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INTRO

• Tuotesuunnittelulla on merkittävä 
vaikutus kiertotalouden 
toteutumisessa tekstiili- ja 
vaatetusalalla.

• Peräti 80% tuotteen 
ympäristövaikutuksista määritellään jo 
tuotesuunnitteluvaiheessa.

• Syventämällä ja kehittämällä 
ymmärrystä muotoiluprosessista, 
voidaan tehostaa myös 
kiertotalouden toteutumista.

• Tärkeää on hallita tuotesuunnittelun 
koko kaari aina 
materiaalintuotannosta tuotteen 
käytön jälkeiseen elämään.







Strategia:
‘DESIGN FOR LOW 

WASTE’



Jätteettömyyteen ja 
jätteen hyödyntämiseen 

tähtäävät 
suunnittelumenetelmät

• Leikkuujätteen muodostuminen on suuri haaste 
vaateteollisuudessa. Tuotteen leikkuuvaiheessa 
syntyy arviolta 10-15% tekstiilijätettä.

• Miten suunnittelija voi vaikuttaa?

Ø Muotoilulliset ratkaisut – kaavoituksen ja 
leikkuusuunnitelman tehokkuus

Ø Zero Waste

Ø Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen

Ø Uudelleenvalmistus, Up-cycling

Ø Suunnitteleminen tarpeeseen

Ø Mikä ohjaa suunnittelua? Esteettisyys? Funktio? 
Tarve?

Ø Käyttötarkoituksen huomioiminen

Ø Vaatteen koko elinkaaren huomioiminen



UUDELLEENVALMISTUS
tuotesuunnittelun 

näkökulmasta

• Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa 
uudelleenvalmistuksella tarkoitetaan 
käytetyn tekstiilituotteen muuntamista 
tai päivittämistä vähintään 
samanarvoiseksi tuotteeksi alkuperäisen 
kanssa.

• Telaketjun tuotesuunnittelun tehtävässä 
tutkittiin tuotemuotoilun vaikutuksia 
uudelleenvalmistuksen mahdollistajana: 
miten materiaalivalinnat, mallit, 
yksityiskohdat ja valmistusteknologiat 
vaikuttavat?



UUDELLEENVALMISTUS
tuotesuunnittelun 

näkökulmasta

• Tehtävässä keskityttiin elinkaarensa 
päähän tulleiden tekstiilituotteiden 
päivittämiseen toisiksi tuotteiksi.

• Tehtävässä tuli myös huomioida paitsi 
uudelleenvalmistuksen, myös muut 
kiertotalouden mukaisen 
tuotesuunnittelun realiteetit:
• vähäiseen tekstiilijätteeseen tai 

jätteettömyyteen tähtäävät 
suunnittelustrategiat

• vähäpäästöisyys materiaalien ja prosessien 
osalta sekä

• pitkäikäisyyteen ja kierrätettävyyteen 
tähtäävä suunnittelu



CASE 1: Nocturne –
perintötekstiilieistä 
muotituotteiksi

• Mirka Uunimäen Nocturne -malliston kaksi 
asukokonaisuutta on suunniteltu toteutettavaksi 
vanhoista perintölakanoista 
leikkuujätteettömyyteen tähtäävän Zero Waste- ja 
uudelleenvalmistuksen mukaisen UpCycling -
menetelmien avulla.

• Up-Cycling -menetelmässä 
uudelleenvalmistuksessa käytettävä materiaali on 
peräisin muusta käytetystä tekstiilistä kuin jo 
valmiin vaatteen muodossa olevasta tekstiilistä.



• Suunnittelussa on muutoin
huomioitu monomateriaalisuus, 
mutta mekon vyötärölle on 
sijoitettu kuminauha.
• Vaihtoehtoinen suunnittelutapa
voisi olla luoda esteettisesti
samanlainen ratkaisu nauhakujan
avulla, jossa nauha olisi samaa
materiaalia päämateriaalin
kanssa.
• Toisaalta tällöin nauhan leveys
tulisi huomioida kaavassa ja 
näinkin pieni yksityiskohta voi
Zero Waste -kaavoituksessa
muuttaa vaatteen istuvuutta ja 
laskeutuvuutta.





CASE 2: Tie or Die –
kampaamon 
tahraisista 
pyyhkeistä 
muotivaatteeksi

• Mallistossaan suunnittelija Beda Sunin ajatus oli hyödyntää
käyttökelvottomaksi ajateltua poistotekstiiliä ja jopa korostaa
tekstiilin tahraisuutta siten, että tekstiilin virheistä
muodostuukin osa suunniteltujen tuotteiden estetiikkaa.

• Suunnittelija käyttää materiaalinaan kampaamoista kerättyjä
pyyheliinoja, jotka muutoin hävitetään joko polttoon tai 
vaihtoehtoisesti löytöeläinkeskuksille pinttyneiden
hiusväritahrojen vuoksi.

• Suunnittelija haluaa työssään haastaa esteettisen
näkemyksemme puhtaudesta ja korostaa alkuperäisen
tekstiilin niin sanottuja virheitä.





Photos
BEDA SUNI
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KULUMISEN 
HUOMIOIMINEN 
SUUNNITTELUSSA

• Toisen roska on toisen aarre – ajattelu 
osaksi muotoilua

• Kuluminen ja patina osana vaatteen 
elinkaarta: kulumat kertovat tarinaa 
vaatteen käytöstä – mitä kulumat 
paljastavat meistä ihmisinä?

• Tämä ajattelu verrattuna uutuuden 
ihannointiin: hygienisyyden mielikuvat, 
valkoistakin valkoisemmat t-paidat ja 
tennarit, tahrattomuus, virheettömyys

• Visible mending -ideologia

Design & photo: 
Beda Suni



CASE 3: Waste to 
Wear – vanhat 
sisustustekstiilit 
muotituotteiksi

• Waste to wear –konseptissa suunnittelija Sanni 
Leppäsalo inspiroitui jätteen merkityksestä eri 
ihmisille, sekä siitä kuinka toisen käyttämättä 
jäänyt tuote voi löytää täysin uuden elämän 
seuraavan käyttäjän käsissä.

• Suunnittelija suunnitteli vintage-verhoista 
näyttävät asukokonaisuudet Zero Waste 
-menetelmällä.



Design & drawings: Sanni Leppäsalo
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Uudelleenvalmistuksen 
johtopäätökset
• Uudelleenvalmistus suunnittelun näkökulmasta 

perustuu lähtökohtaisesti täysin saatavilla 
olevan materiaalin ominaisuuksiin.

• Materiaali ohjaa suunnittelutyötä sen määrän, 
ominaisuuksien ja estetiikkansa puolesta –
kaikki näistä seikoista vaikuttavat 
lopputulokseen.

• Uudelleenvalmistuksessa käytettävän 
materiaalin ominaisuudet vaikuttavat 
merkittävästi lopputulokseen, eikä samanlaista 
suunnittelua todennäköisesti synny perinteisin 
menetelmin suunnitellessa tuotteita 
neitseellisen raaka-aineen materiaaleista.

Design: Sanni Leppäsalo
Photos: Antti Sepponen



Käyttöä ja 
käyttötarkoitusta

huomioiva 
suunnittelu



KÄYTÖN AIKAINEN 
YMPÄRISTÖKUORMA

• 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 – esimerkiksi liiallinen pesu, 
tuotetta ei korjata tai huolleta…

Kuva: Filippa K



KÄYTÖN 
HUOMIOIMINEN 
SUUNNITTELUSSA

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

Ø Suunnittelijan tulee huomioida käyttövaihe 
erityisen tarkasti tuotteen suunnittelussa

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

Kuva: Filippa K



KÄYTTÖTARKOITUKSEN
HUOMIOIMINEN 
SUUNNITTELUSSA
• Tuotteen käyttötarkoitus on ensisijainen

määrittävä tekijä kiertotalouden mukaisessa
suunnittelussa.

• Käyttötarkoitus ohjaa merkittävästi käytön
vaatimusten kautta tuotteelta vaadittavia ja
toivottuja ominaisuuksia.

• Käyttötarkoituksen puolesta samana tuotteena
esimerkiksi työvaate ei sovellu arkikäyttöön, 
mutta toisaalta sama tuote voi soveltua
arkikäyttöön ja kevyeen aktiivikäyttöön.

Kuva: Filippa K



Vaatteen 
suunnittelu 

vuokrattavaksi



Vaatteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi 
– huomioitavaa 

• Mallin ja mitoituksen sopivuus eri 
vartalotyypeille

• Mallin muunneltavuus (mieluiten ilman 
korjausompelua - muokattavissa käyttäjän 
toimesta)

• Materiaalin valinta:
• Kulutuksenkesto, vaate ei välttämättä 

ehdi levätä välillä
• Värivalinta: lähtöoletuksena, että 

perusvärit löytyvät jo käyttäjän 
vaatekaapista tai niitä ostetaan 
helpommin omaksi



Vaatteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi 
– huomioitavaa 

• Mahdollisimman helppo pesu ja huolto: 
mieluiten vesipesu, itsestään siliävä tai 
rypistymätön materiaali, hyvä värinkesto, tahrojen 
poistaminen. Hygienisyys nousi 
koronapandemian vuoksi aikaisempaa 
tärkeämmäksi tekijäksi.

• Materiaalin koostumus: edellisten lisäksi 
psykologinen vaikutus: luonnonkuitujen 
suosiminen, vaikka tekokuidut usein kestävämpiä.

• Kosketustuntu: mukavuus, ei pistele tai kutita, 
allergioiden huomioiminen

• Sesongittomuus (vrt. Käyttö kesä/talvi)
• Uudelleenkäyttö ja kierrätys: kuten muissakin 

vaatteissa



CASE 1: VAATEPUU 
mallistokokonaisuus 
vuokrattavaksi

• Mallistossa on huomioitu erityisesti isoja kokoja
käyttävät naiset, joille on muodikasta tarjontaa rajatusti sekä
vähittäiskaupan että vaatelainaamojen ja -vuokraamojen
valikoimissa.

• Vaatteen yksityiskohdissa huomioitua:
• koko on säädeltävissä tai yksi koko sopii monelle
• vaatteen mitat ja malli sopivat erilaisille vartalotyypeille
• vaate on helposti muokattavissa
• tuotteet ovat helposti huollettavia, pitkäikäisiä ja kestäviä

(sekä laadullisesti että ulkonäöllisesti.)

• Kaavoitukselliset ja esteettiset ratkaisut edesauttavat
materiaalin tehokasta käyttöä: pienten ja suurten kaavapalojen
kaava-asettelu.



CASE 1: VAATEPUU 
mallistokokonaisuus 
vuokrattavaksi
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CASE 1: VAATEPUU 
vaatteen suunnittelu 
vuokrattavaksi 
johtopäätökset

• Vuokraamon näkökannalta hyvä tuote on sellainen, joka on 
jatkuvasti vuokrattuna.

• Tyypillinen vuokraamon asiakas työssäkäyvä aikuinen
nainen. Tuotteiden ulkonäön suunnittelussa ja 
mitoituksessa tämä on huomioitavaa.

• Tuotteen valmistamisen kustannukset, johon
tuotteen myyntihinta perustuu, ei ole vuokrattavaksi
tarkoitetun tuotteen kohdalla yhtä kriittinen kuin
omistettavaksi myytävän vaatteen kohdalla. Asiakas, joka
vuokraa tuotteen, maksaa saman summan
riippumatta tuotteen valmistuskustannuksista.

Ø Tuotesuunnittelijan näkökannalta tämä antaa
uusia mahdollisuuksia, kun muotoilun, valmistusmateriaalin ja 
lisätarvikkeiden valintaa ei määrittele edullisin hinta.



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

• Projektiin sisältyi myös vuokraukseen 
sopivien villahuopa-asusteiden suunnittelu.

Ku
va

t: 
Ke

hr
ää

m
ö 

M
us

ta
la

m
m

as



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

• Villahuovalle tehtiin Martindale-hankauslujuustesti, joka osoitti
villahuovan heikon hankauslujuuden. Tämä ei puolla
villahuovan käyttöä vuokrattavissa käyttötuotteissa, mutta
materiaali soveltuu tuotteisiin, jotka eivät joudu kovalle
hankaukselle.

• Myös venymislujuustestit osoittivat, että materiaali saattaa
venyä toistuvastta vuokrauskäytössä, erityisesti kastuessaan. 
Venymislujuudessa on kuitenkin eroja eri villahuopalaatujen
välillä.

• Materiaalille tehtiin myös sadetintestaus, joka osoitti
villahuovan luontaisen kyvyn imeä itseensä vettä ja toisaalta
hylkiä sitä. Nämä ominaisuudet antavat suojaa laukun sisällä
oleville tuotteille. Päähineenä villahuopa suojaa hiuksia
kastumiselta.

• Villahuopatuotteiden kohdalla tuotekohtaiset käyttö- ja hoito-
ohjeet ovat paikallaan.

• Ohjeistus lisää tuotteen käyttöikää. Vuokrattavien tuotteiden
mukana kulkeva ohjeistus on erityisen tärkeä, jotta käyttäjä
osaa huoltaa tuotetta oikein.



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

Kuvat: Minna Cheung,
LAB-ammatikorkeakoulu



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

VUOKRATTAVAN VILLAHUOPA-ASUSTEEN 
SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA

HAASTEET
• Päähineet koetaan 

henkilökohtaisiksi asusteiksi, 
jotka ennemmin ostetaan 
kuin vuokrataan.

• Asusteet ovat edullisempia, 
joten niitä ostetaan 
pienemmällä kynnyksellä 
omaksi.

• Villahuopaa ei välttämättä 
voi pestä – tuoksut yms.

• Kulutuksen ja pesun kesto 
vuokrauskäytössä
• Riittääkö tuuletus 

vuokrattavan tuotteen 
puhtaanapitoon? 
Millaisia ratkaisuja 
suunnittelija voisi 
kehitellä?

EDUT
• Asuste on tuotteena vaatetta 

helpompi
• Vähemmän kokoja ja 

istuvuusvaatimuksia –
vuokraaminen helpompaa

• Asusteissa on helpompi 
toteuttaa persoonallisia 
ratkaisuja

• Helpommat pesu- ja huolto-
ohjeet



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

LAUKKU

• Villahuopa on luonnostaan vettä hylkivää, joten se 
on sijoitettu laukun etupuolelle. Etupuolella sillä on 
myös suurempi ulkonäöllinen merkitys.

• Läppä on ylijäämänahkaa. Nahkavuodan palat ovat
eri kokoisia ja mallisia. Läpän etureunassa voidaan
hyödyntää materiaali sellaisena kuin se on, läpänreuna voi
olla jokaisessa tuotteessa vähän erimallinen.

• Tarvittavat nahkapalat ovat eri kokoisia, joka
mahdollistaa tehokkaamman käytön.

Design / drawings: Veera Konga



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

VIITTA

• Vaatemainen asuste, joka
sopii usealle käyttäjälle
mitoituksensa
ja helppokäyttöisyytensä
puolesta.

• Villahuopaa on käytetty
kohdissa, jotka altistuvat
helpommin esimerkiksi
sateelle.

• Ylijäämänahkaa on 
käytetty yksityiskohdissa
somisteena
sekä estämään
hankausrasitetta.

Design / drawings: Veera Konga



CASE 2: 
KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS
villa-asusteen 
suunnittelu 
vuokrattavaksi

PÄÄHINE

• Päähine vaatii usein toistuvaa pesua. Siinä on irrotettava 
vuori, joka on helppo pestä ja vaihtaa.

• Irrotettava vuori voi olla esimerkiksi tarralla kiinnitettävä.

• Tuotetietoa sisältävä QR-koodi sijoitetaan irrotettavan 
vuoren ja päällisen väliin, mikä ehkäisee sen kulumista.

Design / drawings: Veera Konga



Huoltoviestien 
kulkeutuminen 

vaatteen mukana

CASE: KEHRÄÄMÖ 
MUSTALAMMAS



Teknologia apuna tuotteen huollossa

Drawings: Veera Konga



Drawings: Veera Konga



Vaatteen matka 
käytön jälkeen



CASE 1: Unplugged 
– vaatteen
suunnittelu 
kierrätettäväksi



• Neitseellistä polyesteriä käytetään 
tyypillisimmin tällaisen takin 
päällysmateriaalina. Tässä tuotteessa sekä 
päällysmateriaali että vanu on kierrätettyä 
polyesteriä.

• Kierrätetty polyesteri on uudelleen 
kierrätettävissä uudeksi kuiduksi. Takin napit 
ovat polyesteriä ilman metallisia osia.

• Takin saumat on ommeltu 
ultraääniompelukoneella. Tällä tavoin 
vältetään ompelulangan käyttöä ja samalla 
varmistetaan, että takin lämpöominaisuudet 
eivät heikkene saumojen kautta poistuvan 
lämmön kautta. Saumat pitävät myös tällä 
tavoin kosteuden materiaalin ulkopuolella.
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