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ABSTRACT 
 

This thesis examines the making process of the upcycled clothing. The main 
focus lies on the cost-efficiency of the making process and the aim is to 
find optimal techniques to make upcycled clothes that are competitive by 
the price level and the appearance.  
 
The basis of this thesis was an upcycled clothing collection that was made 
earlier as a study project. The collection is presented, and the issues that 
needed to be improved are pointed out. The author was working on two 
garments of the collection to make them more suitable for producing. The 
phases of the making process had to be examined by the duration and con-
sider if there were any optional techniques to expedite the making process 
and to lower the costs of the end product. 
 
Benchmarking the Finnish upcycled clothing brands was used as a research 
method. It was important to investigate the average price level of the Finn-
ish upcycled clothing to clarify the pricing methods. The upcycling tech-
niques had to be compared as well. It was necessary to find out what kind 
of garments are made of upcycled materials. It was also beneficial to ex-
amine how the upcycled clothing brands were informing customers about 
the upcycled materials. From the commercial point of view it was also im-
portant to explore the relationship between consumers and purchases and 
to define the common values that regulate the consumption behavior to-
day and in the future.  
 
The new variations of the improved garments are presented as the result 
of the thesis. The decisions are explained and the costs of the making pro-
cess are specified. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön ideana on tarkastella uusiovaatteen tuotantoprosessia kus-
tannustehokkuuden kannalta. Opinnäytetyöllä etsitään vastauksia siihen, 
miten uusiovaatteen tuotantoprosessista saisi mahdollisimman toimivan 
ja kuluttajaystävällisen.  
 
Haasteena opinnäytetyössä on ennen kaikkea uudelleenkäytettävien teks-
tiilien alati vaihtuva tarjonta. Materiaalilähtöisyys luo tietyt rajansa suun-
nittelulle ja on käytettävä erilaisia tekniikoita näiden haasteiden selättä-
miseksi. Tästä johtuen uudelleenkäytettävien tekstiilien työstäminen on 
myös melko hidasta ja tuotantoprosessi pitkittyy. 
 
Opinnäytetyössä vertaillaan erilaisia uusiomuotoilun toteutustapoja ja 
mietitään niiden vaikutusta tuotteen funktionaalisuuteen ja hintaan. Ta-
voitteena on löytää tekijöitä, jotka mahdollistaisivat uusiovaatteen kustan-
nustehokkaan tuotannon tinkimättä kuitenkaan laadusta tai estetiikasta.  
 
Opinnäytetyön lähtökohtana toimii aiemmin tehdystä mallistosta kaksi 
vaatekappaletta, joiden tuotantoprosessia aletaan kehittää toimivampaan 
suuntaan. Opinnäytetyön aihetta tarkastellaan siis kyseisten vaatteiden 
jatkokehityksen kannalta. Tällä tavoin päästään tekemään konkreettisia 
havaintoja prosessista ja vaatteen tuotantoprosessi näyttäytyy kokonais-
valtaisemmin. Lopuksi kehitystyön tuloksena syntyneille vaatteille laske-
taan prosessin tuottama hinta. 

1.1 Käsitteistö 

Tekstiilin uudelleenkäyttö, englanniksi reusing, tarkoittaa uuden vaatteen 
tekemistä vanhasta vaatteesta. Tekstiilien uudelleenkäyttäminen pidentää 
tekstiilin elinkaarta. (Pyy, 2018) 
 
Uusiovaate tarkoittaa vaatetta, joka on tehty uudelleenkäytetystä tekstii-
listä. Uusiovaate poikkeaa kierrätysvaatteesta siten, että vaatteen raaka-
aine ei ole päätynyt aiemmin jätteeksi. (Pyy, 2018) 
 
Kustannustehokkuus tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistuksessa pyritään 
tekemään ratkaisuja, jotka pitävät lopputuotteen hinnan mahdollisimman 
alhaisena. (Suomisanakirja, n.d.). Kustannustehokkuuteen liittyy vahvasti 
tuotantoprosessin pelkistäminen 
 
Pinnanmuokkaus, englanniksi textile manipulation, tarkoittaa kankaan kä-
sittelyä eri menetelmillä, joiden lopputuloksena on uudenlainen pinta. 
(Kiertoon.eu, n.d.) 
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1.2 Ajankohtaisuus ja omat motiivit 

Kestävä muotoilu aiheena on tänä päivänä ajankohtaisempi kuin koskaan. 
YK on todennut muotiteollisuuden saastuttavan enemmän kuin lento- ja 
laivaliikenne yhdessä, sillä ala yksin tuottaa yli kymmenen prosenttia maa-
ilman hiilidioksidipäästöistä (Asikainen, 2018). Yksi puuvillapaita vaatii val-
mistusprosessiinsa saman verran vettä kuin yksi ihminen juo kahdessa ja 
puolessa vuodessa, 2 700 litraa (Asikainen, 2018). Synteettiset tekstiilit 
puolestaan tuottavat haittaa mikrokuitujen muodossa, joita päätyy vaate-
teollisuudelta meriin vuosittain 50 miljardin muovipullon verran (Asikai-
nen, 2018). Valmista materiaalia olisi riittämiin, mutta sitä ei osata hyödyn-
tää; Ellen MacArthurin säätiön mukaan tekstiilien uusiokäytön sijaan 73 
prosenttia kaikista maailman vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltetta-
viksi (Asikainen, 2018). Myös vaatteiden verkkokauppa kuormittaa ympä-
ristöä, sillä tilaukset ja palautukset lisäävät kuljetuksista aiheutuvia pääs-
töjä ja pakkausjätettä (Toratti & Pirhonen, 2018). Samaan aikaan kokonais-
kuvassa maailma kuluttaa vuotuiset luonnonvaransa elokuussa loppuun 
(WWF, 2018). 
 
Muotoilijalla on tämän päivän maailmassa suuri vastuu, jota ei aina edes 
muotoilija itse tiedosta. Alalle hakeudutaan useimmiten halusta tehdä kä-
sillä tai halusta luoda jotain kaunista ja lukeudun tähän kastiin myös itse. 
Tosiasia on kuitenkin se, että nykyajan olosuhteisiin nähden emme voi 
suunnitella enää pelkkää estetiikkaa silmällä pitäen, vaan on myös syytä 
miettiä seurauksia, joita oma suunnittelu tuottaa.  
 
Myös kuluttajat ovat heränneet kestävän muotoilun tiimoilta, sillä viestin-
tätoimistoryhmä Milttonin teettämän tutkimuksen mukaan 68 prosenttia 
suomalaisista pitää vastuullisuutta tärkeänä ostamissaan tuotteissa ja pal-
veluissa. Vastuullisesti tuotetusta tuotteesta korkeampaa hintaa olisi val-
miita maksamaan kolme neljästä suomalaisesta. (Markkinointi&Mainonta, 
2017.) 
 
Valmistuvana vaatemuotoilijana koen, että voin omalla suunnittelullani 
olla osa kehitystä kohti kestävämpää muotoilua. Ilokseni voin todeta, että 
olemassa on monia keinoja toteuttaa kestävää muotoilua. Itse olen kuiten-
kin eniten kiinnostunut tekstiilien uudelleenkäytöstä, sillä minua kiehtoo 
tietynlainen ongelmanratkaisu ja tarinallisuus, jotka ovat jokaisessa uusio-
vaatteessa läsnä. 
 
Opinnäytetyöni on jatkumoa aiemmin syksyllä toteuttamalleni mallistolle. 
Tein uudelleenkäytettävistä tekstiileistä kolme asukokonaisuutta sisältä-
neen malliston, joka oli sellaisenaan onnistunut projekti. Kaupalliselta kan-
nalta mallistoni on kuitenkin haasteellinen, sillä se on toteutukseltaan hy-
vin käsityöpainotteinen ja näin ollen vaatekappaleiden hinnat hipoisivat 
pilviä. Tämä mallisto jättikin paljon kysymyksiä ilmaan liittyen uusiovaat-
teen tuotantoprosessiin ja niihin kysymyksiin yritän opinnäytetyölläni ha-
kea vastausta.  
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Koen että kyseisen malliston valmistuksen jälkeen minulla on jo jonkinlai-
sen käsitys siitä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Lisäksi minulla 
on syksyisen mallistoprojektini myötä kokemuspohjaa haasteista, joita 
tekstiilien uudelleenkäyttöön liittyy 

1.3 Aiheen rajaus ja tavoitteet 

Päätavoitteena on löytää oma polku kannattavalle ja kestävälle muotoi-
lulle, jota mahdollisesti tulevaisuudessa voisi toteuttaa. Pyrkimyksenä on 
myös kehittää järjestelmällisyyttä tuotantoajattelussa sekä omaksua tie-
tynlaista käytännönläheisyyttä omaan tekemiseeni. Toivottavaa olisi, että 
opinnäytetyö antaisi hyvät eväät jatkoa ajatellen ja toisi lisää varmuutta 
omasta ammattiosaamisesta. 
 
Tavoitteena on myös konkreettisilla esimerkeillä näyttää, kuinka moni-
puolisesti tekstiiliä on mahdollista hyödyntää uudelleen. Saman aikaisesti 
opinnäytetyössä tuodaan ilmi, kuinka paljon työtä mikäkin toimintatapa 
vaatii, eli miten mikäkin ratkaisu vaikuttaa lopputuotteen hintaan. Näillä 
keinoin pyrin tekemään uusiovaatteista helposti lähestyttävämpiä niin 
tuottajalle kuin kuluttajallekin, itseni mukaan lukien. 
 
Opinnäytetyössä ei varsinaisesti tutkita saatavilla olevaa materiaalitarjon-
taa, mutta silti on kartoitettava, minkälaiset materiaalit soveltuvat opin-
näytetyössä käytettäviin menetelmiin. Vähemmälle huomiolle jää myös 
uudelleenkäytettävien materiaalien alkukäsittelyn tarkastelu ja vaatteen 
kaavoitukseen liittyvä selonteko, jottei työ kasva suunnattoman laajaksi. 
Opinnäytetyössä keskitytään uudelleenkäytettävien materiaalien työstö-
menetelmiin ja havainnoidaan, kuinka nämä vaikuttavat lopputuotteeseen 
ja sen hintaan. 
 
Aihetta tarkastellaan pienyrityksen näkökulmasta, mikä tukee opinnäyte-
työn omakohtaisuutta. Tämän vuoksi opinnäytetyössä myös painotetaan 
niitä menetelmiä, jotka soveltuvat parhaiten omiin tarkoitusperiin sekä 
vastaavat omia ammatillisia kykyjä. Opinnäytetyössä ei siis paneuduta me-
netelmiin, joihin itsellä ei ole resursseja. 
 
Opinnäytetyössä pyritään käytännönläheiseen muotoiluun, jonka loppu-
tuotteena on toimivia käyttövaatteita. Näin ollen epätavalliset materiaali-
kokeilut jäävät opinnäytetyön ulkopuolelle. Vaikka aihetta tarkastellaan 
kustannustehokkuuden kannalta, tavoitteena ei kuitenkaan ole löytää hal-
vinta mahdollista tuotantotapaa. Sen sijaan opinnäytetyössä etsitään me-
netelmiä, jotka ovat kustannustehokkaita, mutta soveltuvat myös aiem-
paan mallistoon pohjautuvien visioiden toteuttamiseen. 
 
Opinnäytetyön ulkopuolelle rajautuu myös vaateteollisuuden ympäristö-
vaikutuksiin syventyminen, sillä aihe ei varsinaisesti liity käytyihin opintoi-
hin. Kyseinen aihe otetaan toki huomioon toimintamenetelmiä valittaessa. 
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Opinnäytetyössä keskitytään ennemminkin siihen, mitä ratkaisuja omilla 
resursseilla olisi tehtävissä tämän ongelman tiimoilta. 

1.4 Kysymyksen asettelu 

Opinnäytetyön pääkysymyksenä on, kuinka toteuttaa kustannustehok-
kaasti toimiva uusiovaate? Kattavan vastauksen löytämiseksi on perehdyt-
tävä sekä uusiotuotannon eri menetelmiin, että tuotantoprosessiin ylei-
senä käsitteenä. Tuotantoprosessia on tarkasteltava vaihe vaiheelta ja 
puntaroitava eri vaihtoehtoja. Suunnittelussa on kustannustehokkuuden 
lisäksi otettava huomioon lopputuotteen toimivuus. 
 
Pääkysymyksen selvittämistä auttavat seuraavat alakysymykset: 
 

 Mitä kaikkea uusiovaatteen tuotantoprosessiin kuuluu? 

 Millä menetelmillä on tuotannollisesti järkevintä työstää uudel-
leenkäytettävää materiaalia? 

 Kuinka kustannustehokas lopputuotteen on oltava? 

 Miten kustannustehokkuus vaikuttaa lopputuotteen ulkonäköön, 
käyttökelpoisuuteen ja laatuun? 

 Onko uusiovaatteen sarjatuotanto mahdottomuus? 

 Kuinka paljon saan pitää omista visioistani kiinni kustannustehok-
kaan uusiovaatteen tuotantoprosessissa? 

 Missä määrin on mietittävä kustannustehokkuutta ja missä tuot-
teen toimivuutta? 

1.5 Viitekehys 

Viitekehys havainnollistaa vastakkainasettelua uusiovaatteen ja kustan-
nustehokkuuden välillä, mikä onkin opinnäytetyön ydin. Opinnäytetyön 
keskiössä on siis kaksi hallitsevaa elementtiä, joiden yhteensovittaminen 
on hankalaa, sillä niihin liittyvät tekijät osittain poissulkevat toisiaan. Ke-
hyksen ulkopuolelle on listattu myös neljä elementtiä, jotka eivät varsinai-
sesti liity opinnäytetyön aiheeseen, mutta ovat silti toimivan tuotteen pe-
ruspilareita.  
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Taulukko 1. Viitekehys 
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2 BENCHMARKING 

Yritysten tarkastelussa keskitytään suomalaisiin yrityksiin, jotka uudelleen-
käyttävät tekstiiliä eri tavoin. Pelkkien kotimaisten yritysten tarkasteluun 
on perusteluna se, että potentiaalisena kotimaisena yrittäjänä on omak-
suttava myös Suomessa vallitseva hintataso.  
 
Hintaluokka onkin yksi tärkeimpiä huomion kohteita tässä benchmarkin-
gissa. Pyrkimyksenä on myös kartoittaa, millä tavoin tarkasteltavat yrityk-
set työstävät uudelleenkäytettävää materiaalia ja mitä tuotteita heidän va-
likoimansa sisältää. On myös tärkeää havainnoida, kuinka yritykset pysty-
vät tuottamaan uudelleenkäytettävästä materiaalista sarjaa. Benchmar-
kingissa tarkastellaan myös, mitä materiaaleja yritykset hyödyntävät ja mi-
ten he informoivat kuluttajaa uudelleenkäytettävän materiaalin koostu-
muksesta. 

2.1 MEA 

Muotoilija Elina Korrin vaatemerkki MEAn vaatteet on valmistettu kulutta-
jien käytöstä poistuneista denim-vaatteista (MEA, 2017). Denim-kankai-
den eri värisävyjä on hyödynnetty muodostamalla niistä graafisia pintoja. 
MEAn CYCLE2 || DENIM –mallistossa on paitoja, tunikoita, hame ja takki. 
Tuotetiedoissa kerrotaan jokaisen malliston vaatteen olevan uniikki (MEA, 
n.d.). MEA tuottaa uudelleenkäytettävistä tekstiileistä myös koruja sekä si-
sustustyynyjä. MEAn vaatteiden hintahaarukka on 119-279 euron välillä 
(Weecos, n.d.). 
 

 

Kuva 1. MEA, Fringe denim tunika (Weecos, n.d.) 
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2.2 Remake 

Remake on vuonna 2007 perustettu eko-ompelimo, jossa valmistetaan uu-
delleenkäytettävistä materiaaleista mittatilaustöitä, sekä korjataan ja 
muokataan vaatteita. Remaken toiminnasta vastaavat Paula Malleus, Pia 
Leikas ja Outi Pyy. Remake pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään teks-
tiilijätteen määrää monin keinoin. Tuotteiden elinkaarta pidennetään 
muokkaamalla vanhoja tuotteita jälleen käyttökelpoisiksi ja uusia tuotteita 
valmistetaan käytöstä poistuneista tekstiileistä. Remake on tullut tunne-
tuksi erityisesti linnanjuhlissa nähdyistä asuista. Mittatilaustyöstä Remake 
velottaa työtuntia kohden 62 euroa, korjaustyöstä 55 euroa tunnilta. (Re-
make, n.d.) 
 

 

Kuva 2. Remake (Remake, n.d.) 

2.3 MEM by Paula Malleus 

MEM by Paula Malleus on Remaken perustajajäsenen, Paula Malleuksen 
vaatemerkki, joka koostuu kuluttajien käytöstä poistuneista tekstiileistä. 
Vaatemerkin perustana on kokemuksen kautta tullut tieto siitä, mitä vaat-
teita kierrätyskeskusten tuotevirta yleisimmin pitää sisällään. Tällä het-
kellä vaatteisiin käytettävät materiaalit tulevat Punaiselta Ristiltä. Mallis-
tojen vaatteita tuotetaan varastoon kaksi kappaletta jokaista kokoa ja 
muuten kyseisiä vaatteita valmistetaan vain tilauksesta asiakkaan mittojen 
mukaan. (MEM, n.d.)  
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Mallistojen tarkastelun perusteella voi todeta, että materiaaleina käyte-
tään pääasiassa denimiä, nahkaa ja neulosta. Tuotetiedoissa on maininta 
siitä, että tuotteen ulkonäkö saattaa vaihdella uudelleenkäytettävistä ma-
teriaaleista johtuen. Vaatteista edullisin on denimistä tehty toppi, 110 eu-
roa ja kallein tuote on denimistä tehty takki, 425 euroa. (Weecos, n.d.) 
 

 

Kuva 3. MEM, MEM RVT Norm Paita (Weecos, n.d.) 

2.4 Globe Hope 

Seija Lukkalan perustama Glope Hope on vuodesta 2003 toiminut design-
talo, jonka tuotteet valmistetaan kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista. Tuo-
tanto keskittyy nykyisin Suomeen ja Viroon. Suurin osa materiaaleista han-
kitaan Suomesta, mutta osa armeijatekstiileistä on peräisin Ruotsista ja 
Keski-Euroopasta. (Globe hope, n.d.) 
 
Globe Hope pyrkii tuottamaan teollista sarjaa ja yhtenäisen malliston ai-
kaansaamiseksi kankaita saatetaan värjätä tai koristella painokuvioin.  Pää-
asiallisina materiaaleina Globe Hope käyttää armeijatekstiilejä, turvavyötä, 
nahkatehtaiden ylijäämänahkaa, purjekankaita, messumattoa, turvevillaa, 
mainostekstiilejä sekä työvaatteita. (Globe Hope, n.d.). 
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Vuoden 2018 brändiuudistuksen jälkeen vaatteet ovat poistuneet Globe 
Hopen tuotevalikoimasta ja yritys keskittyy nykyään asusteisiin, laukkuihin 
ja luonnonkosmetiikkaan. (Globe Hope, n.d.) 
 

 

Kuva 4. Globe Hope, Halla-laukku (Globe Hope, n.d.) 

2.5 TAUKO 

TAUKO on Mila Moision ja Kaisa Rissasen vuonna 2008 perustama muoti-
talo, joka tuottaa ajattomia ja eettisiä vaatteita naisille, jotka välittävät 
ekologisuudesta. Tuotannollaan he haluavat näyttää, ettei kestävän ajat-
telun ja muotoilun välillä tarvitse tehdä kompromisseja. (TAUKO, n.d.) 
 
Materiaaleinaan TAUKO hyödyntää pääasiassa tekstiilejä, jotka ovat pois-
tuneet suomalaisten ja saksalaisten hotellien ja ravintoloiden käytöstä. 
TAUKO valmistaa vaatteita sarjatuotantona, mutta materiaaleja prosessoi-
daan muun muassa värjäämällä. Vaatteiden valmistus keskittyy Suomeen 
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ja Viroon, mutta materiaalien prosessointia tapahtuu myös muissa Euroo-
pan maissa. Tuotteiden materiaaleista on saatavilla tarkat tiedot. Hinta-
luokka TAUKOn vaatteissa on 49-329 euron välillä. (TAUKO, n.d.) 
 

 

Kuva 5. TAUKO, Hue Dress Salsa Red (TAUKO, n.d.) 
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3 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KOSKA-MALLISTO 

Keväällä 2018 aloin kehitellä mallistoa, joka oli opintoihini liittyvä projekti. 
Halusin ehdottomasti hyödyntää mallistossani käytöstä poistuneita tekstii-
lejä. Syynä tähän päätökseen oli huoli vaateteollisuuden tämänhetkisestä 
tilasta ja toisaalta myös halu haastaa itseä. Olen myös aina ollut hyvin kiin-
nostunut erilaisista pinnanmuokkaustekniikoista, mutta olen kokenut, että 
pinnanmuokkaus uusiin tekstiileihin olisi suoranaista haaskausta. Sen si-
jaan käytöstä poistuneiden tekstiilien kohdalla pinnanmuokkaus on mie-
lestäni erittäin pätevä ratkaisu, sillä näin vanha, ehkä jopa kulunutkin ma-
teriaali saa uudenlaista arvoa. Mallistoa tehdessä koin kuitenkin hyvin 
haasteelliseksi sen, kuinka työläiksi käyttämäni menetelmät osoittautui-
vat. Tämä opinnäytetyö onkin siis oiva tilaisuus pohtia ajan kanssa ratkai-
suja uudelleen ja katsoa kuinka pitkälle malliston tuotantoa pystyy tehos-
tamaan erilaisilla menetelmillä. 
 

 

Kuva 6. Koska-mallisto 
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Kuva 7. Koska-mallisto 

 

 

Kuva 8. Koska-mallistoa 
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3.1 Malliston epäkohdat 

Koska-mallisto oli kertaluontoisena taidonnäytteenä onnistunut suoritus. 
Kuitenkin koko projektin ajan minua häiritsi ajatus siitä, ettei mallisto olisi 
todellisuudessa tuotantokelpoinen. Mieleeni jäi kytemään useita kysymyk-
siä uusiovaatteen tuotantoprosessiin liittyen, joihin koitan tällä opinnäyte-
työllä löytää vastauksia. 
 
Suurin ongelma mallistossa lienee hyvin käsityömäiset valmistustavat. 
Vaatteiden teko valituilla menetelmillä oli hyvin työlästä ja aikaa vievää, 
jolloin lopputuotteille ei pystynyt edes laskemaan järkevää hintaa. Toi-
saalta tavoitteena oli nimenomaan työstää uudelleenkäytettävistä materi-
aaleista uudenlaisia, mielenkiintoisia pintoja ja tällä tavoin tuottaa sinänsä 
arvottomalle materiaalille lisäarvoa. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon ky-
seisistä menetelmistä on mahdollista tinkiä, sillä pinnanmuokkaus on aikaa 
vievää tavalla tai toisella. 
 
Mallistossa oli työstetty muun muassa käytöstä poistuneita vaatteita. 
Kaikki nämä vaatteet ratkottiin aluksi osiin, eikä tälle ratkaisulle ole edes 
mitään järkevää perustelua. Todennäköisesti taustalla on ollut halu tehdä 
asiat perusteellisesti, mutta todellisuudessa koko ratkomisurakka oli tur-
haa ajanhukkaa, sillä vaatteista irti saatuja osia ei kuitenkaan pystynyt 
käyttää sellaisenaan. 
 
Osa materiaaleista on värjätty Dylon-pesukonevärillä. Tätä ratkaisua ei tu-
lisi ehkä tehtyä uudelleen, sillä saavutettu väri ei vastannut täysin visiota 
ja paikoin lopputulos oli epätasainen. Lisäksi on todettava, että tekstiilien 
värjäys kemikaaleineen sekä veden- ja energiankulutuksineen aiheuttaa 
eniten päästöjä tuotantoprosessin vaiheista (Järvisalo, 2016). 
 
Malliston materiaaleiksi oli valikoitu vain puuvillaa ja pellavaa. Syynä tähän 
ratkaisuun oli värjättävyys sekä omakohtainen mieltymys luonnonkuitui-
hin. Suuremmassa mittakaavassa voi kuitenkin käydä liian haasteelliseksi 
etsiä pelkkiä luonnonkuituja käytöstä poistuneiden tekstiilien joukosta, 
sillä polyester kattaa yli puolet nykypäivän tekstiilituotannon kokonaisku-
vasta (Mikkonen, 2018) 
 
Materiaalien leikkuu vei ison osan valmistukseen kuluneesta ajasta, sillä 
kaikki pienimmätkin kangassuikaleet on leikattu yksitellen. Osittain syynä 
oli se, että kankaat joista suikaleita leikattiin, olivat eri muotoisia sekä toi-
nen syy oli se, etten kangasleikkuria ollut käytettävissä. Tätä osa-aluetta 
on kuitenkin mahdollista tehostaa huomattavasti. 
 
Jonkin verran mallistossa häiritsee myös se, ettei siitä pysty tuottamaan 
yhtenäistä sarjaa. Tämän asian korjaantumiseksi täytyisi todennäköisesti 
harkita uudelleen vaatteissa käytettäviä materiaaleja sekä vertailla erilai-
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sia paikkoja, joista uudelleenkäytettävää materiaalia on saatavilla. On kui-
tenkin syytä puntaroida asiaa myös siltä kannalta, onko sarjatuotanto sit-
tenkään kaikki kaikessa. 

3.2 Ratkaisuja malliston epäkohtiin 

Merkittävin ratkaisu mallistossa ilmenneisiin ongelmiin lienee suunnitel-
mallisuus. Koska–mallisto oli ensimmäinen uusiovaatemallisto, jonka olen 
ikinä tehnyt, mutta se oli myös ensimmäinen mallisto ylipäätään, jonka 
olen ikinä tehnyt. Voin siis rehellisesti todeta, etten missään vaiheessa ta-
san tarkkaan tiennyt, mitä olin tekemässä ja kaikki oli hyvin uutta ja ko-
keellista. Projektin aikana mieltä kalvoi myös huoli malliston toteutumi-
sesta oikeassa ajassa, joten myös ratkaisujen parissa tuli tehtyä hätiköityjä 
päätöksiä. Tällä kertaa on siis ensiksi varmistuttava työskentelymenetel-
mistä ja toimia vasta sitten, jolloin prosessi etenee jouhevammin. 
 
Pinnanmuokkauksessa tuli sorruttua niin pikkutarkkaan työskentelyyn, 
ettei kaikki työn tulokset edes välittyneet ulkopuolisille – mallisto sisälsi siis 
runsain mitoin turhaa työtä. Järkevämpää on toteuttaa samoja tekniikoita 
suuremmassa mittakaavassa, jolloin pinnanmuokkaus valmistuu pienem-
mällä vaivalla ja pinnanmuokkauksen idea välittyy muillekin. Kokeilujen 
kautta hahmottuu, missä suuruusluokassa pinnanmuokkausta on järkevää 
toteuttaa. 
 
Haastattelussa (22.3.2019) Elina Korri kertoi denimin purkamistavasta, 
jossa haara- ja sisäsaumat leikataan auki ja tästä muodostuu kaksi isoa kan-
gaspintaa. Aikaansaatuja kappaleita Korri kutsuu farkkufileiksi, mikä on 
Paula Malleukselta opittu termi. Tämä menetelmä vaikutti erittäin kokei-
lun arvoiselta, sillä näin saa hyödynnettäväksi suurempia kangaspintoja vä-
hemmällä vaivalla. Tätä niin sanottua fileerausta olisi syytä kokeilla myös 
muihin vaatekappaleisiin. Alkuperäisen vaatteen rakenteitakin saattaisi 
olla mahdollista hyödyntää jossain määrin. 
 
Tuotantoprosessin tehostamisen suhteen mahdollisuuksia lienee eniten 
kankaiden leikkuussa ja myös Korri (haastattelu 22.3.2019) oli samoilla lin-
joilla. Hänellä ei ollut kokemusta useamman vaatteen leikkaamisesta ker-
ralla uudelleenkäytettävistä materiaaleista, mutta oli hyvin optimistinen 
tämän aiheen suhteen. Korri arveli, että hänen denim-vaatteitaan pystyisi 
leikkaamaan sarjassa maksimissaan kolmesta viiteen kappaletta. Farkkufi-
leiden leikkaaminen sarjassa ei kuulu tämän opinnäytetyön kokeiluihin, 
mutta muiden vaatekappaleiden sarjassa leikkaamista on syytä kokeilla. 
 
Loppuun harkitulla työjärjestyksellä on niin ikään suuri vaikutus tuotteen 
valmistusaikaan. Hyvänä esimerkkinä toimikoon malliston pellavatakki, 
joka koostui salmiakin mallisista tilkuista. Kaikki tilkut on leikattu kerralla 
pellavaliinasta, jonka jälkeen ne on yhdistetty jälleen toisiinsa ensin suora-
ompeleella ja sitten huolitellen siksakilla. Toisin sanoen pinnanmuokkauk-
sessa on ommeltu lukemattomia lyhyitä saumoja, mikä on luonnollisesti 
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paljon hitaampaa ja työläämpää kuin pitkän sauman ompelu. Samaan lop-
putulokseen pääsee paljon nopeammassa ajassa, kun kankaasta leikataan 
ensin viistoja suikaleita, jotka tikataan yhteen ja tämän jälkeen leikataan 
toiseen suuntaan viistoja suikaleita ja nämä tikataan yhteen. 
 
Tekstiilien värjäyksestä luopuminen tarkoittaa sitä, että materiaali on vali-
koitava värien mukaan. Tämä toki helpottuu, kun luopuu myös siitä ajatuk-
sesta, että kaikki materiaali täytyy olla luonnonkuitua. Materiaaleja vali-
koitaessa on silti otettava huomioon tekstiilityypin soveltuvuus pinnan-
muokkaustekniikoihin, sekä tekstiilin laatu ylipäätään. Kuten Elina Korrikin 
haastattelussa (22.3.2019) totesi, mitä monenkirjavampaa tekstiiliä aikoo 
hyödyntää, sitä tärkeämpään osaan materiaalien lajittelu nousee. 
 
Koska malliston vaatteissa pintastruktuurit ovat mielenkiintoisin ja työläin 
elementti, on aivan perusteltua, että myös vaatteen suunnittelun pää-
paino on pinnanmuokkauksessa. Yksityiskohtaiset pinnat pääsevät parem-
min oikeuksiinsa pelkistetyissä muodoissa. Helposti ja nopeasti koottavat 
kaavat pitävät myös lopputuotteen hintaa aisoissa. 

3.3 Mitä lähden tekemään? 

Opinnäytetyötä olisi vaikea pitää raameissaan, jos koko mallistoa lähtisi 
jatkokehittelemään uudelleen. Tämän vuoksi mallistosta on valittava kaksi 
vaatekappaletta, jotka vaikuttavat kehityskelpoisimmilta: raitapaita ja tilk-
kutakki. Valinta perustuu siihen, että näiden kahden vaatteen pintastruk-
tuurit ovat suoraviivaisia, jolloin ne ovat oikeiden tekniikoiden löydyttyä 
nopeampia toteuttaa. Myös Elina Korri (haastattelu 22.3.2019) kertoi suo-
sivansa suoria linjoja nopeuden takia. Valintaa tukee myös se, että näistä 
pinnoista saa tehtyä monipuolisemmin variaatioita. Valittujen vaatteiden 
malleja on myös suhteellisen helppo pelkistää kustannustehokkaampaan 
suuntaan. 
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Kuva 9. Koska, raitapaita  

 

 

Kuva 10. Koska, raitapaidan pinnanmuokkaus  
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Kuva 11. Koska, tilkkutakki  

 

 

Kuva 12. Koska, tilkkutakin pinnanmuokkaus  
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4 TUOTANTOPROSESSIN ERI VAIHEET 

Jokaisen vaatteen tuotantoprosessi koostuu eri vaiheista, mutta uusio-
vaatteiden tuotantoprosessi eroaa huomattavasti tavallisen vaatteen val-
mistuksesta. Prosessia on tarkasteltava vaihe vaiheelta ja pohdittava vaih-
toehtoja sen sujuvoittamiseksi. Kustannustehokkuutta kehittäessä on tär-
keää selvittää, kuinka kauan aikaa kuluu minkäkin vaiheen suorittamiseen. 

4.1 Uudelleenkäytettävän materiaalin alkukäsittely 

Merkittävin ero uusiovaatteen ja normaalin vaatteen tuotantoprosessien 
välillä on työn määrä, joka kuluu uudelleenkäytettävän materiaalin alku-
käsittelyyn. Kuten Elina Korri totesi (haastattelu 22.3.2019), oletusarvona 
on, että käytetty vaate annetaan eteen päin puhtaana, mutta läheskään 
aina näin ei ole. Ensin käytetty materiaali pitää siis puhdistaa. Riskinä on 
myös se, että uudelleenkäytettävässä tekstiilissä on tuholaisia. Mahdolli-
set tuholaiset, kuten luteet ja turkiskuoriaiset kuolevat 60-asteen pesussa. 
Jos tekstiili ei sovellu 60-asteen pesuun, toisena vaihtoehtona on vaatteen 
pitäminen vähintään -18- asteen pakkasessa 72 tuntia, mutta tämän jäl-
keen vaate olisi silti syytä pestä yleisen puhtauden vuoksi.  Myös eläinpöly 
aiheuttaa etenkin allergikoille ongelmia käytetyissä tekstiileissä. Eläinpölyä 
voi yrittää poistaa konepesulla ja rumpukuivauksella, mutta tämäkään kä-
sittely ei aina poista eläinpölyä täydellisesti. (Teerijoki, n.d.)  
 
Kun uudelleenkäytettävä materiaali on puhdasta, se kuuluu lajitella, jotta 
materiaalien kartoittaminen olisi myöhemmin helpompaa. Korri (haastat-
telu 22.3.2019) kertoi lajittelevansa denimin joustavaan ja joustamatto-
maan denimiin ja nämä edelleen värisävyjen mukaan. Tämän opinnäyte-
työn kohdalla lajittelu olisi monimutkaisempaa, sillä materiaaleissa on 
enemmän hajontaa. Joustavuuden ja värien lisäksi olisi otettava huomioon 
myös muita tekstiilin ominaisuuksia, kuten paksuus, sidostyyppi ja koostu-
mus. Tekstiilien kuitusisällön merkitseminen on myös tärkeää. Tässä ta-
pauksessa voisi olla viisainta pitää materiaalivarasto niin pienenä, kuin 
mahdollista. 

4.2 Uusiovaatteen sarjatuotanto 

On myönnettävä, että uudelleenkäytettävistä materiaaleista on melko 
haasteellista tuottaa jatkuvasti yhdenmukaista sarjaa. Sarjatuotannon 
mahdollistaa luonnollisesti se, että jotain tiettyä materiaalia on aina tar-
jolla suuria määriä. Uusiovaatteen sarjatuotanto voisi siis olla mahdollista, 
jos yhteistyötahona olisi esimerkiksi joku suurempi tekstiilialan yritys, joka 
luovuttaisi yli jääneet materiaalinsa eteenpäin. 
 
Yksi vaihtoehto sarjatuotannolle on myös se, että hankkisi suhteellisen sa-
mankaltaista materiaalia, jota prosessoisi yhdenmukaiseksi esimerkiksi 



19 
 

 
 

värjäämällä. Tämä tarkoittaisi kuitenkin suurta työmäärää, mikä vaikuttaisi 
arvatenkin lopputuotteen kustannuksiin. Myöskään lopputuloksen onnis-
tumiselle ei olisi takeita, sillä tekstiilien eri rakenteet värjäytyvät eri tavalla 
ja myös värjättävän tekstiilin alkuperäinen väri vaikuttaa lopputulokseen 
(Emotuotanto, n.d.). 
 
Mutta onko siitä sittenkään haittaa, ettei pysty tuottamaan tismalleen sa-
manlaisia vaatekappaleita kymmenittäin? Uniikkius tuntuu olevan tänä 
päivänä hyvinkin arvostettua ja ainakin ajatuksen tasolla tuntuisi erittäin 
loogiselta, että ainutlaatuisista vaatteista pidettäisiin parempaa huolta. Ei 
kuitenkaan ole minkäänlaista faktapohjaista näyttöä siitä, että uniikkius 
toisi vaatteelle automaattisesti lisäarvoa.  Myös verkkokaupan ylläpitämi-
nen ja uusista tuotteista informoiminen olisi uniikkikappaleiden kohdalla 
työläämpää, sillä tuote olisi erilainen joka kerta. Tästä johtuen asiakkaan 
olisi myös hyvä päästä sovittamaan vaatetta ennen ostopäätöksen tekoa. 

4.3 Tuotteen perusta 

Koen että tämän opinnäytetyön kohdalla täydellistä yhdenmukaisuutta 
tärkeämpää olisi kehittää jokin suhteellisen pelkistetty kaava, joka toimisi 
jokaisen vaatteen pohjana. Tämän peruskaavan päälle rakentuisi tuotteen 
lopullinen ilme erilaisin pinnanmuokkauksen keinoin. Pohjamateriaaliksi 
olisi löydettävä jotain tiettyä uudelleenkäytettävää materiaalia, jota olisi 
aina saatavilla, jotta pohja olisi aina yhdenmukainen.  
 
Pinnanmuokkaukseen käytettävällä materiaalilla ei olisi niin suurta merki-
tystä, sillä se valikoituisi vaatekohtaisten visioiden pohjalta. Tämä tukee 
myös ajatusta siitä, että tuotannossa olisi mahdollista hyödyntää kokonais-
valtaisesti sitä käytöstä poistuneiden tekstiilien kirjoa, jota tämän päivän 
yhteiskunta tuottaa, eikä vain keskittyä johonkin tiettyyn materiaaliin. 

4.4 Vaatteen kaavoitus 

Malliston vaatteissa erilaisin pinnanmuokkauksen keinoin tuotetut teks-
tuurit ovat merkittävässä osassa. Voisi jopa sanoa, että pyrkimyksenä on 
muodostaa uudenlaisia kankaita uudelleenkäytettäviä tekstiilejä hyödyn-
täen. Tämä itsessään on aikaa vievä prosessi ja näin ollen materiaali käy 
kalliiksi. Koska materiaalilla on niin suuri painoarvo, itse vaatteen muoto 
voi olla pelkistetympi. 
 
Erityisesti silloin kun kankaan muokkauksen eteen näkee vaivaa, haluaisi 
mahdollisimman perusteellisesti minimoida hukkapalojen syntymistä leik-
kuun yhteydessä. Toki leikkuujätteen välttäminen on muutenkin tärkeää, 
sillä tavallisesti vaateteollisuudessa 10-20 prosenttia kankaasta päätyy 
leikkuujätteeksi (Suomen tekstiili & muoti). Edellä mainituista syistä joh-
tuen tuntuisi aiheelliselta soveltaa tuotteiden kaavoitukseen zero waste –
tekniikkaa. 
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Vaatetusalan terminä zero waste tarkoittaa kaavoitustekniikkaa, jonka 
avulla vaatteen tuotannosta syntyvän leikkuujätteen määrää pyritään vä-
hentämään niin paljon kuin mahdollista. Zero waste –tekniikan juuret ulot-
tuvat pitkälle historiaan. Hyvänä esimerkkinä historiallisesta zero waste –
vaatteesta toimii perinteinen kimono, joka on kehitelty siten, että koko kal-
lisarvoinen kangas on pystytty hyödyntämään lopputuotteeseen. (Suomen 
tekstiili & muoti). Olisi ihanteellista, jos tämän kaltainen arvostus vaatteen 
raaka-ainetta kohtaan säätelisi myös tänä päivänä vaateteollisuuden rat-
kaisuja. 
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5 UUDELLEENKÄYTETTÄVÄN MATERIAALIN SAATAVUUS  

Uusiovaatteen tuotanto on hyvin materiaalilähtöistä, ja näin ollen tuote-
kehitysprosessin eteneminen on melko riippuvaista siitä, mitä materiaalia 
on saatavilla. Tekstiilien koko ja muoto vaikuttavat kaavoitukseen ja teks-
tiilien koostumus puolestaan määrittelee pinnanmuokkausta koskevat rat-
kaisut.  Lopputuotteiden yhdenmukaisuutta varten olisi löydettävä joku 
tuote, jota on aina tarjolla suuria määriä ja jonka malli tai koostumus ei 
poikkeaisi suuresti, vaikka samanlaisilla tuotteilla olisi eri valmistajia.  
 
Elina Korri (haastattelu 22.3.2019) kertoi saavansa denimiä lahjoituksena, 
mutta hän mainitsi ostavansa materiaalia myös isoina erinä Nextiilistä, 
joka on Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ylläpitämä tekstiilinkier-
rätyspaja (Nextiili, n.d.). Korri kertoi, että Nextiilille voi antaa toimeksian-
non, jolloin he keräävät talteen pyydettyä tekstiiliä sovitun määrän. Tämä 
helpottaa materiaalin hankintaa suuresti. 

5.1 Sisustustekstiilit 

Miettiessä tällaista jatkuvasti saatavilla olevaa materiaalia, lakana olisi var-
teenotettava vaihtoehto, sillä se on lisäksi suuri, saumaton pinta, joka on 
useimmiten puuvillaa. Muut sisustustekstiilit, kuten viltit, verhot ja pöytä-
liinat, ovat lakanoiden tapaan muodoltaan hyviä jatkokäsittelylle, mutta 
koot ovat harvemmin standardien mukaisia. Sisustustekstiilien materiaali 
ja ulkomuoto vaihtelevat myös suuresti, joten mitään yhdenmukaista 
niistä ei saa tuotettua. Ei myöskään ole itsestään selvää, kuinka sisustus-
tekstiilien materiaalit soveltuvat vaatetukseen, ainakin kaikista jäykimpiä 
ja tekokuituisimpia kankaita olisi hyvä pyrkiä välttämään. Sisustustekstii-
leissä saattaa olla myös käsittelyaineita, jotka voivat aiheuttaa ihmisille 
terveyshaittoja. Yleisimpänä näistä mainittakoon palonestoaineet, väriai-
neet, pintakäsittelyaineet ja homeenestoaineet (Allergia-, Iho- ja Astma-
liitto ry. n.d.). Pöytäliinoissa ja lakanoissa ei ainakaan oletusarvoisesti kuu-
luisi olla haitallisia kemikaaleja käyttötarkoituksestaan johtuen. Koska-
mallistossa oli hyödynnetty pellavaliinoja, jotka soveltuivat vaatetuskäyt-
töön oikein hyvin. 
 

5.2 Vaatteet 

Tuote, jota luulisi löytyvän niin ikään suuria määriä mistä tahansa ja mihin 
vuodenaikaan tahansa, on miesten kauluspaidat. Ongelmana on tietysti 
materiaalien vaihtelut. Kauluspaidassa oleva materiaali on kuitenkin aina 
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vaatteelle tarkoitettua materiaalia, joten materiaalivaihtelukaan ei pois-
sulje kauluspaitoja täysin laskuista. Miesten kauluspaidoissa on saumoja 
melko pelkistetysti, joten sitä on helpompi hyödyntää kuin vaatetta, jossa 
on paljon muotolaskoksia tai muita yksityiskohtia. Kaulukset ja hihat irrot-
tamalla ja olkasaumat avaamalla saa aikaan yhden suuren pinnan, jota 
voisi ryhtyä työstämään. Paidan valmiita rakenteita voisi hyödyntää pro-
sessin nopeuttamiseksi. 
 
Vaatteesta on sitä hankalampaa luoda uutta vaatetta, mitä enemmän al-
kuperäisessä vaatteessa on yksityiskohtia ja saumoja. Vaatteen purkami-
nen paloiksi on työlästä ja aikaa vievää ja etenkin pieniä kaavan osia on 
vaikea hyödyntää uudelleen. Alkuperäisestä vaatteesta säilytetyt saumat 
puolestaan määrittelevät hyvin paljon ratkaisuja, joita on tehtävissä uu-
teen vaatteeseen.  
 
Vaatteita tehdään mitä erilaisimmista materiaaleista, joten on hyvin vai-
keaa löytää tismalleen samoja materiaaleja käytöstä poistuneiden vaattei-
den joukosta. Välillä tekstiilin raaka-aine jää täysin pimentoon, sillä käyte-
tyistä vaatteista on toisinaan poistettu lappu, joka kertoo mistä materiaa-
lista on kyse. Satunnaiset vaatekappaleet voisi hyödyntää pääasiassa pin-
nanmuokkaukseen ja muihin yksityiskohtiin, jolloin materiaalin ulkomuo-
dolla on suurin merkitys. Tässä kohtaa onkin syytä pohtia, kuinka tarkkaan 
kuluttajalle on informoitava materiaalista, jos pinnanmuokkauksessa ma-
teriaalikirjo on hyvin laaja ja joistain materiaaleista ei ole edes varmuutta. 

5.3 Leikkuujäte 

Yhdenmukaisen materiaalin saanti olisi varmaa, jos käyttäisi jonkun tietyn 
tekstiili- tai vaatetuotannon yrityksen leikkuujätettä. Positiivista leikkuu-
jätteen hyödyntämisessä olisi yhdenmukaisuuden lisäksi se, että materiaa-
lin alkuperä ja koostumus olisi tarkkaan tiedossa.  
 
Leikkuujätteen hyödyntäminen on itselleni kuitenkin suhteellisen vieras ai-
healue. En esimerkiksi tiedä, millaisilla sopimuksilla vaatealan yritykset an-
tavat tekstiilijätettään eteenpäin ja minkä kokoista leikkuujäte yleisimmil-
lään on. Tämän takia on vaikea kuvitella, miten leikkuujätettä itse hyödyn-
täisi. Omaa tuotantoa ajatellen askarruttaa myös se, olisiko leikkuujäte 
jopa liiankin yhdenmukaista omiin tarkoitusperiini. 
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6 MATERIAALIEN SOVELTUVUUS 

Myös käytöstä poistuneilla tekstiileillä on oltava tietyt kriteerit uusiotuo-
tannossa. Tässä opinnäytetyössä materiaalivalintoja säätelee eniten teks-
tiilityyppien soveltuvuus pinnanmuokkausmenetelmiin. Tekniseltä kan-
nalta tärkeimpiä asioita tässä tapauksessa ovat sidostyypit sekä kankaan 
tiheys ja paksuus. Tavoitteena on luoda toimivia ja kestäviä vaatteita, joten 
materiaalien käyttäytymistä on myös testattava eri tavoin. 

6.1 Uudelleenkäytettävän materiaalin kestävyys 

Uudelleenkäytettävää materiaalia valikoitaessa on otettava huomioon ma-
teriaalin laatu. Tekstiilin laadusta ei voi tinkiä, vaikka kyseessä olisi käy-
töstä poistunut tekstiili, kuten Elina Korri (haastattelu 22.3.2019) sanoi: 
huonolaatuinen vaate on roska. Korrin periaate materiaalin arvioinnissa on 
se, että jos vaate on käytöstä poistuttuaan edelleen hyvässä kunnossa, sen 
on täytynyt olla hyvälaatuinen alun perinkin.  
 
Elastaanin käytön denimissä Korri on kokenut ongelmalliseksi, sillä sen li-
säksi että denimin venyvyys luo omat rajansa materiaalin hyödyntämiselle, 
elastaani kuluu nopeasti. Katkeillut elastaani aiheuttaa denimin pintaan 
epätasaisuutta. Elastaania sisältävää materiaalia hyödyntäessä on siis ol-
tava tarkka, sillä materiaali ei saa olla kovin kulunutta. (Korri, haastattelu 
22.3.2019) 
 
Vaatteet kuluvat tyypillisesti tietyistä kohtaa, ja tämä on tullut denimiä 
hyödyntävälle Korrille erityisen tutuksi. Housujen kangas on leveimmillään 
haaruksen kohdalla, mutta se on myös alue, joka kuluu eniten, ja näin ollen 
sitä ei voi hyödyntää. Housujen takakappaleet ovat Korrin mukaan yleensä 
paremmassa kunnossa kuin etukappaleet, ja lahkeet ovat aina käyttökel-
poisin osuus. Kuluneita kohtia Korri pyrkii hyödyntämään esimerkiksi muo-
tokaitaleina. Hän toteaa, että kuluneet kohdat eivät sinänsä tuota ongel-
maa, kun tyypilliset kulumakohdat oppii tuntemaan. (Korri, haastattelu 
22.3.2019) 
 
Tämän opinnäytetyön menetelmissä on tärkeintä, että pohjakangas on 
laadukasta ja kestävää. Pinnanmuokkauksessa käytettävät materiaalit ti-
kataan pohjakankaaseen kiinni, joten ne eivät pääse kulumaan merkittä-
västi. Tämä mahdollistaa tekstiilien laaja-alaisen hyödyntämisen. 



24 
 

 
 

6.2 Langansuunta 

Pinnanmuokkauksessa on otettava huomioon hyödynnettävän materiaalin 
langansuunta. Pohjakankaan langansuunta on toki aina suora, mutta ko-
keilujen myötä on todettava, että yhdellä tikillä kiinni tikattavat kangassui-
kaleet on leikattava vinoon. Vino langansuunta perustuu siihen, että näin 
ollen tikatessa ommel kuroo kaikki kude- ja loimilangat kiinni pohjakankaa-
seen, jolloin kangas ei rispaantuessaan päästä irtolankoja. Vinoon leikatut 
suikaleet ovat myös mukautuvampia kuin suoraan langansuuntaan leika-
tut. Vinoon langansuuntaan leikattu suikale pitää kuitenkin aina tikata 
kiinni, joten sitä ei voi hyödyntää irtonaisena. Tämä johtuu siitä, että vi-
noon leikattu suikale ei kestä vetoa, vaan se liestyy katki hyvin helposti.  
 
 

 

Kuva 13. Langansuuntakokeilu, vasemmalla suora langansuunta, oikealla 
revitty suikale, alla vino langansuunta 
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Kuva 14. Langansuuntakokeilu pesun jälkeen, vasemmalla suora langan-
suunta, oikealla revitty suikale, alla vino langansuunta  

 
Kokeilut osoittavat, että neuloksesta leikattavat suikaleet toimivat myös 
eri tavoin, jos ne leikataan eri suuntiin. Vaakasuoraan leikatut suikaleet tai-
puvat rullalle ja näin ollen paljastavat pohjakankaan, ellei suikaleita tikata 
aivan vieri viereen. Vinoon leikatuissa suikaleissa ei aluksi ole havaittavissa 
mitään taipuisuutta, mutta kastelun jälkeen nämäkin lähtevät taipumaan, 
joskaan ei yhtä paljon kuin vaakasuoraan leikatut. Pystysuoraan leikatut 
suikaleet pysyvät suorana ja näin ollen tämä leikkaussuunta osoittautuu 
tämän projektin tarkoitusperiin soveltuvimmaksi. Suikaleiden reunoja nyp-
pimällä voi huomata, että vaakasuoraan leikatut suikaleet purkautuvat hel-
poiten ja vinoon leikatut pitävät pintansa parhaiten. Purkaantuminen ei 
kuitenkaan ole liian runsasta minkään leikkuusuunnan kohdalla. Tähän toki 
vaikuttaa varmasti myös se, että testimateriaalina oli melko tiheitä tri-
kooneuloksia. 
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Kuva 15. Neuloksen leikkauskokeilu, vasemmalla pystysuoraan leikattu, 
oikealla vinoon leikattu, alla vaakasuoraan leikattu  

 

 

Kuva 16. Neuloksen leikkauskokeilu pesun jälkeen, vasemmalla pystysuo-
raan leikattu, oikealla vinoon leikattu, alla vaakasuoraan leikattu  
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6.3 Sidos 

Tilkkutakin huolittelemattomissa saumoissa on tavoiteltu rispaantuvaa 
saumaa. Tämän takia materiaalina on suosittava hieman väljempää si-
dosta, sillä se liestyy helpommin auki. Materiaali ei tiheyden lisäksi saisi 
myöskään olla huopunutta, sillä se vaikeuttaa liestymistä. 
 
Raitapaidassa suikaleiden sidos saisi olla sen sijaan tiheämpää, sillä raidat 
eivät saa liestyä täysin. Paitaan soveltuu myös ennemmin keveämmät ma-
teriaalit, sillä kankaiden päällekkäisyys tekee lopputuotteesta joka tapauk-
sessa melko paksun. 

6.4 Pinnanmuokkauksen testaus 

Käytetyissä pinnanmuokkaustekniikoissa hallitsevana elementtinä on raa-
kareunaiset tekstiilit, joiden on tarkoituskin liestyä jossain määrin. Pyrki-
myksenä on kuitenkin, että myös liestyvät kankaat pitävät siinä määrin 
muotonsa, etteivät ne purkaannu käyttökelvottomiksi muutaman käyttö-
kerran jälkeen, eikä niistä irtoa jatkuvasti langanpätkiä. Muotonsa pitä-
vyyttä on siis kokeiltava. Pesukone selvittää tehtyjen kankaiden kestävyy-
den loistavasti, mutta tuo myös kankaan pintaan haluttua tekstuuria. Tästä 
johtuen peseminen lienee myös olennainen osa viimeistelyä näiden vaat-
teiden tuotantoprosessissa. 

6.5 Luonnonkuitu vai tekokuitu? 

Koska–mallistossa oli hyödynnetty pelkkiä luonnonkuituja, mutta onko 
sillä lopulta suurta merkitystä, onko vaate luonnonkuitua vai tekokuitua? 
Omakohtainen mieltymys luonnonmateriaaleja kohtaan sääteli aiempia 
materiaalivalintoja, mutta tekstiilien uudelleenkäytössä olisi ehkä jopa 
väärin valikoida pelkkiä luonnonkuituja, sillä tekstiilijätteestä kuitenkin 
suuri osa on sekoitekankaita. Elina Korri ei ole huomannut kuluttajien va-
linnoissa eroa luonnonkuitujen ja tekokuitujen välillä. Tähän kuitenkin vai-
kuttaa myös se, että Korrin tuotteet ovat aina denimiä, vaikka myös de-
nimin koostumuksissa onkin poikkeavuuksia. Korri itse kuitenkin pohti, 
että luonnonkuituiset materiaalit pysyvät hyväkuntoisena kenties pidem-
pään kuin sekoitteet. Toisaalta Korri muistutti, että polyester on kuituna 
pitkäikäisin. (Korri, haastattelu 22.3.2019) 
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7 KUINKA KUSTANNUSTEHOKAS LOPPUTUOTTEEN ON OLTAVA? 

Oman työn hinnoittelu on tunnetusti haasteellinen osuus vaatteen tuotan-
nossa. Hintaa pohtiessa käy melko armottomalla tavalla ilmi, kuinka vä-
hässä ajassa tuotteita täytyy saada aikaan, jotta hinta ei nousisi kohtuut-
tomaksi. Toisaalta on myönnettävä, että nykyajan pikamuotiteollisuus on 
yleisesti vääristänyt käsitystä vaatteen hinnasta. 

7.1 Työn hinta 

Outi Pyy on kirjoittanut kaupallisena yhteistyönä Eezy-laskutuspalvelun 
kanssa blogikirjoituksen pienyrittäjän hinnoittelusta. Pyy kertoo, että luo-
tettavan hinnoittelun aikaansaamiseksi on pystyttävä arvioimaan työhön 
kulutettu aika tunnin tarkkuudella. Huomioitavaa on myös asiat, jotka kes-
keyttävät työn teon ja niihin johtaneet syyt. Todenmukaisuuden nimissä 
Pyy neuvookin kaksinkertaistamaan työhön arvioidun ajan, mutta laskut-
tamaan vain tehdyistä tunneista. Merkittävintä sujuvassa työskentelyssä 
on Pyyn mukaan työskentelymotivaation palauttaminen mahdollisimman 
nopeasti silloin, kun asiat eivät etene. (Pyy, 2019) 
 
Kallis ja halpa ovat käsitteitä, joita Pyy kehottaa välttämään omaa tuotetta 
hinnoitellessa. Hänen mielestään pahin virhe on ajatella, mitä itse olisi val-
mis maksamaan myyntiartikkelistaan. Toinen ajattelutapa, josta hän neu-
voo pyrkimään pois, on käsitys aloittelijan palkkioista. On väärin ajatella, 
että aloittelija ei tarvitse yhtä suurta palkkaa kuin kokeneempi ammattilai-
nen, sillä myöhemmin hintatason radikaalia nousua olisi vaikeaa perustella 
kuluttajille. Oman työn väärin hinnoittelu huonontaa myös muiden alan 
ammattilaisten asemaa, jotka hinnoittelevat tuotteensa todenmukaisesti. 
Pyy neuvookin seuraamaan alan hinnoittelua aktiivisesti ja ajattelemaan 
tuotteen hintaa objektiiviselta kannalta: myyntihinta koostuu kaikista ku-
luista, jota valmistusprosessi pitää sisällään. (Pyy, 2019) 
 
Pyy muistuttaa, että yrittäjän työpäivä ei koostu 7,5 laskutettavasta työ-
tunnista. Työpäiviin kuuluu muun muassa tarjousten tekoa, sähköpostei-
hin vastaamista, palavereja, markkinointia, tuotekehitystä ja projektien 
suunnittelua. Näiden työtehtävien osuus kuuluu myös sisällyttää laskutet-
tavan työn hintaan. Pyy suosittelee varaamaan viisi tuntia työpäivästä las-
kutettavalle työlle ja kolme tuntia muille tehtäville. Työpäiviä hän suosit-
telee viikossa olevan viisi ja kehottaa ottamaan huomioon myös lomat ja 
sairastumiset. (Pyy, 2019) 
 
Lopputulemana Pyy toteaa, että yrittäjän tulisi pyytää laskutettavista tun-
neista viisinkertainen määrä palkansaajaan verrattuna, ellei jopa enem-
män, jotta työ takaisi toimeentulon. Työn hinnassa tulee ottaa tehtyjen 
työtuntien lisäksi huomioon muut yrityksen ylläpitoon liittyvät tehtävät, 
kulut ja verot. Tällöin yrittäjän omalle tilille jää Pyyn arvion mukaan viiden-
nes kokonaissummasta, jolla yrittäjän on tultava toimeen. (Pyy, 2019) 
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Eko-ompelimo Remakessa, jonka toiminnassa Outi Pyykin on mukana, työ-
tunnista veloitetaan 55-62 euroa (Remake, 2019). On kuitenkin otettava 
huomioon, että he tekevät töitä vain tilauksesta. Hinnoittelussa ei tällöin 
tarvitse ottaa huomioon mahdollisia jälleenmyyjiä, jotka ottavat hinnasta 
oman osuutensa. 
 
Elina Korri mainitsee tuntihinnakseen alimman, mitä yrittäjällä hänen mu-
kaansa kannattaa olla, 30 euroa. Laskutettavan tuotteen hintaan hän pyrkii 
lisäämään 50 prosentin katteen. Mikäli Korri myy tuotteensa itse, hän saa 
tuotteen hinnan katteineen itselleen, mutta jos tuote on jälleenmyynnissä, 
35-50 prosenttia tuotteen hinnasta päätyy jälleenmyyjälle. Ongelmallista 
on myös se, ettei jälleenmyyjä osta tuotetta, vaan ottaa sen varastoon, jol-
loin yrittäjän rahat ovat edelleen tuotteessa kiinni, mutta tuote ei ole enää 
hänen itsensä käytettävissä. Tuotteen myyminen ilman välikäsiä olisi siis 
tuottoisampaa, mutta se rajoittaa muuta työskentelyä merkittävästi. Kor-
rin tuotteilla on muutama jälleenmyyjä, mutta hän osallistuu myös aktiivi-
sesti messuille, sekä myy tuotteitaan Weecos -verkkokaupan kautta, joka 
ottaa tuotteen myyntihinnasta 20 prosenttia. (Korri, haastattelu 
22.3.2019) 
 
Hinnoittelua säätelee siis useat seikat, jotka ovat melko yksilöllisiä jokaisen 
yrityksen kohdalla. Tämän takia on hankalaa ennalta sanoa, millä hinnalla 
tuotteita kuuluisi myydä, jos ei ole vielä omaa yritystä. Tässä opinnäyte-
työssä voisi kuitenkin noudattaa Remaken ylintä tuntihintaa, eli 62 euroa, 
sillä myös Korrin hinnoittelu katteineen on samaa luokkaa. 

7.2 Materiaalikulut 

Tehtyjen kokeilujen perusteella on vaikea sanoa, mitä materiaalikulut tulisi 
olemaan, mikäli kyseisiä vaatteita alkaisi valmistaa suuremmassa mitta-
kaavassa. Tämä johtuu siitä, että materiaalit on kerätty yksittäisinä hankin-
toina kirpputoreilta. Yrittäjänä olisi toimittava todennäköisesti Elina Korrin 
tavoin ja materiaalia hankittaisiin suurina määrinä kierrätyskeskukselta, 
mikä säästää aikaa ja rahaa. Otin yhteyttä Nextiiliin hahmottaakseni pa-
remmin, mikä on uudelleenkäytettävän tekstiilin hinta. Nextiilin pajapääl-
likkö Sari Tuomaala vastasi, että heillä denimiä myydään yhden euron kilo-
hinnalla. Oletan, että myös sekalaiset tekstiilit ovat samaa hintaluokkaa. 
(Tuomaala, 2019) 

7.3 Kuluttajien arvot 

Koska–mallisto on suunniteltu vain ja ainoastaan omia visioita silmällä pi-
täen, eikä kehitystyössä ole uhrattu ajatusta sille, mitkä ratkaisut toimisi-
vat kaupallisesta näkökulmasta. Nyt asetelma on käännettävä päälaelleen, 
kun pohdinnan keskiössä on vaatteen tuotantoprosessin kustannustehok-
kuus, ja näin ollen oletuksena on, että joku myös lopputuotteen ostaisi. 
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Vaatetta kehitetään siis kuluttajalle, joten on tärkeää ottaa selvää, mitä tä-
män päivän kuluttaja haluaa. 
 
Sitra on julkaissut kuluttamisen tulevaisuutta käsittelevän selvityksen, The 
Changing Relationship Between People and Goods, joka tarkastelee sitä, 
millaiset tuotteet vetävät kuluttajia tulevaisuudessa puoleensa ja mitä ku-
luttajat tulevat tuotteissa arvostamaan. Aiempien ikäpolvien tapa vaalia 
omaisuuttaan pitkään ja pitää hankkimistaan kulutustavaroista huolta, al-
kaa olla jälleen raikas ajattelutapa tämän päivän kuluttajien keskuudessa. 
Vuosia vallinnut nopean kuluttamisen ilmiö näyttäytyy siis enenevissä 
määrin kulahtaneena toimintamallina (Greene & Korkman, s. 6, 2017.) 
 
Muuttuneet kulutustottumukset asettavat liiketoiminnalle uusia vaati-
muksia. Selvityksessä on kartoitettu neljä eri näkökulmaa, joiden avulla 
olisi mahdollista päivittää kaupan arvopohjaa. (Greene & Korkman, s. 6, 
2017.) 
 
Flexible stuff edustaa selvityksessä innovaatioita, jotka tarjoavat ratkaisuja 
arkipäivän ongelmiin. Tuotteet ovat monikäyttöisiä, sovellettavia ja kekse-
liäitä. Nämä innovaatiot mahdollistavat henkilökohtaisen tavaramäärän 
karsimisen ja tukevat moniulotteisuutta. Hyvänä esimerkkinä tästä arvo-
pohjasta toimii monikäyttöiset vaatteet; ihmiset haluavat vaatteita, jotka 
sopivat sekä töihin, että liikkumiseen. (Greene & Korkman, s. 6, 2017.) 
 
Perfect stuff on arvopohja, joka tekee tavallisesta erityislaatuisen, tarjoten 
tutusta käyttöesineestä parhaan version. Täydellisten tuotteiden kehittä-
minen vähentää kulutusta ja tukee kuluttajan pyrkimystä optimoituun ar-
keen. Täydellinen tuote ei jäljittele viimeisimpiä trendejä, vaan pyrkii mak-
simoimaan käyttömukavuuden. Tätä arvopohjaa noudattavat kuluttajat 
ovat vastuullisia ja erityisen valikoivia. Esimerkkitapauksena selvityksessä 
kerrotaan henkilöstä, jonka mukaan täydellisessä repussa olisi aurinkopa-
neeli sekä hänen kenkiinsä yhdistetty liike-energia generaattori, jolloin hän 
saisi tuotettua virtaa esimerkiksi älypuhelimensa lataukseen. (Greene & 
Korkman, s. 6-7, 2017.) 
 
Stuff for pleasurable engagement on kytköksissä kollektiivisiin arvoihin. 
Tällaiset tuotteet edustavat aatteisiinsa sitoutuneen kuluttajan arvomaail-
maa. Sen lisäksi että tavarat tuottavat ihmiselle iloa, näiden tuotteiden 
kohdalla myös ihmisen vaikutus ympäristöönsä on merkittävässä ase-
massa. Kuluttamiseen liittyy syyllisyyden tunnetta, mutta valitsemalla vas-
tuullisia tuotteita tietoinen kuluttaja voi edelleen nauttia kuluttamisesta 
ilman huonoa omaatuntoa. Tässä näkökulmassa mukavuudenhalu ja ylelli-
syys kulkevat käsi kädessä kestävyyden kanssa. Kuluttaja voi hankkia esi-
merkiksi korkealaatuiset kengät, jotka on valmistettu muovijätteestä ja 
näin hankinnalle tulee lisäarvoa. (Greene & Korkman, s. 7, 2017.) 
 
Familiar stuff pohjautuu tuotteiden tuttavallisuudelle ja pitkäikäisyydelle. 
Tällaiset tuotteet ovat kestäviä ja kehittyvät kuluttajan rinnalla ajan myötä. 
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Tämä arvopohja tähtää kulutuksen hidastamiseen ja varojen säästämi-
seen. Kuluttaja näkee tuotteen ajan myötä aina vain arvokkaampana. No-
pean kulutuksen rinnalla tuotteet, jotka säilyvät pitkään ja muuttuvat käy-
tön mukana, ovat nousseet suosioon uudella tavalla. Tällaisiin tuotteisiin 
lukeutuvat esimerkiksi työkalut, jotka runsaan käytön myötä mukautuvat 
käyttäjän käteen sopiviksi aina vain paremmin. (Greene & Korkman, s. 7, 
2017.) 
 
Selvityksen mukaan kestävyys on keskeisenä elementtinä jokaisella edellä 
mainitulla arvopohjalla. Kestävyys ei siis toimi itsenäisenä edellytyksenä 
kuluttajille, vaan se määritellään ominaisuudeksi, joka yhdistyy toisiin 
määreisiin. (Greene & Korkman, s. 7, 2017.) Tämä tieto tukee omaa käsi-
tystäni siitä, että uusiovaate ei ole myyvä pelkästään ekologisuutensa ta-
kia, vaan tuotteen täytyy toimia myös muilla osa-alueilla. 

7.4 Kuinka kauan aikaa saa kulua tuotteen valmistukseen? 

Liiketoiminnassa tunnetusti aika on rahaa, joten tuote on saatava valmiiksi 
mieluiten mahdollisimman ripeästi, mikäli haluaa pitää hintatason kilpailu-
kykyisenä. Tämä on itselleni sikäli uusi asia, kun en varsinaisesti ole kos-
kaan vaatteita valmistanut myyntiin. Kysyin siis Elina Korrilta (haastattelu 
22.3.2019), kuinka kauan hänellä menee keskimäärin aikaa tuotteen val-
mistukseen. Korri kertoi, että vaatteesta riippuen hänellä menee aikaa lä-
hemmäs kahdesta tunnista kolmeen tuntiin. Benchmarkingissa vertailtu-
jen yritysten hintojen perusteella olin itsekin päätynyt samoille linjoille, 
sillä yleisimmin tuotteiden hinnat sijoittuivat karkeasti ottaen 100-200 eu-
ron välille. Tämä johtopäätös on siis tehty sillä oletuksella, että yrittäjät 
hinnoittelevat tuotteensa samalla tavalla. 

7.5 Kultainen keskitie suunnittelun ja kustannustehokkuuden välillä 

Missä määrin on mietittävä omaa visiota ja missä määrin kustannustehok-
kuutta? Elina Korri (haastattelu 22.3.2019) tiivistää perus periaatteen to-
teamalla, että työllä on pystyttävä elämään. Ydinkysymys on, mistä asiakas 
on valmis maksamaan. Korri toteaa, että aina on mahdollista hinnoitella 
itsensä korkealle, tai vaihtoehtoisesti tehdä todella monimutkaisia vaat-
teita, mutta jos kukaan ei ole valmis tuotteesta maksamaan, työstä ei ole 
hyötyä. On hahmotettava, milloin tuote on niin toimiva, että kuluttaja on 
valmis maksamaan ylimääräistä. Toisaalta Korri myös kehottaa etsimään 
ratkaisuja, joilla samaan lopputulokseen pääsee halvemmalla. Korri uskoo, 
että järki karsii kaikista mahdottomimmat ideat ja tällaista järkiperäistä 
ajattelua toivoisin myös itse omaksuvani. 
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8 LOPPUTUOTTEIDEN PUNTAROINTI, HINTA JA TOIMIVUUS 

Opinnäytetyön yhteydessä omaksuttu tieto ja tehdyt havainnot toimivat 
siis suunnannäyttäjänä valittujen vaatteiden jatkokehittelyssä. Tavoit-
teena ei ollut luoda tismalleen saman näköistä vaatetta edullisemmin, 
vaan ennemminkin tarkastelin sitä, kuinka kyseiset pinnanmuokkaustek-
niikat todellisuudessa soveltuisivat tuotantoon. Luovuin myös siitä ajatuk-
sesta, että vaatteita tehtäisiin sarjatuotantona, sillä koin, että se olisi ra-
joittanut tekemistä liikaa. 

8.1 Raitapaita 

Raitapaita koki melko suuren muutoksen, sillä jätin siitä hihat pois ja leik-
kasin paksumpaa raitaa. Vaihdoin myös raitojen tikkaussuunnan pystysuo-
raan, sillä paksummat kangassuikaleet eivät pysyneet halutussa muodossa 
vaakasuoraan tikattuna. En myöskään enää tavoitellut jatkuvaa raitaa, 
vaan annoin värin vaihtua aina, kun suikale loppui kesken, sillä leveiden 
suikaleiden jatkaminen näytti omasta mielestäni kömpelöltä. Kokeilin 
myös pysty- ja vaakaraitojen yhdistämistä suikaleilla, mutta en pitänyt lop-
putuloksesta. Tulin tehneeksi ensimmäisen kokeiluversion kanssa niin pal-
jon eri variaatioita, että päätin tehdä paidan kertaalleen uudelleen, jotta 
sain aikaiseksi todenmukaisemman selonteon työvaiheiden kestosta.  
 

 

Kuva 17. Uuden raitapaidan pohja  
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Kuva 18. Kangasleikkurilla leikatut suikaleet uuteen raitapaitaan  

 

 

Kuva 19. Vaakaraidoituskokeilu  

 



34 
 

 
 

 

Kuva 20. Vaaka- ja pystyraitakokeilu  

 
Paidan pohjana toimii siis kauluspaita, josta irrotin kauluksen ja hihat, sekä 
leikkasin olkasaumat auki saadakseni tasaisen pinnan. Tämän jälkeen jäl-
jensin kauluspaidan päälle tekemäni kaavan ja leikkasin paidan kaavan mu-
kaiseksi. Jälkimmäisen version kohdalla paidasta oli poistettava myös muo-
tolaskokset. Seuraavaksi valmistelin suikalekankaat leikkaamalla nämä 
myös tasaisiksi pinnoiksi ja pinoamalla ne päällekkäin. Leikkasin suikaleet 
kangasleikkurilla. Leikkuuvaiheen jälkeen tikkasin suikaleet paitaan kiinni, 
mikä oli pisin työvaihe. Lopuksi ompelin olkasaumat ja viimeistelin paidan 
lisäämällä helmaan suoran ompeleen ja kääntämällä kädentiet ja pääntien 
leikkaamillani suikaleilla, jotka toimivat luonnollisesti vinonauhan tavoin. 
Aikaa raitapaidan valmistukseen kului noin kaksi ja puoli tuntia, eli työlle 
tulisi hintaa 155 euroa. 
 

Työvaihe Kesto Yhteensä 

Kauluspaidan  
purkaminen tasoon 

 
03:12.06 

 

Kaavan jäljennys ja 
leikkaus 

 
03:19.06 

 

Muotolaskosten 
poisto 

 
03:17.19 

 

Suikalekankaiden  
valmistelu 

 
07:10.72 
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Suikaleiden leikkaus 06:41.19  

Suikaleiden tikkaus 01:26:57.37  

Viimeistely 28:37.56  

  02:31:25.15 

Taulukko 2. Raitapaidan työvaiheiden kesto 

 

Kuva 21. Uusi raitapaita edestä  

 

Kuva 22. Uusi raitapaita takaa  
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8.2 Tilkkutakki 

 
Tilkkutakki pelkistyi malliltaan, mutta pysyi pinnanmuokkauksen puolesta 
suhteellisen muuttumattomana. Lyhensin myös mallia, jotta valmistus olisi 
helpompaa ja kangasta tarvittaisiin vähemmän. Käänteentekevintä takin 
jatkokehittelyssä oli työjärjestyksen uudelleen pohtiminen, mikä lyhensi 
valmistusprosessin kestoa huomattavasti. Onnistuin myös minimoimaan 
kankaan hävikin melko hyvin. 
 

 

Kuva 23. Suikaleiden leikkaus viistoon  

 

Kuva 24. Valmis pinnanmuokkaus  
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Kuva 25. Kangas leikattuna takin kaavan mukaiseksi  

 

 

Kuva 26. Takista ylijäänyt kangas  
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Takin perustana toimii siis pöytäliina, jonka leikkasin aluksi viistoiksi kaita-
leiksi. Kiinnitin kaitaleet neuloilla toisiinsa, jotta kaitaleet pysyivät järjes-
tyksessä. Seuraavaksi tikkasin kaitaleet toisiinsa kiinni, jonka jälkeen tikka-
sin saumavarat suoralla ompeleella auki. Tämän jälkeen leikkasin tikatun 
kankaan toiseen suuntaan viistoiksi kaitaleiksi, jotka niin ikään tikkasin toi-
siinsa kiinni, ja saumavarat tikkasin taas auki. Pinnanmuokkauksen jälkeen 
hahmottelin kankaalle kaavan, ja leikkasin kankaan kaavan muotoon. Ko-
kosin ja huolittelin takin, jonka jälkeen laitoin takin pesukoneeseen, jotta 
sain aikaan saumavarojen liestymisen. Takin valmistus kesti noin kaksi tun-
tia, joten työlle tulisi hintaa 124 euroa. 
 

Työvaihe Kesto Yhteensä 

Kankaan leikkaus  
suikaleiksi 

 
11:21.85 

 

Suikaleiden tikkaus 
toisiinsa kiinni 

 
23:16.03 

 

Saumavarojen  
huolittelutikkaus 

 
17:50.40 

 

Kankaan leikkaus  
suikaleiksi toiseen 
suuntaan 

 
 
13:25.51 

 

Suikaleiden tikkaus 
toisiinsa kiinni 

 
12:44.63 

 

Saumavarojen  
huolittelutikkaus 

 
14:09.78 

 

Kankaan leikkaus  
kaavan mukaiseksi 

 
08:18.25 

 

Takin kokoaminen ja 
huolittelu 

 
22:38.96 

 

  02:05:75.41 

Taulukko 3. Tilkkutakin työvaiheiden kesto 
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Kuva 27. Uusi tilkkutakki edestä  

 

Kuva 28. Uusi tilkkutakki takaa  
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9 POHDINTA 

Olen todella tyytyväinen siihen, että onnistuin kehittämään opinnäyte-
työlle aiheen, joka pysyi mielenkiintoisena loppuun asti. Toisaalta tiedon-
hankinnan yhteydessä tuli hetkittäin ajauduttua niin suurten kysymysten 
äärelle, että riittämättömyyden tunne meinasi ottaa vallan. Joka tapauk-
sessa tiedonjano aihetta kohtaan yltyi entisestään ja useita opinnäytetyön 
aikana heränneitä kysymyksiä jäi vielä selvittämättä. Tämän vuoksi olisin-
kin toivonut, että olisin ehtinyt paneutumaan opinnäytetyöhöni vielä pe-
rusteellisemmin, mutta tämä riittäköön tältä erää. 
 
Haastattelu Elina Korrin kanssa oli todella silmiä avaava ja arvokas tieto-
lähde. Minulle oli erittäin hyödyllistä pohtia ylipäänsä vaatteen tuotanto-
prosessia ja sen pelkistämistä, sillä sorrun usein hyvin työläisiin ja käsityö-
painotteisiin ratkaisuihin. Tämän opinnäytetyön jälkeen voin todeta, että 
yksityiskohtaista suunnittelua on mahdollista toteuttaa, mutta turha työ ei 
palvele ketään. Tärkeintä on löytää oikeat ratkaisut ja hahmottaa valmis-
tusprosessi kokonaisuudessaan ennen kuin työhön ryhtyy. 
 
Onnistuin mielestäni hyvin vaatteiden jatkokehityksessä, vaatteista tuli to-
teutuskelpoisia, lopputuotteen hintakin pysyi kohtuullisena ja takki päätyi 
käyttöön saman tien. Ainoastaan se jäi vaivaamaan, etten keksinyt ratkai-
sua sarjatuotannon mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä tuntuu, että tiedän 
aiheesta enemmän kuin ennen, mutta silti en tiedä vielä puoliakaan. Uskon 
vahvasti, että tulen toimimaan tämän aiheen parissa jatkossakin. 
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