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Aluksi
• Taustani: vaatesuunnittelija (Taiteen maisteri): työkokemus suunnittelijana ja 

vastuullisuusasiantuntijana

• Nykyisyys: työskennellyt LAB-ammattikorkeakoulussa syksystä 2019 alkaen

• TKI-asiantuntija (Telaketju 2: tuotekehitys)

• Projektipäällikkö (KISU – Tuotekehityksellä pitkää ikää ja kierrätettävyyttä)

• Puettavan muotoilun sivutoiminen opettaja 2017 alkaen

• Tässä puheenvuorossa käsittelen vastuulisuutta sekä vaatesuunnittelijan valtaa ja 

vastuuta osana kestävää ja vastuullista vaateteollisuutta.



Sanan 
”vastuullisuus” 
määritelmä

• Vastuullisuuden määritelmän haasteita:
• voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille –

mielletään usein arvopohjaiseksi 
kysymykseksi

• viherpesu: tyhjät lupaukset 
vastuullisuudesta 

• Sanan alkuperä: sustain + ability = the ability
to be sustained

• Suomen kielen suora käännös vastuullisuus = 
responsibility

• Kestävyys = sustainability



VASTUULLINEN VAATE

=
EKOLOGISYYS + EETTISYYS + 

TUOTANTOKETJUN LÄPINÄKYVYYS



”Sustainable Fashion
is a paradox.”

Sandy Black



”Phrases such as ”environmentally friendly” 
are misleading. Nothing we make is friendly, so
to speak, to the environment.

Mother Nature would not be pleased.”

John R. Ehrenfeld, Routledge Handbook of 
Fashion



” Every designer has an impact,

Every designer has a power. ”





PIKAMUODIN YMMÄRTÄMINEN

Ilmiö verrattavissa 
pikaruokaan: perustuu 
samaan nopeuden ja 

volyymin 
periaatteeseen

Teollinen 
vallankumous 

mahdollisti 
pikamuodin synnyn: 

muoti demokratisoitui 
– kaikille mahdollisuus 

olla muodikas 
yhteiskunnallisesta 

statuksesta 
huolimatta.

Toisaalta jotkut 
historioitaijat uskovat 

teollisen 
vallankumouksen 
syntyneen rajusti 

kasvavan kysynnän 
seurauksena.

Kuluttaminen lähti 
huimaan nousuun, se 

on kiihtynyt 
vuosikymmen toisensa 
jälkeen, eikä vieläkään 

näytä merkkejä 
laantumisesta. 

90-luvulla lyhyt hitaan 
muodin kausi: 

kuluttajien tietoisuus 
lisääntyi 

vaateteollisuuden 
ongelmien tullessa 

päivänvaloon.

Useat suuryritykset 
jäivät kiinni 

lapsityövoiman 
käytöstä: käynnistyi 
keskustelu muodin 
tuotantoketjujen 

heikoista työoloista. 

Silti muodin systeemi 
on säilynyt yhä 

samana (tosin alati 
nopeutuvana) ja 

pikamuoti on tuon 
lyhyen ajanjakson 

jälkeen elänyt 
valtakauttaan.



KULUTAMMEKO HALUSTA VAI TARPEESTA?

SUUNNITTELEMMEKO HALUUN VAI TARPEESEEN?

TUNTEET TARVE vai HALU?

HALU ilmaista itseään
ja 

päivittää/muunnella
tyyliään jatkuvasti



TUNTEET TARVE vai HALU?

HALU ilmaista itseään
ja 

päivittää/muunnella
tyyliään jatkuvasti

Kuinka luoda uutta, 
ilman että kokoajan

täytyy päivittää?

Muotoilun avulla
uusien käytösmallien

luominen

Uusien konseptien ja
palveluiden luominen
tuotteiden ympärille

KULUTAMMEKO HALUSTA VAI TARPEESTA?

SUUNNITTELEMMEKO HALUUN VAI TARPEESEEN?







KÄYTÖN HUOMIOIMINEN 
SUUNNITTELUSSA
• Kuluttajan rooli tuotteen elinkaaren vastuullisuudessa on 

merkittävä

• Valtaosa vaatteen ympäristövaikutuksista aiheutuu sen käytön 
aikana: vaatteen pesu, kuivausrummunkäyttö, silittäminen

• energian- ja vedenkäyttö, kemikaalit, mikromuovit

• Tekstiilijätettä syntyy suuria määriä jo tuotantoprosessin aikana 
(leikkuujäte), mutta hyvinkin suunniteltu laadukas vaate voi 
muuntua nopeasti tekstiilijätteeksi, mikäli sitä huolletaan väärin 
– liiallinen pesu, tuotetta ei korjata tai huolleta

• Suunnittelijan tulee ymmärtää erilaisia tapoja käyttää, pestä, 
huoltaa ja poisheittää vaatteita: jokaisella meistä on omat 
rutiinimme ja käytösmallimme vaatteidemme huollon suhteen

 Suunnittelijan tulee huomioida käyttövaihe erityisen tarkasti 
tuotteen suunnittelussa

 Suunnittelijan on myös mahdollista vaikuttaa tuotteen käytön 
rutiineihin – olla osana luomassa huolellisemman käytön 
rutiineja



VASTUULLISEN 
SUUNNITTELUN 
MUISTILISTA

• Suunnitteleminen tarpeeseen
• Ongelmanratkaisu
• Mikä ohjaa suunnittelua?

• Esteettisyys? Funktio? Tarve? 
Ekologisuus? Eettisyys? Läpinäkyvyys?

• Käyttötarkoituksen huomioiminen
• Vaatteen koko elinkaaren huomioiminen

• Esim. Kierrätettävyys – 80% tuotteen
kierrätettävyydestä ratkaistaan
suunnitteluvaiheessa

• Suunnittelijalla on mittava vaikutus tuotteen
ympäristövaikutuksiin aina tuotannosta
käyttöön, uudelleenkäyttöön ja lopulta sen
kierrättämiseen tai jatkojalostukseen.



KIITOS!

Annariina Ruokamo

annariina.ruokamo@lab.fi
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