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Itse valmistamalla



Teollistuminen

• Kehruu Jenny Englannissa 1770

James Hargreaves

• 1820-luvulla Finlaysonin kutomo
Tampereelle, James Finlayson

• 1830-luvulla ompelukone
patentoitiin, Barthelemy
Thimonnier

• Kankaanpaino alkaa 
Tampereella 1860-luvulla



Suomi halvan tuotannon maa 
Venäjälle 1800 luvun lopussa

• Vahva teollinen
tekstiilituotanto

• Rautatie Venäjälle

• Lapsityövoiman
käyttö

• Painettu kangas 
halvempaa kuin
kudottu

• Esim. 
Miljoonakangas
jäljitteli kudottua
kangasta





“Äidiltä tyttärelle”, 
laadukkaat materiaalit

materiaalin arvostaminen



Tekstiiliteollisuus
Valmisvaateteollisuus



Halpatuonti 1970-
luvulta lähtien



Neuvostoliiton romahdus, 
helpon viennin loppu

1980-1990 luvun
vaihteessa



Maailmankauppa
avautuu 1990 
puolivälissä

Pikamuoti 1990 
lopulta lähtien



Teollinen
tuotanto kasvoi
ja siirtyy pääosin
kehittyviin
maihin
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Tekstiilituotannon valtaisa kasvu

• Globaali kuitutuotanto on kasvanut 24 miljoonan tonnin tuotannosta
(1975) 105 miljoonaan vuosituotantoon (2017)

• Vaatetuotannon kasvu jopa 400% viimeisen 25 vuoden aikana



(Niinimäki et al. 2020)



Tekstiilien ja vaatteiden kuluttamisesta

• Viimeisten 25 vuoden aikana tekninen kehitys ja lainsäädäntö
on laskenut tekstiiliteollisuuden ympäristökuormaa EU:ssa

• Kuitenkin samaan aikaan tuotanto- ja kulutus- voluumit ovat
kasvaneet niin hurjaa vauhtia, että tekninen hyöty on 
menetetty (the rebound effect) (Throne-Holst et al. 2007). 

• Itseasiassa tuotannon tehokkuus ja halvat hinnat johtavat
lisääntyneeseen kysyntään - lisääntyneeseen kulutukseen
(backfire effect, Hertwich 2005)



Vuoden 2018 turhake oli pikamuoti (Luonto-lehti 13.12.2018)



Pikamuoti

• Aiemmin 2-4 mallistoa vuodessa kauppoihin

• Nyt uusia tuotteita jopa kahden viikon välein

• Esim. Zara

• Pikamuoti houkuttelee 

kuluttajia tunnetason ostopäätöksiin, 

toistuviin ostopäätöksiin, 

impulssiostamiseen



Nykytilanne 

• Vaatteen käyttökerrat ovat vähentyneet 36% verrattuna tilanteeseen 
15 vuotta sitten 

• Markkinat ovat täynnä ja kaikki valmistuneet vaatteet eivät vaan 
mene enää kaupaksi 

• Myymättömien vaatteiden määrä on vain arvio, mutta arvioidaan, 
että jopa 20% vaatteista jää myymättä



Kulutus/Halvat hinnat

• Kotitaloudet omistavat yhä enemmän tavaraa

• 1950-luvulla 30 % tuloista meni vaatteisiin, nyt 10%, vaikka ostettu tuotemäärä on 
moninkertainen (Englanti)

• Suomessa kulutetaan 13,2 % ruokaan ja vaatteisiin 3,4%. (Ahlqvist, Ruotsalainen, Sauli & Siikanen 

1994, 98; Tilastokeskus  2007)

• Halvat hinnat johtavat huonoon laatuun,impulssiostamiseen,kertakäyttöisyyteen ja 
tuotteiden hyvin lyhyeen käyttöikään ja tuotteiden ennenaikaiseen poistumiseen käytöstä

• Tuotteiden korjaaminen ei kannata

• Laatu voi olla vai keskinkertaista

tai sitä alempaa

(Jackson and Shaw 2009)



Vaatteiden käyttö

• Keskimääräisesti vaate komerossa 3 vuotta ja 5 kuukautta (tai 2,2/UK)

• Tuona aikana vaate käytössä 44 päivää eli 1,5 kk

• Vaate pestään 2,4 -3,1 päivän käytön jälkeen

• Pikamuodin todellisuus; vaatteet on tehty kestämään keskimäärin 10 pesukertaa

• Vaatekaapit pursuavat vaatteita joista vain pieni osa on aktiivikäytössä





Impulssiostaminen, tunneostaminen

• Vaatteita ostetaan jopa viikottain

• Ostamisella haetaan tunnetason piikkiä, emotional high

• ”Keskusteluvaate”

• ”Fashion hunt”

• Usein impulssiostos on epäsopiva ja

jää kokonaan käyttämättä eli heitetään 

roskakoriin tai UFFin laatikkoon



Kertakäyttöisyyden kulttuuri ja suunniteltu
vanhentuneisuus

• Psyykkinen vanhentuminen

• Trendit, muoti

• Vaatteen merkitys sosiaalisessa kontekstissa

• Tuotteen ennenaikainen rikkoutuminen

• Korjaus ei kannata

• Uuden ostaminen halvempaa kuin korjaus

• Ennenaikainen poistuminen. Suurin osa 
kaatopaikoille menevistä tuotteista olisi vielä 
käyttökelpoisia.



• Tuottajat pyrkivät maksimoimaan voittonsa tuotantomääriä 
lisäämällä

• Osa vaatteista jää myymättä

• Tuottajat pyrkivät säilyttämään brändi-

arvonsa päästämällä alennusmyyntiin vain 

osan myymättömästä tavarasta, loput hävitetään

ReUse Republic

event 2011



• Tekstiilijätteen määrä kasvanut dramaattisesti ja kasvaa 
koko ajan

• 80% tekstiileistä päätyy energiapolttoon

• Loppu kierrätykseen; reuse, redesign, recycling
(downcycling)

• ”UFF kierrättää miljoonia kiloja vaatteita”. Keräysmäärä 
Suomessa vuonna 2010 oli yli 8 miljoonaa kiloa. KU 28.1.2011

• ”tavaraa tulee enemmän kuin saadaan myytyä FIDA:n
kirpputorille ” KU 29.1.2011

• Vaatteiden kierrätys aiheuttaa ongelmia Afrikan 
paikalliselle tuotannolle



Tekstiilijäte

• Suomessa 70miljoonaa 
tonnia vuosittain

• 13kg/henkilö

Ruotsi 24kg/henkilö

USA 32 kg/henkilö



Muutoksen tuulia?



Palvelut tuotteen 
käyttöiän pidentämiseksi



TouchPoint
Possible to 
recycle 8 times
= 40 years

(Photo by TouchPoint)

Kiertotalous



Alustatalous ja kuluttajan 
uusi rooli



1940-luvulla

Make Do and Mend pamphlet - pink 

cover,1943.jpgby By Board of Trade 

(publisher/sponsor), Greenwood, Jill 

(artist) licensed under CC= 1.0

https://www.flickr.com/photos/46443662@N07


DIY Do-it-yourself, Itse tehden, 
vanhat/uudet taidot



Martat

• Tyynyliinasta mekko

• Vanhoista leggingseista lapsen
housut

• Ideoita jämätilkkujen käyttöön

• Farkuista farkkushortsit

• T-paidoista virkatut korit

• T-paidasta kassi

• Farkkutakki vanhoista farkuista

• Tahraantuneesta paidasta
alushousut

https://kasityokekkerit.fi/2020/01/miten-korjata-ja-
paikata-lastenvaatteita/



Vaatelaastari; tämä paikka hienontaa vaatteeni



Kiitos


