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1. Johdanto 

Vaatetuksen ekologisuus on ollut jo useamman vuoden otsikoissa ympäri maailman. Media piinaa 

suuria vaateketjuja niiden käyttämien materiaalien sekä työvoiman takia ja kuluttajat ovat entistä 

valveutuneempia vaatteiden ja muiden kulutustekstiilien materiaalien suhteen. Ekologisen ajattelun 

kasvattaessa suosiotaan ovat monet suuret yritykset ottaneet tämän ajattelutavan osaksi 

toimintaansa ja näin onnistuneet vahvistamaan brändimielikuvaansa ja jopa saaneet uusia 

asiakasryhmiä.  

Ekologisuuteen liittyvät käsitteet ovat monille vieraita ja niitä on vaikea verrata, jolloin luottamus 

tuotteen tai palvelun ekologisuuteen vähenee. Kuluttajia hämmentävät yritysten erilaiset keinot 

mainostaa tuotteitaan ekologisina, mutta tähän ongelmaan ovat onneksi keskittyneet 

puolueettomat organisaatiot, jotka myötävät tuotteille ympäristömerkkejä informoiden näin 

kuluttajia vihreämmistä vaihtoehdoista. 

Ekologisuuden huomioonottaminen tulisi aloittaa jo suunnittelijan pöydältä, jolloin ekologisella 

materiaalien valinnalla, tuotteen käytön ja huollon suunnittelulla sekä lopulta tuotteen 

hävittämisellä tai kierrätyksellä saataisiin varmistettua koko vaatteen elinkaaren ekologisuus. 

Elinkaariajattelua laajentaen voi yritys saada itselleen monenlaisia hyötyjä, kuten 

materiaalikustannusten väheneminen, logistiikan ja jakelun tehostaminen sekä positiivinen huomio 

kuluttajien sekä median silmissä.  

Tämän opinnäytetyön visio on tuoda esille vaihtoehtoisia, ekologisia materiaaleja vaatetusalan 

käyttöön sekä esimerkkinä esitellä kuvitteellinen mallisto ekologisista materiaaleita. Moni näistä 

materiaaleista on ennalta tuttuja, mutta niiden kehitys jatkuu edelleen laajentaen niiden 

käyttötarkoitusta. Uudenlaisilla tuotantomenetelmillä sekä värjäys- ja viimeistysprosesseilla voidaan 

monista jo olemassa olevista kuiduista valmistaa jos ei täysin vihreä, niin ainakin ekologisempi 

vaihtoehto. Markkinoille on myös rantautunut uusia innovatiivisia ekologisia kuituja, joiden 

luominen on tullut vasta viime vuosina mahdolliseksi jatkuvasti kehittyvän teknologiamme ansiosta. 

Opinnäytetyön aihe syntyi sen alkuvaiheessa mukana olleen yhteistyöyrityksen halusta etsiä uusia 

mahdollisuuksia omien tuotemerkkiensä mallistojen materiaaleihin sekä kiinnostuksesta ekologisen 

malliston luomaan markkina-arvoon. Kyseiselle yritykselle on aikaisemmin tehty kodin tekstiileihin 

ja niiden materiaalien ekologisuuteen keskittyvä opinäytetyö, josta sain alkuperäisen idean omaan 

opinnäytetyöhöni ollessani yrityksessä työharjoittelussa. Opinnäytetyössäni käsittelen ekologisuutta 

vaatetusalan näkökulmasta. Käytän lähtökohtana keskisuuren yrityksen mallistosuunnittelualuetta 

ja aiheeni kattaa vestonomiopintojen aikana käsiteltäviä teemoja laajasti materiaalien hallinnasta 

mallistosuunnittelun kautta vähittäiskauppaan asti. 
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Opinnäytetyössäni kerron ensin ekologisesta muodista, sen kehityskestä sekä ekologisen 

vaatetusalan nykytilasta. Ekologinen suunnittelu ja kierrätys –osiossa kerron elinkaariajattelusta ja 

tekstiilikuitujen kierrätyksestä käyttäen esimerkkeinä tunnettuja vaatetusalan yrityksiä. 

Kappaleessa keskityn tutkimaan ekologisia materiaaleja ja tuomaan esille uusia ekologisia kuituja, 

joita vaatetusala on ottanut viime vuosina käyttöön. Vaatetusalan ekologisuutta valvovat 

organisaatiot ovat tärkeässä roolissa koko tuotteen elinkaaren ajan joten kerron myös 

opinnäytetyössäni hieman tunnetuimmista ekologisuuteen ja eettisyyteen erikoistuneista 

organisaatioista. Kappaleessa 4. kirjoitan malliston kehittämisestä ja siihen liittyvästä teoriasta 

sisältäen imagon ja identiteetin syntymisen, kohderyhmän päättämisen sekä malliston asemoinnin. 

Edellä mainittua teoriaa olen seurannut ja soveltanut oman mallistoni suunnittelussa. Viidennessä 

kappaleessa kerron mallistoni suunnitteluprosessista materiaalien ja trendien kautta. Jokaisesta 

malliston tuotteesta on myös lyhyt selostus tässä kappaleessa. Lopussa löytyy pohdinta koko 

opinnäytetyöprosessista sekä liitteinä malliston tuotteet toimitusaikojen mukaan jaettuina sekä 

inspiraatiokollaasi.  

 Käytän H&M :ää esimerkkinä monessa opinnäytetyöni kappaleessa, sillä itselläni on neljän vuoden 

tausta yrityksen työntekijänä ja olen suorittanut osan työharjoittelustani yrityksen 

markkinontiosastolla. Tämän ansiosta tiedän paljon kyseisestä yrityksestä ja sen kestävän 

kehityksen hankkeista sekä suunnitelmista olla entistä ympäristöystävällisempi vaateketju. 

Yrtyksen Conscious- mallistot ovat olleet huippusuosittuja ja niiden esille nostamat ekologiset 

materiaalit ovat saneet muutkin suuret vaatetusalan yritykset tekemään samankaltaisia mallistoja. 

Kuva 7. H&M Conscious collection 2012 kesä. (fashionologie.com/HM) 
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2. opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoite 

 

2.1 Aiheen rajaus ja opinnäytetyön tavoitteet 

Alun perin olin tekemässä tätä opinnäytetyötä melko suurelle suomalaiselle tavaratalolle, jolla on 

laaja valikoima omia vaatemerkkejä. Tarkoituksena oli tutkia yritykselle sopivia ekologisia 

materiaaleja ja niiden pohjalta suunnitella yritykselle naistenvaatemallisto heidän naistenvaate 

konseptinsa alle. Yrityksen organisaatiomuutoksen seurauksena yhteydenpito hankaloitui, eikä 

yritysohjaajalla ollut enää resursseja jatkaa yhteistyötä. Päätin kuitenkin pitää alkuperäisen aiheeni 

ilman yhteistyöyritystä, sillä uskon opinnäytetyöstä olevan hyötyä muille opiskelijoille sekä tuleville 

opinnäytetyön tekijöille sisältämänsä informaation ansiosta. 

Opinnäytetyössä tutkin jo vaateteollisuuden käytössä olevia ekologisia materiaaleja sekä 

uudempia, vielä kehitysvaiheessa olevia materiaaleja ja niiden ominaisuuksia. Jotta mallisto olisi 

ekologinen, tulee suunnittelijan huomioida koko tuotantoketju loppukäyttöä ja hävittämistä 

myöten. Materiaalivalinnat, tuotteen elinkaaren vaiheet, tuotteen käsittely ja valmistus sekä 

pakkaaminen ja kuljetus tulisi kaikki ottaa huomioon ekologisessa suunnittelussa. Tässä 

opinnäytetyössä keskityn pohtimaan malliston luomista ekologisia materiaaleja käyttäen ja ottaen 

huomioon tuotteen elinkaaren. Lähtökohtana toimii tutkimuskysymys: 

- Minkälaisista materiaaleista ekologisen naistenvaatemalliston voi suunnitella? 

 

Opinnäytetyön tietopohja koostuu vaatetusalan ekologisuudesta, malliston suunnittelusta sekä 

ekologisten materiaalien käytöstä suunnitteluvaiheessa. 
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2.3 Tutkimusmenetelmät 

Oma opinnäytetyöni on osaksi toiminnallinen ja osaksi tutkimuksellinen. Toiminnallisella 

opinnäytetyöllä tavoitellaan toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järkeistämistä tai 

järjestämistä ammatillisessa kentässä tai ammatillisesta näkökulmasta. Opinnäytetyö voi olla 

esimerkiksi ohjeistus, tapahtuman toteuttaminen tai kuten omassa opinnäytetyössäni malliston 

suunnittelu. Olennaisena osana toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu sen suunittelun ja 

toteuttamisen raportointi. Toteutus voi olla monessa eri muodossa, kuten kirja, opas, CD, internet-

sivusto, näyttely tai tapahtuma. Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät 

käytännön toteutus ja sen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

Oma opinnäytetyöni on laadullinen. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tavoitteena on tietyn 

ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tutkimusmenetelmä sopii hyvin tähän opinnäytetyöhön, 

koska yksi tavoitteistani on luoda jotain, joka palvelee kohderyhmääni ja luo heille tietyn hyödyn. 

Laadullisen tutkimusmenetelmän käyttöä suosin myös siksi, ettei kerättyä aineistoa tarvitse 

analysoida kokonaisvaltaisesti, vaan voin käyttää sitä lähdemateriaalina työssäni teemoittaen 

sisältöä sopiviksi kokonaisuuksiksi.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 64.) 

Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys 
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Opinnäytetyötäni varten tutkin monia ekologisuuteen keskittyviä aiemmin julkaistuja opinnäytetöitä 

ja toimin myös opponenttina yhdelle aihetta käsittelevälle opiskelijalle hänen opinnäytetyössään. 

Jenni Kolin (2012) Steps Towards More Sustainable Fabrications -nimisessä opinnäytetyössä tekijä 

tutkii mahdollisia uusia kestäviä materiaaleja amerikkalaiselle Arbor Collective-yritykselle. 

Materiaalien valinnalla on suuri rooli yrityksessä ja Jennin tehtävänä oli tutkia ja vertailla uusia 

mahdollisia ekologisia materiaaleja yrityksen jo käyttämiin materiaaleihin.  Mallistosuunnittelun 

puolelta sain inspiraatiota ja tietoa ekologisuudesta Tanja Hietalan (2011) opinnäytetyöstä 

Ekologisen naistenvaate malliston suunnittelu. Vaikka tämän kaltaisia opinnäytetöitä on jo 

muutama, uskon omani tuovan paljon lisäinformaatiota aiheesta kiinnostuneille. Ekologisuudesta 

kiinnostunut mallistoa suunnitteleva henkilö löytää opinnäytetyöstäni tietoa materiaaleista ja niiden 

ominaisuuksista, malliston suunnitelusta sekä siitä, kuinka näitä voidaan hyödyntää 

vähittäiskaupassa. 

3. Ekologinen muoti 

 

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat olleet pääosassa suurimmissa maailmanlaajuisissa 

megatrendeissä jo vuodesta 1990 j a osittain siksi valitsin sen määrääväksi aihealueeksi 

opinnäytetyöni malliston materiaalien valinnassa. 90-luvulla luonnonkuidut ja kierrätetyt materiaalit 

valtasivat messut ja sen jälkeen vuonna 2000 innovaatiota johtivat orgaaniset, reilun kaupan sekä 

nopeasti uusiutuvat kuidut. (Fletcher 2008, 3.) Esimerkiksi urheilu- ja vapaa-ajanvaatteita 

valmistava Patagonia on käyttänyt kierrätettyjä muovipulloja fleecevaatteidensa raaka-aineena jo 

vuodesta 1993. Tätä megatrendiä ovat seuranneet muutkin tunnetut vaatemerkit, kuten Puma 

(kierrätetyn mokan käyttö kaikissa mokkakengissä) ja Nike (yrityksen uudet säädökset koskien 

tuotantoa ja materiaaleja) (Jeffries 2013, 176.). Nykypäivänä kehitellään yhä enemmän 

ympäristöystävällisempiä tekokuituja sekä pyritään kehittämään jo olemassaolevien 

luonnonkuitujen ekologisuutta (Fletcher 2008, 3.).  

 

Nykypäivän muotiteollisudessa pärjäävät ne, jotka osaavat yhdistää tehokkaan tuotannon, nopean 

trendilähtöisen tuotekokoelman ja tarkasti määritetylle kohderyhmälle hyvin markkinoidun 

kokonaisuuden. Nopean muodin (fast fashion) trendi ajaa meitä kuitenkin suurta ongelmaa kohti. 

Vaatteita ostetaan enemmän kuin koskaan, niitä ei huolleta oikein tai ollenkaan, niitä pestään liian 

usein ja ne heitetään pois aikaisemmin kuin olisi tarpeen. Vaate täyttää ostajansa tarpeen ja se 

heitetään pois, kun se ei enää täytä tätä tarvetta. Aikaisemmin tämä tarve oli fyysinen, jolloin 

vaate tarjosi lämpöä, suojaa tai muuta konkreettista hyötyä. Nykyään tämä tarve on yleensä 

puhtaasti emotionaalinen ja täyttää käyttäjänsä tarpeen olla muodikas. Tästä voidaan tietysti lukea 
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pois käytännöllisyyttä edistävät vaatteet, kuten urheilu- sekä työvaatteet, sillä niiden käyttöikä on 

yleensä pidempi. Tällaisten vaatteiden hinta on monesti korkeampi ja ne ovat myös teknisempiä 

mutta ehkäpä juuri siksi niitä käytetäänkin pidempään ja niitä huolletaan tarkemmin. On laskettu, 

että Iso-Britanniassa heitetään noin 30 kg tekstiilijättettä kaatopaikalle asukasta kohden vuodessa. 

Tällaisella jätteentuotantovauhdilla olemme pian pulassa kaatopaikkojen täyttyessä 

tekstiilijätteestä. (Gwilt, Rissanen 2011, 13.) 

 

 

3.1 Ekologinen suunnittelu ja kierrätys 

 

Monet vaatetusalan yritykset käyttävät kestävää kehitystä tukevaa elinkaariajattelua 

toiminnassaan. Elinkaarianalyysi ottaa huomioon kaikki ympäristöä kuormittavat tekijät aina raaka-

aineen tuottamisesta tuotteen hävittämiseen asti. Analyysillä saadaan selville, missä tuotteen 

tuotannon vaiheessa syntyy suurin ympäristökuormitus ja tämän avulla voidaan laatia 

vaihtoehtoisia menettelytapoja ja materiaaleja. Yleisimmin ympäristöä kuormittavat energian ja 

veden käyttö sekä hiilidioksidin vapautuminen ympäristöön. Ongelmana elinkaariajattelussa on se, 

että yleensä suurennuslasin alle otetaan vain yksi ympäristöä  kuormittavista tekijöistä eikä 

elinkaarianalyysiä tehdä alussa tuotetta suunniteltaessa vaan myöhemmin. Yleensä tarvitaan jo 

valmis tuote, jotta sen suunnittelun ja tuotannon aiheuttamat vaikutukset ympäristöön voidaan 

kunnolla mitata. Tuotteen ekologisuus ja muut kestävää kehitystä tukevat ominaisuudet tulisi 

asettaa pakollisiksi jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tuotantoa ja muita toimenpiteitä ei tarvitse 

muokata myöhemmin uudelleen (Jeffries 2013, 176.). 

 

Kestävää kehitystä voidaan tukea jo mallistojen suunnitteluvaiheessa. Värit ja muodot voidaan 

suunnitella klassisiksi, jolloin vaate on muodin mukainen pidempään tai materiaaleiksi voidaan 

valita kulutusta kestäviä ja vähän pesua vaativia vaihtoehtoja. Itse päädyin käyttämään ekologisia 

materiaaleja ja vertailemaan niitä keskenään sekä tutkimaan, minkälaisia uusia ekologisia 

materiaaleja on tullut markkinoille. Ollessani työharjoittelussa suuren suomalaisen muotitalon 

suunnittelupuolella huomasin, ettei suunnittelijoilla itsellään ollut miltei ollenkaan resursseja 

ajallisesti, jotta he olisivat voineet ottaa ekologisuuden huomioon omassa työskentelyssään. 

Mahdollisten ekologisten suunnittelutapojen lisääminen oman henkilöstön toimintaan olisi 

mielestäni kannattava ajatus ja yritys voisi jopa saada siitä markkina-arvoa itselleen. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalien lisäksi myös tuotteen koko elinkaari, tuotteen 

kustomoinnin mahdollisuus sekä loppukäyttäjä ja tämän tarve kyseiselle tuotteelle. 
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Kuviossa 2. tummansininen nuoli esittää vaatteen normaalia elinkaarta. Kuidusta tehdään tekstiiliä, 

josta suunnitellaan tuote. Tuote valmistetaan ja jaetaan vähittäiskauppaan, jossa se myydään 

kuluttajalle. Normaalit kuluttajat heittävät usein käytetyt vaatteensa pois vaikka ne voitasiin 

vaaleansinisen nuolen mukaisesti käyttää muiden tuotteiden, esimerkiksi kangaskassien tai 

räsymattojen valmistamiseen. Violetti nuoli kuvaa kuluttajan vaatteelle luomaa uutta elinkaarta, 

jossa hän lahjoittaa vaatteen hyväntekeväisyyteen tai myy vaikka kirpputorilla. Tällöin vaatteen 

elinkaari pitenee ja jopa moninkertaistuu (Payne, 2012.). 

  

Kuvio 2. Vaatteen elinkaari (Payne, 2012.) 

Kehto/kuitu 

Tekstiilituotanto 

Suunnittelu 

Tuotanto 
Jakelu 

Vähittäiskauppa 

Kulutusvaihe 

Kaatopaikka/hauta 

Uudelleenkäytetty tuote 

Kuluttaja 
kierrättää 
vastuullisesti 

Uusiokäyttö 
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Kuviossa 3. vihreä ”kuidusta kuituun”-nuoli esittää viime vuosina suosiotaan kasvattanutta 

kierrätysmenetelmää, jossa kuluttaja lahjoittaa tai myy käytetyn vaatteensa yritykselle joka 

puolestaan tuottaa näistä uusia vaatteita käyttämällä kuitumateriaalit uudestaan (Payne, 2012.). 

Esimerkkinä mainitsen yhden maailman suurimmista vaateketjuista, H&M:n. Maaliskuussa 2013 

alkavassa kampanjassa Suomen H&M myymälät vastaanottavat asiakkaiden käytetyt vaatteet 

merkistä huolimatta ja antavat asiakkaille näitä vaatekasseja vastaan etukuponkeja. Tämän 

kampanjan pilottivaihe muiden maiden myymälöissä sai suuren suosion ja nyt H&M pyrkii saamaan 

kierrätysmahdollisuuden kaikkiin maailman H&M-liikkeisiin. H&M tekee tässä kampanjassaan 

yhteistyötä I:CO -yrityksen kanssa, joka kerää vaatekassit myymälöistä. Vaatteet lähetetään 

eteenpäin uusiokäyttöön ja huonokuntoiset tuotteet tehtaisiin, joissa kuidut käytetään uudestaan. 

Villa ja polyesteri ovat hyviä esimerkkejä kuiduista, jotka on helppo kierrättää uusiksi tuotteiksi 

yhdistämällä niitä muihin kuituihin tai esimerkiksi värjäämällä eri vaatteista saadut kuidut 

uudestaan. 

 

  

Kuvio 3. Vaatteen pidennetty elinkaari (Payne, 2012.) 

Kehto/kuitu 

Tekstiilituotanto 

Suunnittelu 

Tuotanto 
Jakelu 

Vähittäiskauppa 

Kulutusvaihe 

Kaatopaikka/hauta 

Uudelleenkäytetty tuote 

Kuluttaja 
kierrättää 
vastuullisesti 

Kuidusta kuituun 
kierrätys. 
Tekninen/biologinen 
kierrätys 



9 
 

3.2 Ekologiset materiaalit 

 

Monet tutkimukset osoittavat toistuvasti, että kuluttajilla on erittäin vähän tietoa tekstiilikuitujen 

tuottamisen ekologisuudesta. Yleinen käsitys on, että tekokuidut ovat luonnonkuituja 

epäekologisempia. Tämä käsitys on syntynyt kuluttajien mielikuvasta, jossa synteettisiä kuituja 

valmistetaan suurissa saastuttavissa tehtaissa uusiutumattomista luonnonvaroista kemikaalien ja 

koneiden avulla. Totuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi eikä ole olemassa sitä yhtä ja oikeaa 

kuitua, joka olisi kaikkein ekologisin ja joka voisi syrjäyttää käytössä kaikki muut kuidut. (Fletcher 

2008, 6-7.) Monet tahot ovat tulleet siihen tulokseen, että paras mahdollinen lopputulos saataisiin 

aikaiseksi tuottamalla monia eri ekologisia kuituja oikeassa suhteessa kulutukseen. Vaikka 

ekologisten kuitujen tuotanto kuormittaakin ympäristöä vähemmän kuin normaalien kuitujen 

tuotanto, voimme silti vaikuttaa asiaan vielä tehokkaammin käyttämällä ekologisia kuituja 

monipuolisemmin. Tällä tavoin vältetään maataloudelliset, teolliset sekä trendeihin liittyvät 

monokulttuurien synnyt ja tuotantoriski pienenee, kun sen hajottaa pienempiin osiin. Tavoitteena 

on saada aikaiseksi pitkäaikainen ympäristöllinen, ekonominen sekä sosiaalikulttuurinen tehokkuus, 

joka toimii joka sektorissa tasapainoisesti (Gwilt, Rissanen 2011.). 

 

Sekä synteettisten että luonnonkuitujen valmistus kuormittaa ympäristöä, mutta yleensä eri tavoin. 

Esimerkiksi yhden puuvillakilon tuottamiseen tarvitaan 8000 litraa vettä, kun taas kilon polyesteriä 

voi tuottaa jopa ilman vettä. Toisaalta polyesterin valmistukseen tarvitaan tuplamäärä energiaa, 

kuin puuvillan valmistukseen. Kun halutaan laskea kuidun tuottamisen ympäristökuormittavuus, 

tulee tässä prosessissa ottaa huomioon käytetyt resurssit (energia, vesi, kemikaalit ja maa) sekä 

syntyvän jätteen ja saasteiden määrä (päästöt veteen, ilmaan ja maahan). (Fletcher 2008, 7.) 
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Suurimmat keskustelut ovat syntyneet seuraavista aiheista: 

- Veden ja torjunta-aineiden käyttö puuvillan kasvatuksessa 

- Päästöt ilmaan ja veteen synteettisten kuitujen ja selluloosakuitujen valmistuksessa 

- Haitalliset vaikutukset veteen luonnonkuitujen valmistuksessa 

- Suuren energiamäärän sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö synteettisten 

kuitujen valmistuksessa.  

 

 

 

Kuitujen viljely ja tuotanto kuormittaa myös muilla tasoilla. Puuvillapelloilla työskentelevillä ihmisillä 

todetaan usein hengitystiesairauksia sekä muita pellolla työskentelystä johtuvia oireita. Ilman 

hengityssuojainta työskentelevien puuvillankerääjien ja käsittelijöiden hengitysteihin ja keuhkoihin 

pääsee pieniä hiukkasia kuidusta aiheuttaen tulehduksia. Kehitysmaissa myös puuvillan 

kasvatuksessa käytettävät torjunta-aineet aiheuttavat sairauksia peltojen läheisyydessä asuville 

ihmisille, eläimille sekä maaperälle ja vesistölle. 

Kiistelty aihe on myös puuvillan kasvatukseen tarvittava tila. Puuvillan yhteenlaskettu viljelyala on 

yli 33 mi ljoonaa hehtaaria ja sen tuotanto on yli kolminkertaistunut viimeisen 70 vuoden aikana. 

(WWF Global, 2013) Jos osa tästä alasta muutettaisiin esimerkiksi riisipelloiksi, voitaisiin saada 

apua monia kehitysmaita vaivaavaan nälänhätään.  

 

  

Kuvio 4. Veden ja energian käytön vertailua kuitujen tuotannossa 
(Fletcher 2008, 16.) 
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3.2.1 Suosituimmat ekologiset kuidut 

Orgaaninen puuvilla on tällä hetkellä käytetyin ympäristöystävällinen kuito koko maailmassa. 

Puuvillaa kasvatetaan subtrooppisilla alueilla, kuten Turkissa, Intiassa sekä Kiinan ja U.S.A:n 

lämpimillä alueilla. Orgaanisen puuvillan tuotannossa ei käytetä ollenkaan synteettisiä viljelyyn 

tarkoitettuja kemikaaleja, kuten lannoitteita ja tuholaistorjunta-aineita. Yli puolet maapallon 

viljelyalasta on puuvillaa, joten suuri osa ympäristöä kuormittavasta viljelystä syntyy yksinomaan 

puuvillan tuotannosta. Orgaanisen puuvillan kasvatukseen siirtyminen parantaa maaperän laatua 

eikä pohjavesiin pääse valumaan myrkyllisiä kemikaaleja, jolloin myös pohjaveden laatu pysyy 

hyvänä. Kun mitään keinotekoisia viljely- ja torjunta-aineita ei käytetä, luonnon monimuotoisuus 

säilyy ja pintamaan paksuuden paraneminen estää maaperän eroosiota. (en.wikipedia.org.)  

Suurimmat orgaanisen puuvillan tuotantomaat ovat perustaneet organisaatioita valvomaan 

tuotantoa, jolloin varmistetaan laadukkaan orgaanisen puuvillan tuotanto. Amerikkalainen 

organisaatio National Organic Program (NOP) valvoo maan orgaanisen puuvillan tuottajien toimia 

ja Iso-Britannian Soil Association menee jopa niinkin pitkälle, että se listaa orgaanisten 

puuvillatuotteiden valmistuksessa hyväksuttävät värjäys- ja viimeistystekniikat. Monet suuret 

vaatetusalan yritykset, kuten Nike, Levi’s ja H&M käyttävät orgaanista puuvillaa suuressa osassa 

tuotteistaan. (Fletcher 2008, 19-21.) 

Vaikka orgaanisen puuvillan tuotanto kasvattaa edelleen suosiotaan, on sen viljelyn aloittaminen 

hankalaa monille viljelijöille. Kokonaan orgaanisen puuvillan tuotantoon siirtyminen vie kolmisen 

vuotta ja se on melko kallista, sillä keinotekoisten kemikaalien sijaan täytyy investoida muihin 

tuotannon edistämistekniikoihin kuten mekaanisiin ja manuaalisiin torjunta- sekä 

kasvatustekniikoihin. Puuvillan kysyntä on nykypäivänä kuitenkin  niin suurta, että nähtäväksi jää, 

pystyykö pelkkä orgaaninen puuvilla täyttämään tekstiiliteollisuuden tarpeen. (Fletcher 2008, 21.) 
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Puun selluloosasta valmistettava lyocell kehitettiin 1980-luvulla. Puuaines liuotetaan NMMO-

liuokseen  ja kehrätään kuiduiksi, jonka jälkeen käytetty liuos puhdistetaan ja käytetään 

uudelleen (finatex.fi).  Veden haihtumista lukuunottamatta 99.5 prosenttia liuoksesta pystytään 

käyttämään uudelleen sen puhdistuksen jälkeen. NMMO itsessään on myrkytöntä ja 

syövyttämätöntä ja kuidun valmistuksessa syntyvä jätevesi on vaaratonta. Yleisimmin 

eukalyptuksesta valmistetava lyocell on ympäristöystävällinen myös siksi, että se on täysin 

biohajoava ja sen raaka-ainepuu kasvaa täysimittaiseksi jo seitsemässä vuodessa joten sitä 

voidaan tuottaa nopeasti. Kuitumateriaalia ei myöskään tarvitse valkaista, sillä se on jo valmiiksi 

erittäin puhdasta ja valmiin tekstiilin voi pestä alhaisessa lämpötilassa jolloin säästyy energiaa. 

Lyocellin yksi haittapuoli on kuitenki se, että tekstiili nyppyyntyy melko helposti jo 

valmistusvaiheessa märkäprosessin aikana sekä tietysti loppukäytössä pesussa.  Nyppyyntymistä 

vastaan keksitään jatkuvasti uudenlaisia menetelmiä entsyymikäsittelyistä hartsin lisäämiseen 

mutta nämä taas omasta puolestaan kuluttavat energiaa ja luovat jätettä sekä päästöjä 

ympäristöön. (Fletcher 2008, 32.) 

 

Bambuviskoosi johdetaan bambukasvista saadusta selluloosasta. Bambu kasvaa nopeasti 

täysimittaiseksi joten sitä voidaan tuottaa nopeasti. Jatkuvasti suosiotaan kasvattavaa kuitua on 

kahdenlaista: luonnollista bambukuitua (tai bambupellavaa) sekä bambuviskoosia. Luonnollinen 

bambukuitu valmistetaan uuttamalla kuitu suoraan kasvin entsyymeillä hajotetusta 

runkomateriaalista (en.wikipedia.org.).  Tätä valmistusmenetelmää käyttää tiettävästi vain yksi 

tehdas Kiinassa joten ei voida varmuudella sanoa, onko luonnollinen bambukuitu väitetysti 

ekologisempaa kuin bambuviskoosi. Ylivoimaisesti käytetympää bambuviskoosia taas valmistetaan 

irrottamalla kuituaines höyryttämällä ja sen jälkeen murskaamalla massa mekaanisesti. 

Bambuviskoosi valmistetaan samalla tavalla kuin normalli viskoosi mutta ekologisempaa siitä tekee 

se, että raaka-ainekasvi on nopeasti kasvavaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tuotannossa tulee 

ottaa huomioon myös kestävää kehitystä tukeva sadonkorjuu ekologisuuden ylläpitämiseksi. 

Bambukuidun muita hyviä ominaisuuksia ovat tehokas kosteudensiirto, laskeutuvuus sekä hyvä 

värjäytyvyys. (Fletcher 2008, 32-34.) 
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Kierrätetystä polyesteristä valmistetut vaatteet valmistetaan kuiduista, jotka on tehty joko 

käytetyistä polyesterivaatteista tai kierrätetyistä PET pulloista. Polyesteriä valmistetaan 

tereftaalihaposta ja etyleeniglygolista. Tällä menetelmällä tarvitaan vain pieni määrä vettä ja on 

myös kehitetty muita polyesterin valmistustapoja jotka eivät vaadi veden käyttöä lainkaan. 

Kierrätettävä kuituaines hajoitetaan kemiallisesti ja polymerisoidaan uudelleen kuituraaka-aineeksi. 

Tämä säilyttää materiaalin laadun, sillä kuiduista saadaan jälleen pitkiä eikä niihin tarvitse lisätä 

muita kuituja parantamaan tuntua tai kestävyyttä.  (Fletcher 2008, 12 ja 35.) Kierrätetyn 

polyesterin käyttö vaihtoehtoisena, ”vihreämpänä” materiaalina on kannattavaa, jos kuitua 

värjätään maltillisesti sillä muutoin värjäyksessä käytetyt kemikaalit kumoavat kuidun 

kierrättämisestä saadun hyödyn. Useat tunnetut vaatetusalan yritykset käyttävät kierrätettyä 

polyesteriä tuotteissaan. Esimerkkeinä materiaalin tunnetuksi tehnyt Patagonia sekä kierrätettyä 

polyesteriä Conscious-mallistoissaan käyttävä H&M. 

 

3.2.2 Uusia kuitumateriaaleja 

Tieteen tehdessä jatkuvia harppauksia eteenpäin on pysytty luomaan uudenlaisia, entistä 

ympäristöystävällisempiä kuituja. Esimerkiksi hiilipäästöjen pienentämiseksi on kehitelty uusia, 

hiilineutraaleja kuituja. Ideana on, että kasvukautensa aikana näiden kuitujen alkuperäkasvi sitoo 

hiilidioksidia yhtä paljon, kuin sen korjuu vapauttaa. Näitä kuituja ovat muunmuassa bambu, 

viskoosi ja lyocell. Biologisesti hajoavia kuituja kehitetään jatkuvasti ja uudenlaisena kuituna 

esimerkiksi puuvillan ja lyocellin rinnalle ovat nousemassa kasviperäiset, biologisesti hajoavat 

tekokuidut kuten poly lactic acid (PLA, ei vielä suomenkielistä nimeä), jota voidaan valmistaa  

maissitärkkelyksestä sekä soijapapukuitu. Nämä kuidut auttavat meitä päästämään irti suuresta 

öljyn tarpeestamme. (Fletcher 2008, 4-7.)  
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Soijapavun proteiinista valmistettava soijakuitu keksittiiin jo 1950-luvulla helpottamaan toisen 

maailmansodan jälkeistä pula-aikaa. Kuitu ei kuitenkaan saavuttanut suosiota, sillä tuohon aikaan 

ei ollut vielä kehitetty tarpeeksi hyvää menetelmää kyseisen kuidun tuotantoon ja pula-ajan 

jälkeen muut kuitumateriaalit korvasivat soijakuidun. Nykypäivän tekniikalla ja tietämyksellä on 

kuitenkin saatu luotua silkkiä muistuttava ja täysin biohajoava soijakuitu, jota käyttää esimerkiksi 

kuvan 1. bodya valmistava Babysoy –yritys. Pääasiassa Amerikassa ja Kiinassa valmistettavasta 

soijakuidusta toivotaan tulevan korvaava materiaali öljyn avulla valmistetuille kuiduille sekä 

kashmirille. Kun soijapavusta on eroteltu kuiduiksi valmistettava proteiini, pavun jäljelle jäävistä 

aineista saadaan tuotettua eläimille ravintoa, joten mitään ei mene hukkaan. Suurin huolenaihe 

soijakudun tuotannossa on itse pavun viljelyn aiheuttamat ympäristövaikutukset. Viljelyyn kuluu 

runsaasti vettä, torjunta-aineita sekä lannoitteita. Myös geenimuunneltujen papujen viljely on 

suurta ja täysin orgaanisesti tuotetun soijakuidun hinta on 30 p rosenttia korkeampi kuin 

orgaanisen puuvillan. (Fletcher 2008, 34.)  

Kuva 1. Soijakuidusta valmistettu body  (babysoyusa.com.) 
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PLA eli Poly Lactic Acid kuitu on uudenlainen biopolymeerikuitu. Tämä termoplastinen 

(lämmöllä muokattava) kuitu valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvasta materiaalista. Tällä 

hetkellä PLA:ta johdetaan maissitärkkelyksestä  muuntamalla se ensin sokeriksi ja tämän jälkeen 

maitohapoiksi (LA) käymisprosessin avulla. Lopuksi raaka-aineesta tehdään kuitua normaalien 

sulakeruumenetelmien avulla. Tulevaisuudessa on mahdollista valmistaa PLA:ta muidenkin kasvien 

tärkkelyksestä tai sokereista. Käymisprosessia kehitettäessä kuitua voitaisiin tulevaisuudessa 

valmistaa esimerkiksi ruohosta ja jopa biomassasta. (Fletcher 2008, 27-30.) 

Vaikka PLA kuuluukin polyesterikuituihin, sen valmistuksessa ei käytetä uusiutumattomia 

polttoaineita ja se on täysin biohajoava. PLA:n kompostoimiseen tarvitaan kuitenkin teollisuuden 

käytössä olevia kompostoimistiloja, sillä se tarvitsee tarkan lämpötilan sekä kosteuden, jotta 

kuitumateriaali alkaisi kompostoitumaan. PLA:ta on pääasiassa käytetty lääketieteessä 

tikkauslankana koska sen valmistus on melko kallista ja pienimuotoista. Kuidun tuotantoa on lisätty 

viimevuosina suurimuotoisten ympäristöoperaatioiden myötä, joita on lanseerannut mm. Nature 

Works LLC mutta PLA:n hinta on edelleen miltei kolme kertaa normaalia polyesteriä korkeampi. 

(Fletcher 2008, 27-30.) 

Epäsuosiota PLA:n valmistuksessa aiheuttaa myöskin se, että raaka-aineen orgaanisuutta ei voida 

taata. Amerikka on suurin PLA:n tuottaja ja osa maissista on geenimanipuloitua mutta maan 

politiikan mukaan viljelijöiden ei tarvitse eritellä geenimanipuloituja maisseja muista. Tämän takia 

moni orgaanisia materiaaleja käyttävä yritys ei ole ottanut PLA:ta valikoimiinsa. PLA:n heikkouksia 

ovat myöskin sen alhainen lämmönkesto sekä huono värjäytyvyys. Se, että tuotetta ei pysty 

silittämään, vähentää sen suosiota kuluttajien keskuudessa ja on suuri haaste valmistajille. Kuitua 

on vaikea värjätä, sillä väri ei tartu siihen helposti ja kuitu haurastuu värjäyksessä helpommin kuin 

normaali polyesteri. Näihin ongelmiin etsitään kuitenkin koko ajan ratkaisuja ja tutkijat uskovat 

löytävänsä ratkaisun niihin. (Fletcher 2008, 27-30.) 

 

Vaikka tällaiset kuidut ovat vähemmistönä puuvillan ja polyesterin rinnalla niiden yhteen laskettu 

määrä olisi kuitenkin suuri. Kuitujen tuotantoa voitaisiin tällä tavalla jakaa eri paikkoihin, jolloin 

isoimpien tuotantoalueiden kuormitus laskisi. Tällaisten kuitujen tuottaminen monipuolistaisi ja 

täyttäisi materiaalitarpeitamme sekä kasvattaisi paikallisten kuitujen kysyntää, toisi lisää 

työpaikkoja uusille alueille ja vahvistaisi alueita myös sosiaalisella tasolla. Tällä hetkellä 

edellämainittujen kuitujen tuotanto on melko pientä, sillä kysyntä ei tuntemattomuuden takia ole 

suurta ja esimerkiksi PLA:n valmistus on vielä melko kallista. (Fletcher 2008, 28.) 
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3.2.3 Materiaalien kehitys 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, kuitujen ekologisuuden mittaaminen sekä arviointi on haastavaa ja 

monien tutkimustulosten todentaminen vaatii lukuisia testauksia. Tehtävää helpottavat uudenlaiset 

ohjelmistot sekä menetelmät, joiden avulla voidaan seurata kuitujen tuotannon kehitystä ja uusien 

menetelmien tomivuutta. Joidenkin ohjelmistojen pääfunktiona on kerätä perustietoa kuiduista ja 

niiden ominaisuuksista laadullisen tutkimuksen kautta, toisten tehtävänä on laskea määrällisesti 

kohteen ympäristövaikutuksia käyttäen LCA-tekniikkaa (lifecycle assessment). Molemmissa on 

omat hyvät ja huonot puolensa. Laadullisen tutkimuksen kompastuskivenä ovat usein 

epämääräiset tutkimustulokset, jotka laskevat tutkimusten ja selontekojen uskottavuutta. 

Määrällisten tutkimusten oglemana on, että niiden tulokset saattavat olla liian yksipuolisia. Tämä 

johtuu siitä ettei näille tutkimuksille ole vielä luotu yhdenmukaistavia mittaussäännöstöjä, jolloin 

tulokset heittelehtivät eikä niitä voida vertailla keskenään. Tutkimuksia määrittävät rajat ovat 

epäselviä ja tällöin samankaltaisista testauksista voidaan saada suuresti toisistaan poikkeavia 

tuloksia. (Fletcher 2008, 14-15.) 

 

Muissa tutkimuksissa kuitujen vertailua käytetään muunmuassa kuitutrendien ennustamiseen sekä 

markkinoilla menestymisen takaamiseen. Yhdessä 1996 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin 

kolmen ns. vaihtoehtokuidun tuotannon ympäristöllisiä kustannuksia. Nämä kuidut olivat hamppu, 

lyocell sekä kierrätetty polyesteri. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen että lyhyellä aikavälillä 

uudelleen käytetyt kuidut kuten kierrätetty polyesteri olisivat suosittuja mutta keskipitkällä 

aikavälillä voittaja olisi lyocell. Pitkällä aikavälillä kaikista ympäristöystävällisin ja kaupallisin kuitu 

on kuitenkin hamppu, jos sen yhdistämistä marihuanan tuotannon kanssa kontrolloidaan ja 

mielleyhtymä huumeisiin saadaan poistettua. Kierrätetyn polyesterin ja lyocellin heikkoutena on se, 

että niiden raakamateriaalien saanti on tällä hetkellä haasteellista. Vaikka tästä tutkimuksesta on jo 

yli kymmenen vuotta, raaka-ainepula vaivaa edelleen kuitujen tuotantoa. Muutamat suuret 

vaateketjut kuten H&M ovat alkaneet käyttää näitä kuituja omissa mallistoissaan, mikä saa 

vaihtoehtoisten kuitujen tulevaisuuden näyttämään hieman kirkkaammalta. (Fletcher 2008, 16.) 

Kuva 2. esittelee H&M:n uusimman Conscious –malliston kierrätetystä polyesteristä valmistetun 

topin sekä luomupuuvillaa sisältävät housut. 
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Kuva 4. H&M Conscious collection2012 kesä. 

Kuva 2. H&M Conscious collection 2013 (h&m.com/fi.) 
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3.3 Organisaatiot ekologisen vaatetusalan avaintekijöinä 

Luotettavuutta sekä uskottavuutta tuotteilleen yritys voi saada hankkimalla tuotteilleen tai 

mallistoilleen erilaisten organisaatioiden antamia ympäristömerkkejä. Ulkopuoliset organisaatiot 

valvovat raaka- aineiden ja tuotteiden valmistuksen ekologisuutta sekä eettisyyttä. Tuotannon 

ollessa kaukana on erittäin tärkeää, että sen ekologisuutta ja eettisyyttä valvotaan jolloin taataan 

paras mahdollinen laatu ja vaatteen viljelyksessä sekä tuotannossa työskentelevien ihmisten 

hyvinvointi. (vihreatvaatteet.com.) Seuraavat organisaatiot kuuluvat maailmaan tunnetuimpien ja 

suurimpien kuluttajatuotteiden ekologisuutta valvovien organisaatioiden joukkoon.  

Kuva 3. GOTS-logo (global-standard.org.) 

GOTS eli Global Organic Textile Standard on sertifikaatti, joka valvoo tekstiilien ekologisuutta 

ja eettisyyttä. Tämä merkki (kuva 3.) varmistaa, että kaikki tuotannon vaiheet luonnonmukaisesta 

viljelystä lopulliseen tuotteeseen asti ovat ekologisia. Ihmisten ja eläinten hyvinvointi otetaan myös 

huomioon tätä sertifikaattia myönnettäessä. Tuotteen tulee olla vähintään 95 prosenttisen 

luonnonmukaisesti viljeltyä luonnonkuitua saadakseen käyttää tätä merkkiä. (vihreatvaatteet.com) 

Kuva 4. Joutsenmerkki (ymparistomerkki.fi.) 

24-vuotias Joutsenmerkki (kuva 4.) on pohjoismaiden ympäristömerkki. Merkki huomioi tuotteen 

koko elinkaaren aikana tapahtuvat ympäristövaikutukset kuten vesistöjen rehevöitymisen sekä 

ilmaston lämpenemisen. Sertifikaatilla pyritään kannustamaan yrityksiä entistä ekologisempaan 

ajatteluun ja tuotantoon. Joutsenmerkkiä uudistetaan muutaman vuoden välein ja se annetaan 

määräajaksi, jolloin yritys joutuu hakemaan sitä uudestaan ja todistamaan toimivansa edelleen sen 

kriteerien mukaisesti. (ymparistomerkki.fi.) 
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Kuva 5. EU-kukka (ec.europa.eu.) 

EU-kukan (Eco-Label) saadakseen tulee yrityksen valvoa tuotannon aikana ilmaan ja veteen 

kulkevia päästöja ja niiden minimoimista. Tuotteen ei tarvitse olla luonnonmukaisesti valmistettua, 

joten miltei mikä tahansa kuitu voi saada sertifikaatin. Materiaalin tulee noudattaa tarkkoja 

rajoituksia siitä, miten paljon haitallisia kemikaaleja se saa sisältää. (vihreatvaatteet.com.) EU-

kukan (kuva 5.) on saanut jo moni Suomessakin tuttu yritys ja erityisesti vauvanvaatteissa näkee 

usein Eco-Label logon. Esimerkkeinä Name It-lastenvaateliike sekä osa H&M:n vauvanvaatteista. 

(ec.europa.eu/ecat.) 

kuva 6. Textile Exchange-logo (textileexchange.org.) 

Yhdysvaltalainen Textile Exchange merkki on vuonna 2003 luotu voittoa tavoittelematon järjestö, 

jonka päätehtävänä on parantaa ja ylläpitää vaateteollisuuden ekologista, ympäristöystävällistä ja 

sosiaalista hyvinvointia ympäri maailman. Järjestö valvoo puolueettomasti tuotannon rehellisyyttä 

ja pyrkii parantamaan orgaanisten viljelijöiden näkyvyyttä markkinoilla sekä kouluttamaan heitä 

parantamaan yritystoimintaansa. (ethicalfashionforum.com) Järjestö valvoo luomumateriaalien 

lisäksi muitakin luonnonkuituja sekä kierrätettyjä materiaaleja. Textile Exchange on luonut listan 

kriteerejä koskien myös tuotantoa ja sen ympäristöystävällisyyttä. Valvonnassa ovat muun  muassa 

energian kulutus sekä päästöt veteen ja ilmastoon. Jos nämä kriteerit täyttyvät, saa yritys 

käyttöönsä Textile Exchange –merkin (kuva 6.). 
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4. Malliston kehittäminen 

Tuotemielikuva eli brändi on keskeisessä asemassa markinoiden kilpailutilanteessa. Tarkoituksena 

on erottua joukosta ja asemoida tuote tai tuoteryhmä niin, että asiakas valitsee sen myös 

tulevaisuudessa kilpailijoiden sijaan. Tavoitteena on tulla arvostetuksi ja tunnetuksi 

kohdemarkkinoilla. (Kettunen 2001, 51.) Brändi koostuu yleensä kuudesta kahteentoista 

mielleyhtymästä, jotka jaetaan ydinidentiteettiin ja laajennettuun identiteettiin. Näitä mielleyhtymiä 

omassa opinnäytetyömallistossani ovat mm. Ekologisuus sekä trendikkyys. 

 

4.1 Malliston imago ja identiteetti 

Brändi on yrityksen ympärille rakentunut mielikuva yrityksen tuotteista tai palveluista. Brändin 

olemukseen liittyy sen nimi, muoto tai vaikka symboli, jonka avulla kuluttaja tunnistaa kyseessä 

olevan brändin. Esimerkkeinä Adidas ja sen kolme viivaa sekä Louis Vuittonin maailmankuulu 

logokuosi. Brändi on kuluttajalle aineetonta hyötyä tarjoava käsite, joka luo lisäarvoa yritykselle ja 

sen tarjoamille tuotteille tai palveluille. (Anttonen, Hirvi 2008, 3.) Mielikuva brändin imagosta voi 

olla kestävyys, trendikkyys, laadukkuus tai vaikka nopeus. Brändin imago voi muuttua joissain 

tapauksissa myös negatiiviseksi, jos yritys esimerkiksi kokee mediassa käsiteltävän skandaalin. 

Vaatetusalalla tällaisia voivat olla mm. lapsityövoiman käyttö, tehtaiden huonot olot sekä 

ympäristölle aiheutuvat haitat tuotannossa. 

Oma mallistoni ei mene tuotantoon, joten sille voidaan tehdä vain kuviteltu imago. Tavoitteena 

malliston imagolle on, että kuluttajat näkisivät siinä ekologisuuden sekä trendikkyyden luoman 

lisäarvon. Tarkoin valitut materiaalit luovat kuluttajalle mielikuvan siitä, että mallistoa 

suunniteltaessa on otettu huomioon myös ympäristö, eikä ainoastaan tuotannon ja logistiikan 

kustannukset sekä trendikkyys. 

Tuotemerkin identiteetillä on nykypäivänä suuri rooli yrityskulttuurissa ja kuluttajamarkkinoilla. 

Individualismi leviää ympäri maailmaa joten yritysten on seurattava perässä ja tarjottava 

kohdekuluttajilleen tuotteita, jotka vahvistavat heidän näkemystä omasta itsestään. Kuluttaja 

haluaa erottua joukosta oman tyylinsä avulla tai kuulua johonkin tiettyyn joukkoon ja valitsee tällä 

tavoin ”itsensä näköisiä” tuotteita, jotka sekä ilmaisevat yhteenkuuluvuutta, että peilaavat 

kululuttajan omaa yksilöllisyyttä. Brändi, jolla on vahva identiteetti on vaikeampi korvata sillä niissä 

on tunnevoimaa ja ovat siksi arvokkaampia ihmisille. (Lindroos 2005, 93-95.) 
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Opinnäytetyömallistossani sen identiteetti syntyy materiaalien valinnasta sekä tuotteiden 

ulkonäöstä ja käytettävyydestä. Kohderyhmän henkilö haluaa pukeutua trendikkäästi mutta myös 

ekologisesti. Tuotteen laatu on hänelle tärkeä mutta ulkonäön täytyy peilata hänen omaa 

identiteettiään ja näin vahvistaa henkilön yksilöllisyyttä. Malliston tuotteet palvelevat sekä 

ekologisuudesta, että trendikkyydestä kiinnostunutta asiakasta unohtamatta kuitenkaan laatua ja 

käyttömukavuutta. Vaikka mielihyvää tuottavan ostamisen alue on jatkuvasti laajenemassa haluan, 

että mallistoni täyttää myös käytännöllisyyden sekä ympäristöä säästävän kulutuksen kriteerit. 

 

 

  

Kuvio 5. Brändien ryhmitys ja kuluttamisen taso (Lindroos 2005, 45) 
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4.2 Kohderyhmä 

Markkinoinnin tai palvelun tehokkuutta tavoitellaan kohderyhmäajattelulla eli segmentoinnilla. 

Kohderyhmämäärittelyllä pyritään saamaan tuotteelle tai palvelulle ostajaryhmä, jonka ihmisten 

ostokäyttäytyminen olisi mahdollisimman samanlainen. Yhdenlainen sudenkuoppa segmentoinnissa 

on se, että pyritään miellyttämään liian suurta joukkoa jolloin käy niin ettei loppujen lopuksi 

miellytä ketään. Mitä paremmin kohderyhmä voidaan rajata, sitä paremmin tuotetta tai palvelua 

pystytään markkinoimaan. Hyvässä kohderyhmämäärittelyssä otetaan huomioon ostajien 

taustatekijät kuten ikä ja sukupuoli, ostokäyttäytyminen, elämäntyyli, tarpeet, asenteet ja 

arvostukset. Määrittelyssä tulee myös miettiä miten syvän asiakassuhteen yritys haluaa kuluttajan 

kanssa luoda. (Puupponen 2003.) 

Kohderyhmän määrittelyllä on suuri rooli malliston suunnittelussa. Jos ainoana tavoitteena on 

suunnitella ekologinen mallisto ilman tarkasti määriteltyä kohderyhmää on riskinä, että vaatteet 

jäävät myymälän rekeille roikkumaan koska eivät miellytä mitään kuluttajaryhmää. Nykypäivänä 

asiakasta ei enää kiinnosta se, että valkaisemattomassa puuuvillatunikassa on iso vihreä lappu, 

jossa lukee ”Valmistettu orgaanisesta puuvillasta” vaan tuotteen pitää tarjota enemmän.  

 

Opinnäytetyöni malliston kohderyhmäksi olen profiloinut noin 24-35- vuotiaat työssäkäyvät naiset. 

Heillä ei välttämättä ole vielä lapsia joten heillä on aikaa ja he kuluttavat rahaa omaan 

ulkonäköönsä ja hyvinvointiinsa melko paljon. Kohderyhmän naiset haluavat pukeutua tyylikkäästi 

mutta eivät liian konservatiivisesti. He heluavat tuoda pukeutumisellaan esiin omaa 

persoonallisuuttaan. Yksi suuri yhteinen tekijä heidän ostokäyttäytymisessään on myös se, että 

heille on tärkeää tuotteiden ekologisuus. Trendikkyyttä ja ekologisuutta on alettu käyttämään 

samassa konseptissa vasta muutama vuosi sitten. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita H&M ja sen 

lanseeraamat Conscious mallistot. Myös suuri osa H&M:n käyttämästä puuvillasta on orgaanista 

puuvillaa ja H&M on tällä hetkellä maailman suurin orgaanista puuvillaa käyttävä vaatetusalan 

yritys. Myös kierrätetyn polyesterin sekä Tencelin © käyttö on yleistynyt yrityksen tuotteissa.  
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Kohderyhmääni varten olen suunnitellut malliston, josta kuluttaja löytää itselleen vaatteet sekä 

töihin, että vapaa-aikaan. Olen ottanut suunnittelussa huomioon tuotteiden ekologisuuden ja 

käyttömukavuuden trendikkyyttä unohtamatta. Tavoitteena on, että asiakas voi peilata omaa 

yksilöllisyyttään malliston vaatteilla niiden yksityiskohtien sekä värien avulla. Ekologisuus tulee 

mallistossa esiin materiaalien valinnassa. Aikaisemmin ekologisista materiaaleista tehdyt tuotteet 

suunniteltiin näyttämään ekologisemmilta värien ja kuosien sekä tuotteen muodon avulla mutta 

itse en halua sen näkyvän liikaa mallistossani. Nykypäivänä ekologiselle tuotteelle on enemmän 

ulkonäöllisiä vaatimuksia joten pelkkä stereotypinen kukkakuvioinen ”säkkikankainen” mekko ei 

riitä tyydyttämään kohderyhmän tarvetta. Riippulapuilla ja markkinointimateriaalilla voidaan myös 

tuoda esille malliston ekologisuus. 

Mietin pitkään malliston nimeä. Olen nimennyt mallit kukkien mukaan, mutten halunnut antaa koko 

mallistolle sellaista nimeä, joka välittömästi yhdistäisi sen ekologisuuteen. Lopulta nimi Gaia päätyi 

nimeksi mallistolle. Gaia on kreikkalaisen mytologian alkujumalatar, jota kutsutaan myös Äiti 

Maaksi. Nimi on lyhyt ja ytimekäs ja melko helppo lausua. Tämä on tärkeää markkinoinnin ja 

tunnettavuuden kannalta. Tuotteen, tuotemerkin tai malliston nimen tulee olla mieleenpainuva ja 

kuvastaa sitä mitä se edustaa. Tuotemerkin logon fonttina käytin Papyrus-fonttia, joka sopii 

nimeen ja malliston teemaan kapean ja rosoisen ulkonäkönsä ansiosta. Logon värinä on vihreä, 

mutta se on muokattavissa halutunlaiseksi malliston teemasta ja värimaailmasta riippuen.  

 

4.3 Malliston asemointi 

Kuluttajamarkkinoilla kannattaa asemointi perustaa tuotteen yhteen päähyötyyn, joka on tuotteen 

tai palvelun paras ominaisuus. Esimerkkinä käytän jälleen H&M:ää, jonka sloganissa nousee 

selvästi esille yrityksen päähyödyt: ”Muotia ja laatua parhaaseen hintaan”. Pyrkimyksenä on tehdä 

tuotteesta tai palvelusta  muista poikkeava tai parempi, jotta kohderyhmän kuluttajat suosisivat 

sitä. Onnistunut asemointi varmistaa myös sen, että kuluttajat ovat valmiit maksamaan kyseisestä 

tuoteesta korkeamman hinnan. Päähyötyjä voivat olla esimerkiksi laatu, kestävyys, edullisuus tai 

vaikka mukavuus. (Kettunen 2001, 51.) Yleisimpiä vaatetusalan päähyötyjä ovat laadukkuus ja 

edullisuus (Stockmannin omat merkit vs. H&M) mutta ekologisuus on viimeaikoina löytänyt 

jalansijan näiltäkin markkinoilta. 

 

Oman mallistoni päähyöty on ekologisuus. Pyrin ottamaan ympäristöystävällisyyden huomioon 

sekä suunnittelussa, että tuotteiden valmistuksen suunnittelussa. Halusin asemoida mallistoni 
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myös hinta/trendikkyys -suhteiltaan verrattuna muutamaan tunnettuun vaatetysalan yritykseen ja 

laadin omien kokemusteni ja etsimäni informaation avulla alla olevan kaavion. Käytän esimerkkeinä 

myös Stockmann Oy:n omia E’NY- ja Christelle Co. -merkkejä sillä niistä olen saanut 

opinnäytetyöhöni paljon vaikutteita ja inspiraatiota. Vaikka kohderyhmän naisilla on käytettävissä 

paljon rahaa itsensä vaatettamiseen, haluan, että monilla olisi mahdollisuus vaatteiden ostoon. 

Tietysti ekologisten materiaalien hinta saattaa olla korkeampi, joten tuotteille täytyy asettaa 

normaalia hieman korkeampi hinta verrattuna tavalliseen mallistoon. Uskon kuitenkin 

kohderyhmän olevan valmis maksamaan tuotteista hieman korkeamman hinnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kuvio 6. Oman malliston asettuminen Hinta-trendikkyys kaaviossa 
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5. Malliston suunnitteluprosessi 

Muodin ennakointi ja suunnittelu tapahtuvat samaan aikaan mallistosuunnittelun prosessissa. 

Vaikka suunnittelija käyttääkin apunaan valmiita trendianalyysejä ja muuta informaatiota tulevasta 

muodista, luo hän kuitenkin samaan aikaan omaa näkemystään tulevasta muodista. Tämä toiminta 

on osaksi tiedostamatonta, sillä suunnittelija saa jatkuvasti vaikutteita ja inspiraatiota myös  

tutkimustyönsä ulkopuolelta. (Nuutinen 2004, 211.) 

”Nykyaikainen valmisvaateteollisuus koostuu tyylillisten muutosten ennakoinnista, materiaalien ja 

tuotteiden tuotekehitystyöstä ja valmistamisesta sekä niiden markkinoinnista tukku- ja 

vähittäiskauppiaille ja kuluttajille” (Nuutinen 2004, 51.) 

Näin Nuutinen kuvailee tekstiili- ja vaateteollisuuden kolmea tasoa, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Suunnittelu, tuotanto ja jälleenmyynti luovat kokonaisuuden, jota täydentävät 

alan messut, näyttelyt ja näytökset sekä media. Teollisessa vaatesuunnittelussa suunnittelijaa 

ohjaavat standardit ja yrityksen asettamat ohjeistukset sekä aikataulu. Sesonkien-, tarvikkeiden 

toimittajaketjujen- sekä kuluttajien asettamien vaatimusten tiedostaminen ja hallitseminen 

auttavat suunnittelijaa luomaan kaupallisen kokonaisuuden. (Nuutinen 2004, 51-52.) 

5.1 Mallistossa käytetyt 2013 sesongin trendit 

Mallistooni olen hakenut inspiraatiota itseäni kiinnostavasta art nouveau -taidesuuntauksesta sekä 

kevät/kesä 2013 -trendeistä. Haaleat sävyt maustettuna muutamalla vahvalla tehostevärillä luovat 

mallistoni värikartan. Vaaleilla sävyillä haluan säilyttää vaatteiden muodossa näkyvän 

huolettomuuden ja keveyden. Haalea vihreä sekä harmaaseen taittuva sininen luonnollisen beigen 

ja harmaan sävyjen kanssa luovat ilmavan ja keväisen kokonaisuuden. Vahvempia, kirkkaampia 

värejä käytän pääasiassa sifonkimekoissa, jolloin materiaalin läpikuultavuus rauhoittaa vahvaa 

värimaailmaa. Perusvärit sininen, punainen ja keltainen yhdistettynä mekkojen leikkauksiin 

toistavat 1800-luvun lopun Art nouveau- henkeä.  

Vaatteiden muodoissa näkyy jo viime syksynä suosioon noussut paitojen ja toppien peplum-helma 

sekä vyötäröä korostavat laskokset. Kerroksellisuus ja ilmavuus ovat myös avain asemassa tämän 

kesän trendeissä. Mekoissa pitää olla sekä pituutta, että volyymiä joten maksimekkojen luvattu 

aikakausi jatkuu tänäkin vuonna. Hameen pituus voi tänä vuonna olla melkein mikä tahansa 

tyylikkäästä ministä aina varpaita hipovaan maksiin asti. Korkeavyötäröinen linja tuo naiselliset 

muodot esiin ja epäsymmetrisyys, kerroksellisuus ja kellomaisuus näkyvät hameiden leikkauksissa. 

Suunnittelemiini vaatteisiin olen myös saanut vaikutteita matkoiltani Välimeren maissa ja 

esimerkiksi pitkissä kesämekoissa on häivähdys antiikin Kreikan pukeutumistyyliä. 
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Myös housut ovat korkeavyötäröisiä ja ulottuvat pohkeeseen tai nilkkaan asti. Shortsit saavat olla 

leikkisän pussimaiset. (wgsn.com.) 

 

5.2 Malliston suunnittelu 

Malliston suunnittelussa ratkaistaan ongelmia luovalla tavalla ja pyritään täyttämään ihmisten 

pukeutumiseen liittyviä tarpeita. Jotta esille tulevat ongelmat voidaan ratkaista, tulee 

suunnittelussa ottaa huomioon sesongin trendit, uusien ratkaisujen keksiminen ja käyttäminen 

sekä vanhojen toimintatapojen kehittäminen ja uusiokäyttö. Aiemman kokemuksen hyödyntäminen 

yhdistettynä uusiin ideoihin muodostavat toimivan ja kiinnostavan kokonaisuuden. (Nuutinen, 

2004, 102-103.) 

Koska opinnäytetyöni pääteemana on ekologisuus, suunnitellessani mallistoa otin huomioon 

seuraavia ekologisia kohtia: 

- Tuotteet ovat tehty tarpeeseen ja vastaavat teollisuuden ja kuluttajan ongelmaan 

- Tuotteiden materiaalit ovat uusiutuvia ja kierrätettävissä 

- Materiaalit on värjätty ympäristöä kuormittamattomilla tavoilla 

- Tuotteet ovat helppohoitoisia 

- Tuotteiden tyyli on tarpeeksi klassinen, jotta niitä voidaan käyttää pidempään 

- Malliston materiaalien käyttö on intensiivistä ja tuotteita voidaan yhdistellä keskenään 

 

En halunnut tuoda ekologisuutta liikaa esiin vaatteiden ulkoasun kautta ja siksi keskityinkin 

materiaalien valintaan tarkemmin. Tietysti haluan, että kuluttajat ottavat ekologisuuden huomioon 

vaatteita ostaessaan mutta ostopäätöstä tehdessään kuluttaja tekee yleensä päätöksen tuotteen 

ulkonäön ja tunnun perusteella jolloin materiaalin mahdollinen ekologisuus tulee niin sanotusti 

kaupanpäälle. 

Malliston suunnittelun alkuvaiheessa kävin sen hetkisen yhteistyöyrityksen design managerin 

kanssa keskustelun heidän tarpeistaan ja malliston tuotteista ja tyylistä. Näiden pohjalta tein 
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mallistolle värikartan ja luonnoksia mahdollisista vaatteista (kuva 7.). Tässä vaiheessa päätin jo 

mallien materiaalit, sillä olin jo päättänyt materiaalien olevan tutkimukseni kohteena 

opinnäytetyössäni. Noin kaksi kolmasosaa tuotteista hyväksyttiin ja lähdin kehittämään niitä 

eteenpäin pitäen koko ajan mielessä käyttämäni materiaalit. Materiaalien tuli sopia tuotteen 

muotoon ja tukea sen liikkuvuutta sekä olla värjättävissä ja leikattavissa halutulla tavalla, jotta 

tuotteista saataisiin suunnitellun näköisiä. Lopulliseen mallistoon suunnittelin 21 mallia, jotka 

jakautuvat kolmeen osaan toimitusaikojen mukaan. Vaikka mallistoa ei tuoteta eikä yritys ole 

enään mukana opinnäytetyössäni, halusin tehdä sen kuin oikealle yritykselle joten otin huomioon 

vastaavien tuotteiden toimitusajat Suomessa ja suunnittelin malliston sesongin mukaiseksi. 

Mallisto koostuu enimmäkseen käytännönläheisistä mutta kuitenkin trendikkäistä perusvaatteista 

johon olen lisännyt juhlavampia mekkoja ja pari erikoisempaa yläosaa. Vierailin Helsingin 

Käpylässä järjestetyillä kangasmessuilla keväällä 2012 siinä toivossa, että olisin sieltä löytänyt 

mallistooni hyviä ekologisia esimerkkikankaita, mutta jouduin pettymään. Messuilla olleilla 

yrityksillä ei ollut tarjota muita ekologisia materiaaleja kuin bambua ja vain yhdessä näistä 

bambumateriaaleista oli Textile exchange -ympäristömerkki. 

Kuva 7. Malliston suunnitteluprosessin alkuvaiheen luonnoksia ja värikartta 
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5.3 Mallistoon valitut materiaalit 

Orgaaninen puuvilla ja puuvillatrikoo 

Suurin osa mallistoni tuotteista on suunniteltu tehtäväksi orgaanisesta puuvillasta, joka sopii hyvin 

kevät/kesämallistoon sen keveyden ja helppohoitoisuuden vuoksi. Materiaali on miellyttävä iholla ja 

sitä on mallistossa sekä kudottuna kankaana että trikoona. Kudotusta puuvillasta olen suunnitellut 

kaksi alaosaa, kolme yläosaa sekä yhden liivimekon. Materiaalilla saadaan ryhtiä muuten rentoihin 

tuotteisiin ja ne on helppo huoltaa, sillä puuvilla kestää korkean lämpötilan sekä pesussa, että 

silityksessä. Orgaanisesta puuvillatrikoosta suunnittelin viisi tuotetta; kaksi yläosaa, yhden hameen 

ja kaksi mekkoa.  

Kierrätetty polyesterisifonki ja polyesteritrikoo 

Mallistossani käytän kierrätetystä polyesteristä valmistettuja materiaaleja seitsemässä tuotteessa. 

Kaksi mekkoa on suunniteltu valmistettavaksi polyesterisifongista, joka on läpikuultavaa ja kauniisti 

laskeutuvaa. Yhden mekon kangas on lämpöpliseerattu, jotta laskokset pysyisivät pesunkin 

jälkeen. Rantakäyttöön olen suunnitellun myös sifongista valmistettavan kaftaanin, jonka eteen 

tulee koristekirjailua polyesterlangalla. Kierrätetystä polyestertrikoosta olen suunnitellut yhden 

mekon ja kolme yläosaa. Jotta materiaali olisi mahdollisimman ekologista, tulee sen olla värjätty 

ympäristöä vähemmän kurmittavilla metodeilla. Biologisia pigmenttejä käyttäen tai nopeuttamalla 

kuidun värjäytyvyyttä saadaan aikaiseksi halutut värit ja kuosit kankaaseen. (Wiki86.com. 2013.)  

Lyocell 

Lyocellista valmistettavia tuotteita on mallistossani kolme ja ne ovat kaikki housuja. Materiaali on 

sopiva pitämään housut ryhdikkäinä ja se on myös tarpeeksi paksua, jottei kangas kuulla läpi. 

Ainoa ongelma tässä housumateriaalissa on sen nopea nyppyyntyminen, jonka vuoksi tulusi löytää 

sellainen lyocellkangas jossa tähän ongelmaan olisi keksitty ratkaisu. Muuten materiaali sopii hyvin 

tarkoitukseensa ja koska raaka-lyocellia ei tarvitse valkaista, käytän sitä värjäämättömänä kaksissa 

housuissa.  

Ensimmäisen toimitusjakson tuotteissa [liite 1.1(3)] on kolme yläosaa, kolme mekkoa ja kaksi 

alaosaa. Calla –paita on valmistettu orgaanisesta puuvillatrikoosta ja siinä on raglanhihat, 

venepääntie sekä rypytykset olkapäillä. Orgaanista puuvillakangasta sisältävä Lilac –toppi on 

hieman kellotettu ja materiaalinsa ansiosta se on miellyttävä päällä. Arbutus –paitapusero on 

myös orgaanista puuvillaa ja sen hihojen pallomaisella muodolla tavoitellaan rentoa, romanttista 

kesälookkia. Lyocellista valmistetut Narcissus –housut kurotaan vyötäröltä korkealle hieman 

 



29 
 

torvimaiseksi ja takana niissä on teretaskut. Tulip –mekko on kierrätettyä polyesteritrikoota mikä 

tekee kankaasta joustavaa mutta kuitenkin hyvin muotonsa pitävää. Runsaasti kellotettu helma 

pitkittäisleikkauksineen tuo runsautta sekä leikittelevää tyttömäisyyttä tähän kesämekkoon. 

Forgetmenot on suoralinjainen ja kevyt mekko, jossa alaosassa on orgaanista puuvillatrikoota ja 

yläosa on orgaanista puuvillaa sisältävää paksua kukkapitsiä. Nightshade –hame on edestä 

ommeltu kaksinkerroin, jolloin helma avautuu kauniisti. Helman etuosa on trendikkäästi takaosaa 

lyhyempi. Orgaanisesta puuvillasta valmistettu Dandelion –mekko tuo mallistoon muodikasta 

safarityyliä yläosan leikkaustensa sekä vyönsä ansiosta ja sen materiaali on miellyttävä päällä. 

Toisessa toimitusjaksossa [liite 1.(2)3] on neljä yläosaa, kaksi alaosaa sekä kaksi mekkoa. 

Kevyttä, orgaanisesta puuvillasta valmistettua Caladium –jakkua voi käyttää sekä toimistossa, 

että juhlavammissa tilaisuuksissa sen ryhdikkyyden ansiosta. Maple –paita on lyhyt, kierrätetystä 

polyesteritrikoosta valmistettu T-paita, jonka helmaa koristaa laserilla poltettu reikäkuviointi. 

Clematis –bolero on monikäyttöinen ja miellyttävä päällä. Se on valmistettu kierrätetystä 

polyesteritrikoosta. Myöskin kierrätetystä polyesteritrikoosta valmistetussa Magnolia –topissa on 

viime vuonna suosioon noussut peplum –helma, joka korostaa vyötäröä luoden illuusion 

tiimalasivartalosta. Orgaanisesta puuvillasta tehty Daffodil –hame on toisesta sivusta kurottu ylös 

tehden helmasta epäsymmetrisen. Polvipituisessa hameessa on vyötärön sivussa käyttömukavuutta 

parantava elastaaninauha. Ipomoea –housut ovat pohjepituiset ja edestä epäsymmetriset. 

Housut ovat lyocellia. Sekä Asteris- että Mallow –maksimekot on valmistettu kierrätetystä 

polyesterisifongista. Asteris –mekon helma on suoralinjainen mutta runsas ja sen kangas on 

kokonaan laskostettu. Polyesterisifongin laskokset on tehty korkeassa lämpötilassa, jolloin ne eivät 

häviä pesussa. Mallow –mekon helma on alaspäin levenevä ja erittäin runsas. Kevyt materiaali 

antaa helmaan liikkuvuutta ja tekee oikeutta kankaan printtikuviolle. 

Kolmannessa toimitusjaksossa [liite 1.3(3)] on kaksi yläosaa, yksi mekko ja kaksi alaosaa. 

Kesäinen Wisteria –toppi on valmistettu orgaanisesta puuvillatrikoosta ja sen takaata solmulla 

olevat olkaimet luovat rennon rantalookin. Kevyt puuvilla on mukava ja viileä päällä. Kierrätetystä 

polyestersifongista tehty Lily –kaftaani kiinnittää huomion sen vahvan printin sekä pääntiellä 

olevan kirjailunsa ansiosta. Tämä kevyt, hulmuava yläosa on oivallinen rantavaate bikinien päälle, 

sillä se on hieman läpikuultava. Orgaanisesta puuvillatrikoosta tehty Primrose –mekko on 

tarkoituksella suuren näköinen, sillä mukavuus on tämän tuotteen tärkein ominaisuus. Kuminauha 

vyötäröllä tuo muodot esiin ja helmassa oleva köynnöskirjailu tuo romanttisuutta muuten 

yksinkeraiseen malliin. Myöskin orgaanisesta puuvillatrikoosta valmistetussa Oleander –hameessa 

on vyötäröllä kuminauha mukavuuden takaamiseksi. Epäsymmetrinen helma jättää nilkat paljaiksi 

ja hulmuaa kauniisti liikehtiessä. Pallomaiset Nettle –shortsit ovat lyocellia ja tuovat 
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tyttömäisyyttä ja hauskuutta mallistoon. Lahkeiden tereet ulottuvat puolireiteen ja vyötärö on 

hieman korotettu. 

6. Pohdinta 

 

Opinnäytetyön alussa määriteltiin tutkimuskysymykseksi: Minkälaisista materiaaleista ekologisen 

naistenvaatemalliston voi suunnitella? Tämä tutkimuskysymys ohjasi opinnäytetyön kirjoittamista 

ja aineiston tutkimista koko prosessin ajan. Tutkimuskysymys auttoi pitämään tietyt rajat 

kirjoittamisessa ja ohjasi lähdekirjallisuuden lukemisessa. Jotta opinnäytetyöstä ei tulisi liian laaja, 

rajattiin pois vaatetusalan eettisyys kokonaan, vaikka se kulkeekin käsi kädessä kestävän 

kehityksen kanssa. Rajaaminen auttoi keskittymään syvemmin vaatetusalan ekologisuuteen.  

Tutkimuskysymykseen vastaaminen vaati seuraavien asioiden huomioonottamista ja opiskelua 

opinnäytetyössä: 

- Ekologisuuteen liittyvien käsitteiden hahmottaminen 

- Ekinkaariajattelun huomioiminen ja ympäristövaikutusten huomioonottaminen toiminnassa 

- Mallistosuunnittelun perusteiden ymmärtäminen 

- Kohderyhmän määrittäminen ja tuotesuunnittelun syventävä oppiminen 

- Materiaalilähtöisyys  

 

Vaikka opinnäytetyön alussa mukana ollut yritys ei jatkanut yhteistyötä loppuun asti, on 

opinnäytetyöstä hyötyä muilla tavoilla. Uudet sekä jo tunnetut ekologiset materiaalit ja niiden 

ominaisuudet on koottu samaan työhön, jolloin aiheesta kiinnostuneiden on helppo saada 

tarvittava informaatio samasta paikasta. Tutkimuksen tuloksena suunniteltu mallisto puolestaan 

pyrkii inspiroimaan sekä luomaan uusia ajattelumalleja ekologisesta vaatesuunnittelusta. 

Näiden asioiden sisäistämisen ja huomioonottamisen kautta syntyi ekologinen naisten 

vaatemallisto Gaia. Tavoitteena oli tutkia ja verrata ekologisia kuituja ja tämän pohjalta suunnitella 

mallisto valikoiduista ekologisista materiaaleista. Tavoite saavutettiin keskittymällä opinnäytetyön 

kirjoittamisen aikana tutkimusongelmaan ja käyttämällä laajasti lähdekirjallisuutta sekä 

analysoimalla ja selvittämällä eri lähteistä saatua informaatiota. Malliston kohdalla päästiin 

lopputulokseen, jossa mallisto suunniteltiin tasokuva- ja väritasolla sekä jaoteltiin toimitusaikoihin. 

Mallistoon olisi haluttu vielä lisätä tuotekortit sekä valmiiksi väritetyt tuotteet kuoseineen mutta 

aikataulun tullessa vastaan se ei enää ollut mahdollista. 
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Aikataulullisesti opinnäytetyö eteni melko hajanaisesti. Aihe opinnäytetyöhön syntyi jo vuoden 

2011 lopussa tekijän työharjoittelun jälkeen, jolloin harjoitteluyritys osoitti kiinnostusta aihetta 

kohtaan. Yrityksen design managerin kanssa käytiin kaksi kokousta, jolloin ensimmäisellä kerralla 

aihe tarkentui ja ohjeet ja rajaukset malliston suunnitteluun sovittiin ja toisella kerralla käytiin 

keskustelu mallistoon tulevista muutoksista sekä väreistä ja materiaaleista. Tässä vaiheessa tekijän 

motivaatio kirjoittamista kohtaan hävisi mainitsemattomista syistä ja opinnäytetyö jäi hyllylle 

joksikin aikaa. Yhtenä syynä mainittakoon yhteistyöyrityksen poisjääminen organisaatiomuutoksen 

ja ajanpuutteen vuoksi. Opinnäytetyön kirjoittaminen jatkui syksyllä 2012 ja malliston 

suunnitteleminen helmikuussa 2013. Malliston trendit ja värit päätettiin jättää vuoden 2013 

kevät/kesä -sesonkiin alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

Opinnäytetyöprosessi on kehittänyt tekijän mallistosuunnittelutaitoja sekä kasvattanut 

kokonaisvaltaisesti tekijän tietoutta vaatetusalasta. Tutkimisen ja analysoinnin kehittyminen on 

valmentanut tekijää vaatetusalan työelämään ja kasvattanut valtavasti tietoutta ekologisuudesta, 

ekologisista materiaaleista sekä ekologisesta suunnittelusta. Lähdekirjallisuuden ollen miltei 

kokonaan englanniksi on tekijän englanninkielen sanasto kasvanut ja kielenymmärrys syventynyt. 

Suunnittelun aikana ovat tekijän luovuus sekä itsevarmuus kasvaneet. Ekologisuuden tutkiminen 

on kasvattanut tekijän kiinnostusta ekologista muotia kohtaan ja siitä on on ollut hyötyä tekijän 

nykyisessä työpaikassa suuren vaatetusalan yrityksen myymälätyöntekijänä. Ekologisuus tulee 

olemaan varmasti yksi seuratuimmista ja tärkeimmistä perusarvoista suurissa vaatetusalan 

yrityksissä myös tulevaisuudessa, jolloin opinnäytetyön tekijän haalima tietous tulee varmasti 

hyödyksi niin ammattialalle kuin tekijälle itselleenkin.  
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Calla

Organic cotton jersey

Liite 1
1(3)

Lilac

Organic cotton

Narcissus

Lyocell

Nightshade

Organic cotton

Dandelion

Organic cotton

Tulip

Arbutus

Organic cotton

Forgetmenot

Organic cotton jersey

Recycled polyester jersey

Drop 1 April



Caladium

Organic cotton

Maple

Recycled polyester jersey

Clematis

Recycled polyester jersey

Magnolia

Recycled polyester jersey

Daffodil

Organic cotton

Asteris

Recycled polyester chiffon

Mallow

Recycled polyester chiffon

Ipomoea

Drop 2 May
Liite 1
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Wisteria

Organic cotton jersey

Lily

Recycled polyester chiffon
Primrose

Organic cotton jersey

Nettle

Lyocell

Oleander

Organic cotton jersey

Drop 3 June
Liite 1
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Drop 1 April
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Drop 3 June

Primrose
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