita, 
mutta käyttivät rahaa 
vähemmän

- Vuonna 2015 suomalainen 
heitti vaatekaapista pois 13 
kiloa tekstiilijätettä

- Vuonna 2019 sama arvio oli 17 
kiloa.

Tilastotietoa

Mitä on 
pikamuoti?



Pikamuodin syyt

- Halvat hinnat
- Tilaamisen ja ostamisen 

helppous
- Tunnesuhteen puuttuminen
- Sosiaalinen paine trendien 

seuraamiseen
- Valloillaan oleva kulttuuri
- Markkinointi, alekampanjat
- Lama-ajan seuraukset
- Puutteellinen lainsäädäntö
- Pikamuodin tuotanto ei ole 

läpinäkyvää

Pikamuodin syitä 
voidaan tarkastella 
yksilön, yhteisön, 
yhteiskunnan ja 
globaalin tason 
näkökulmista



- Ympäristön kulut
- Raaka-aineena polyesteri
- Puuvilla tarvitsee paljon vettä
- Kemikaalit, väriaineet ja 

hyönteismyrkyt
- Vaatteen tuotanto tapahtuu eri 

paikoissa → kuljetus
- Suuri kuluttaminen

- Trendien jatkuva vaihtuminen
- Vaatteiden kertakäyttöisyys
- Vaatteiden poisheittäminen

- Huonot työolosuhteet
- Valmistus matalan elintason 

maissa
- Työntekijöiden alhaiset palkat

Pikamuodin 
vaatteita ei 
valmisteta 

ekologisesti, 
vastuullisesti ja 

eettisesti!

Miksi pikamuoti on ongelma?



Tilastotietoa pikamuodin 
ongelmallisuudesta
- Muoti on 2. suurin saastuttaja maailmassa öljyntuotannon jälkeen 
- Polyesterin tuotantoon käytetään vuosittain öljyä lähes 70 miljoonaa tonnia
- Polyesterista irtoavat mikromuovikuidut selittää 85% maailman merien 

rannoilla olevasta muovijätteestä
- Veteen kulkeutuvista saasteista noin 20 % johtuu teollisesta kankaan 

tuotannosta
- Muotiteollisuus aiheuttaa 10 % maailman hiilidioksidipäästöistä
- Noin 20 % veteen kulkeutuvista saasteista johtuu teollisesta kankaan 

tuotannosta
- Maailmassa ostetaan vuosittain 80 miljardia vaatekappaletta 
- Joka ikinen sekunti vaatteita heitetään pois 2 625 kiloa 
- Polyesterin hajoamiseen kuluu aikaa 20-200 vuotta
- T-paidan ompelija saa ompelemastaan paidan hinnasta palkkaa vain 0,4 %



Pikamuodin kulutuksen vähentäminen

Yksilö

Yhteisö

Yhteiskunta

Globaali



Yksilö

- Tietoisuus pikamuodin taustalla  
olevista asioista

- Ostaa vain sen vaatteen, jonka tarvitsee
- Mikä on tärkeää vaatteissa? Hinta, 

ekologisuus, laatu, eettisyys…?
- Vaatteiden hoitaminen, huoltaminen, 

korjaaminen, tuunaaminen, oikein 
kierrättäminen

- Vaatteiden lainaaminen, vuokraaminen, 
käytettynä ostaminen



Yhteisö

- Tietoisuuden levittäminen
- Kulttuurin muutos
- Vaatteiden hoitamistaitojen opettaminen
- Kirpputoreilla yhdessä käyminen
- Vaatteiden vaihto / myyminen lähipiirin 

kesken
- Vaatteidenhuoltoillat
- Tempausten järjestäminen kotona, 

kouluissa, työpaikoilla



Yhteiskunta

- Tietoisuuden levittäminen
- Kulttuurin muutos
- Vaatteiden korjaamis- ja 

hoitotaitojen opettaminen
- Tekstiilien kierrätys
- Poliittiset ratkaisut

- Verotus?
- Minimilaatuvaatimus tuotteille?
- Vaatteiden tuotannon läpinäkyvyys 

pakolliseksi yrityksille?
- Vastuullisuudesta palkitseminen?
- Yritysvastuulain käyttöönotto?
- Ympäristöystävällisempi vaatteiden 

materiaali?



Globaali

- Kulttuurin muutos ja tietoisuuden 
levittäminen

- Tekstiilikierrätys kuntoon
- Poliittiset ratkaisut

- Ekodesigndirektiivin päivitys?
- Tekstiilien Green Dealin päivitys?
- Haittavero vaatteiden hintaan?
- Minimilaatutason määritteleminen?



Kohti hitaampaa muotia!
- Eettinen
- Ekologinen
- Kestävä
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