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MIKÄ TÄMÄ ON?
GUIDE on Second Life Catwalk -projektin kokoama 
tietopaketti siitä, miksi ja miten voisit suunnata kohti 
kestävämpää vaatekulutusta. 

Guiden on tarkoitus inspiroida ja helpottaa kestäviä 
valintoja omassa vaatekulutuksessa ja koota yhteen 
ajankohtaista tietoa kestävästä vaatekulutuksesta. 
Julkaisussa käydään läpi vaatteen koko elinkaari 
tuotannosta kierrätykseen sinun, kuluttajan, 
näkökulmasta.

Lisätietoa Second Life Catwalkista saat projektimme 
nettisivuilta osoitteesta 
www.secondlifecatwalk.fi

Tervetuloa mukaan!
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Vaatteen elinkaari on muutakin, kuin sen vaatekaapissa 
viettämä aika. Tuotteena vaatteen matka alkaa 
monivaiheisesta tuotannosta, jonka jälkeen omaa 
tyyliään toteuttava kuluttaja hankkii sen omakseen. 

Hankinnan jälkeen vaatteen ympäristövaikutukset 
syntyvät sen huollosta. Kun kuluttaja lopulta poistaa 
vaatteen käytöstä, vaatteen kierrätys takaa, että 
vaatteen ympäristöjalanjälki jää pienemmäksi.

Guidessa käydään läpi vaatteen elinkaaren jokainen 
etappi, jossa kuluttajan valinnoilla on selkeä ja merkittävä 
vaikutus vaatteen jättämään ympäristöjalanjälkeen. 

VAATTEEN ELINKAARI
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Yleishyviä tietopankkeja 
kestävämmästä tulevaisuudesta Asiantuntijoita

• http://www.vihreatvaatteet.com/

• https://outilespyy.com/

• https://eetti.fi/materiaalit/

oppimateriaalit/vaatteet/

• https://www.stjm.fi/julkaisut-ja-

tilastot/julkaisut/vastuullisuus-ja-

kiertotalousjulkaisut/

• https://ekohelsinki.fi/fi/content/

category/2-eko-opas

• https://www.fablehti.fi/

• http://arkijarki.net/

• https://areena.yle.fi/audio/1-50482832 

(Muoti-Suomen omatunto -podcast) 

• Outi (les) Pyy

• Anniina Nurmi

• Kirsi Niinimäki 

• Outi Moilala

• Satumaija Mäki

• Maj-Lis Viitanen

• Rinna Saramäki

• Paula Malleus
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Oman tyylin löytäminen ja tiedostaminen on yksi 
avaintekijä ekologiselle vaatekaapin sisällölle. Kun 
tuntee oman tyylinsä, heräteostokset jäävät vähemmälle 
ja vaatekaapin sisällöstä rakentuu luottokokoelma! 

Tunnista kehosi ja omat mieltymyksesi. Kaikki trendit 
eivät sovi kaikille, minkä takia on tärkeää kuunnella 
omia mieltymyksiä. Jos oma tyyli on vielä hukassa tai 
hakusessa, tässä osiossa on listattuna sisältöä, joista saa 
hyviä vinkkejä oman tyylin löytämiseen.

Erilaisia tapoja muodostaa oma tyyli on varmasti 
yhtä monta kuin on pukeutujiakin. Kestävän kehityksen 
kannalta järkeviiä tapoja koostaa vaatekaappi on samoin 
kehitetty monia. Tässä osiossa käymme läpi sitä , miten 
vaatekaappi on hyvä muodostaa, ja miksi oman tyylin 
löytäminen on ympäristönkin kannalta helpottavaa.

OMA TYYLI KOONNUT: ELSA HEIKKILÄ / WILMA LÄHDE  / 
ELLA KÄRKKÄINEN / JANNA MÄKELÄ
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TYYLIVINKKEJÄ SOME-INSPIRAATIOTA

SIVUSTOJA

• https://rekki.fi/blogi/opas/41-vinkkia-
oman-tyylin-loytamiseen/ 

• http://pupulandia.fi/2018/11/12/arjen-
pienia-ekotekoja-vaatekaapilla/ 

• https://www.secretwardrobe.fi/miten-
loytaa-oma-tyyli/ 

• https://alasenpia.com/miten-loytaa-oma-
tyyli/ 

• https://nouw.com/hervisionbytiina/miten-
loytaa-oma-tyyli-37338304 

• https://www.capslook.fi/blog/oman-tyylin-
loytaminen 

• Upea kokoelma minimalistista 
miestentyyliä ja ajatuksia miesten 
pukeutumisesta 
https://yhdenmiehentyyli.com/

• Instagram 
 @tyylipuhetta 
 @tyylitorstai 
 @ihannevaatekaappi 
 @tyylitunto 
 @tyylikirpparilta 
 @qierto 

• Facebook 
 - Eettinen, ekologinen ja vastuullinen  
  muoti -ryhmä

• Tyylipuhetta inspiroi oman kestävän 
tyylin löytämiseen ja sivuilta voi ladata 
mm. Oman tyylin tiekartan avuksi 
tyylimatkalle.  
https://www.elsahietanen.com/tyylipuhetta 

• Pinterestiin on helppo koota kollaaseja 
ja moodboardeja itseä miellyttävistä 
tyyleistä 
https://fi.pinterest.com/
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KUUNNELTAVAA KATSOTTAVAA
• Tyylipuhetta -podcast 

https://podtail.com/fi/podcast/tyylipuhetta/ 
 

• Tyylitorstai -podcast 
https://open.spotify.com/show/5yc3b3rPC
UMAOeW7wh5Ko0?si=WhYM0HLKRP-
vgWesQVXsKg 

• Yle Areena: Miten syntyy hyvä tyyli 
(stylisti Minttu Vesalan haastattelu) 
https://areena.yle.fi/audio/1-50292814

• Maijun Vaatekaapilla- vlogisarja: 
Vaatteiden karsiminen ja tyyli  
 
 
 

• Tyylipuhetta löytyy myös YouTubesa 
ja videoilla käsitellään oman tyylin 
löytämistä.  
https://www.youtube.com/channel/
UCiCwGBYh2EovMDiCxRgow3g/feature 
d?disable_polymer=1 

• 10 täsmävinkkiä aloittelevalle 
tyyliniekalle 
https://www.youtube.com/watch?v=_
wubghMgMoo

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLRAZearn1Dqmwz3wPjD6m-
mYaVB0r93PEf
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LUETTAVAA

• Anniina Nurmi: Vihreät vaatteet  
https://issuu.com/vihreatvaatteet/docs/
vihreatvaatteet-opas 

• Elizabeth L. Cline: The Conscious Closet 
(2019) (englanniksi) 

• Anuschka Rees: The Curated Closet 
(2016) + Anuschka Rees The Curated 
Closet Workbook (englanniksi) 

• Kikka Seppä: Löydä oma tyylisi (2014) 

• Kikka Seppä: Jokamiehen vaatekaappi: 
Lupa pukeutua! (2017) 

• Alan Flusser: Dressing the Man (2002) 
(englanniksi) 

• Milla Muurimäki: Style Traveller (2017) 

• Ari Seth Cohen: Advanced Style 
-kirjasarja (2012, 2013, 2016) 
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Kuten seuraavan sivun kaaviosta näkyy, vaatteen 
tuotanto on monivaiheinen prosessi. Suurimpien 
vaatealan toimijoiden tuotantoketjuissa jopa jokainen 
prosessin vaihe tapahtuu eri maassa, jopa eri mantereella.

Vaatemerkkien tai valmistajien läpinäkyvyyttä 
mitataan sillä, kuinka hyvin ne viestivät vaatteidensa 
tuotantoprosessien vaiheista kuluttajille. Merkit ja 
valmistaja teivät  tosin usein itsekään tiedä esimerkiksi 
sitä, mistä heidän puuvillapaitansa puuvilla on peräisin. 

Koska tietoa tuotannosta on yleensä vaikea saada ja 
jäljittää, eettisiä ja kestäviä toimintatapoja pyritään 
varmistamaan erilaisten sertifikaattien avulla. 
Kuluttajan kannalta kestävin vaihtoehto on ostaa 
sertifioiduista materiaaleista valmistettuja tuotteita, ja 
vaatia vaatetusalan toimijoilta aktiivisesti kestävyyteen 
tähtääviä toimia

VAATETUOTANTO
KOONNUT: JANNA MÄKELÄ
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Vaatteen tuotantoketju 
yksinkertaistettuna. Ympäristön 
kannalta kestävin tapa tuottaa 
vaatteita olisi se, että tuotannon 
vaiheista syntyvä jäte je 
kemikaalit voitaisiin käyttää 
jossain muodossa uudelleen. 

Myös kierrätettyjen materiaalien 
käyttäminen uusien materiaalien 
sijaan pienentää huoamattavasti 
vaatteen haittavaikutuksia 
ympäristölle.  

VILJELY / 
HANKINTA

KUITU

KANGAS

VÄRJÄYS

SUUNNITTELU

LEIKKUU

OMPELU 

VIIMEISTELY
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NETTISIVUT
• Suomen tekstiili ja muoti - esittelyssä 

muotialan perinteinen nopea sykli 
https://www.stjm.fi/uutiset/kv-opas-tekstiili-
ja-muotialan-sykli/ 

• Suomen tekstiili ja muoti esittelee 
hiilineutraalia vaatealaa 
https://www.stjm.fi/tiedotteet-kannanotot-ja-
lausunnot/hiilineutraali-tekstiiliala-tiekartta/ 

• Sertifikaateista  
https://ekohelsinki.fi/fi/content/11-vaatteiden-
sertifikaatit-ja-ympaeristoemerkit-abc 

• Sertifikaateista 
https://www.nudge.fi/page/25/sertifikaatit 

• Näkökulmia vaatteen valmistusmaan 
merkitykseen 
http://vihreatvaatteet.com/faq/missa-
vastuullinen-vaate-on-valmistettu/ 

• Vihreät vaatteet -julkaisuja 
vaatetuotannosta 
http://vihreatvaatteet.com/?s=tuotanto 

• Vaatetuotanto vailla riistoa? 
https://www.maailma.net/uutiset/voisiko-
vaatteita-valmistaa-ekologisesti-ja-ilman-
ihmisten-riistoa-siihen-tahtaa-uusi 

• Arvio sertifikaattien ulkopuolisesta 
viherpesusta 
https://kuluttaja.fi/artikkelit/viherpesua-vai-
vastuullisuutta-kuluttaja-pyysi-asiantuntijaa-
arvioimaan-vaateketjujen-omat-
vastuullisuusmerkit/ 

• Boikotoinnin vaikutus vaatetuotannon 
eettisyyteen 
https://eetti.fi/2017/12/08/blog-boikotillako-
vaatefirmat-vastuuseen/ 
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TIETOA MATERIAALEISTA JÄRJESTÖT
• Puuvillantuotannon yksityiskohtia 

https://reilukauppa.fi/puuvillan-tuotanto-
kurittaa-ymparistoa-halvan-paidan-
todellinen-hinta-ei-nay-kuluttajalle/ 

• Eetti ry:n Puuvillaan polut -infopaketti 
https://eetti.fi/wp-content/uploads/2018/03/
Puuvillan_polut_WEB.pdf 

• Ajatuksia kierrätysmuovista 
valmistettuista vaatteista 
https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/
muoti/muovijatteesta-tehdaan-nyt-
vaatteita-mutta-ovatko-ne-oikeasti 

• Suomen tekstiili ja muoti ry:n kuituopas 
https://www.stjm.fi/kuituopas/#/ 

• Suomen tekstiili ja muoti RY:n viimeisin 
globaali kuitutilasto 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
stjm/uploads/20200403153410/
Kuitutilastot-2020-3.4.2020.pdf

• Suomen ammattiliittojen 
solidaarisuuskeskus, ajaa tasa-arvoa 
työelämässä 
https://www.sask.fi/ 

• Fashion Revolution / Vaatevallankumous 
kampanjoi vaatetuotannon 
läpinäkyvyyden ja inhimillisyyden 
edistämiseksi 
www.fashionrevolution.org 

• Clean Clothes / Puhtaat vaatteet 
-kampanja pyrkii edistämään 
vaatetuotannon työoloja 
kokonaisvaltaisesti  
https://cleanclothes.org/ 

• Ellen Macarthur -säätiö tekee työtä 
kiertotalouden edistämiseksi 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

• Eetti ry -kansalaisjärjestön tähtäimessä 
on kestävä tuotanto, kuluttaminen ja 
maailmankauppa 
https://eetti.fi/mika-eetti/
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KATSOTTAVAA LUETTAVAA

• Suomen tekstiili ja muoti RY:n 
superyksinkertainen selvitys siitä, mitä 
vaatetuotanto sisältää 
https://youtu.be/p8DTNQ-F1V4 

• Ylen Verta, hikea ja t-paitoja vie nuoret 
vaikuttajat vaatetuotannon epäkohtien 
äärelle 
https://areena.yle.fi/1-50183627 

• Yle Kioskin jakso pikamuodin 
ympäristövaikutuksista 
https://youtu.be/7d5Iy6ZY820 

• COVID-19 Pandemian vaikutukset 
pikamuodin toimintaketjuihin 
https://youtu.be/Lzz-iHPIlv8 

• Yle 8 minuuttia ohjelmasarjan jakso 
COVID-19 pandemian vaikutuksista 
muotiteollisuuteen 
https://areena.yle.fi/1-50464218

• Rinna Saramäki: Hyvän mielen 
vaatekaappi (2014) : Oman tyylin 
etsintää ja vatetuotannon epäkohtia 

• Kirsi Niinimäki: Sustainable Fashion in a 
Circular Economy (englanniksi) (2018): 
syväluotaava julkaisu vaatteesta ja 
kiertotaloudesta 

• Outi Moilala: Tappajafarkut – Ja Muita 
Vastuuttomia Vaatteita (2013): Farkkujen 
ja muiden vaatteiden eettisiä ongelmia 
puiva must read -teos. 

Jos haluat hakea lisää tietoa 
vaatetuotannosta, Guiden alussa esitellyn 

asiantuntijaluettelon nimillä löytyy 
varmasti paikkansapitävää aineistoa-
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Aina ennen uuden vaatteen ostamista on hyvä 
harkita tarkkaan, kuinka tarpeellinen sen ostaminen 
todellisuudessa on. Oletko suunnitellut kyseisen vaatteen 
ostoa jo pitkään vai heräsikö ajatus tuulesta temmattuna? 
Mietitty ostos ja laadukas vaate kestävät käytössä 
pidempään, ja ovat näin ympäristöystävällisempiä, kuin 
nopeat päätökset ja huonolaatuiset vaatteet.  

Millaisia materiaaleja vaatteissa kannattaa arvostaa 
ja mitä ekosertifikaatteja on hyvä pitää silmällä. Opi 
tunnistamaan laadukas vaate, joka kestää pitkään ja 
miellyttää juuri sinua. 

Itselle uutta ostaessa on hyvä antaa ajatukselle hetki 
aikaa ennen ostopäätöstä. Perehdy listan avulla, miltä 
sivustoilta on mahdollista löytää vaatteita käytettynä ja 
mitä kannattaa ottaa huomioon uutta vaatetta ostaessa. 

VAATTEEN HANKINTA
KOONNUT: ELSA HEIKKILÄ
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BLOGIT NETTISIVUT
• Millainen on ekologinen urheiluvaate?  

https://ihmeituhippi.com/ekologinen-
urheiluvaate/  

• Minimalistin tyyli  
https://ihmeituhippi.com/minimalistin-
luottovaatteet/  

• Vastuullisia valintoja pienellä budjetilla  
http://pupulandia.fi/2020/05/15/tyylikasta-
ja-vastuullista-pienella-budjetilla/  

• Ostopäätöksiä pitää pystyä 
rakastamaan, hetken huumaa kannattaa 
hakea muualta  
http://pupulandia.fi/2020/04/03/yhden-
illan-juttuja-vai-tosirakkautta/ 

• Kekäleen koostamat vinkit laatuvaatteen 
tunnistamiseen 
https://www.kekale.fi/laadukkaat-vaatteet  

• Tunnista laatuvaate 
https://www.youtube.com/
watch?v=pqU4I5zWquY 

• Materiaaliopas, valitse materiaali 
käyttötarkoituksen mukaan 
http://vihreatvaatteet.com/materiaaliopas/  

• Ekologiset materiaalit 
https://ekohelsinki.fi/fi/content/12-materiaalit 

• Vinkkejä ekologisille vaateostoksille 
https://www.nudge.fi/page/6/eettiset-ja-
ekologiset-valinnat-vaateostoksilla  

• Vastuullisen kuluttajan muistilista 
https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/
vastuullinenkuluttaminen/vastuullisen-
kuluttajan-muistilistat/vaatteet-ja-tekstiilit/
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1. Tarkista vaatteet ja erityisesti neulevaatteen 
kainalot nukan varalta. 
2. Venytä trikoota. Jos se ei palaudu joustavasti, se 
ei pian palaudu ollenkaan. Katso trikoota valoa vasten: 
alkava nyppyyntyminen voi näkyä pilkullisuutena. 
3. Hinkkaa kangasta itseesi noin sata kertaa. Jos 
pinta alkaa pörröttää tai hinkkauskohtaan muodostuu 
pienenpieniä nyppyjä, kangas tulee todennäköisesti 
nyppyyntymään. 
4. Tarkista, ettei vaatteessa ole repaleisia tai 
epäsiistejä ompeleita. Huono viimeistely kertoo, että 
myös muissa työvaiheissa on menty sieltä, missä aita on 
matalin. 
5. Ylipitkät ompeleet kertovat ompelijan kiireestä. 
Turhan pitkät ompeleet aiheuttavat rasitusta 
pistokohtiin. 
6. Tarkista, miten napit on kiinnitetty. Jos napit on 
ommeltu ja päätelty käsin, on koko vaate luultavasti 
tehty huolella. 
7. Jos villakangasta ei ole vuoritettu, siihen on paras 
olla hyvä syy.  

Lähde: Rinna Saramäki - Hyvän mielen vaatekaappi

Mistä tunnistaa laadukkaan vaatteen?
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• Hannele Lampelan kirjassa annetaan 
konkreettisia tykaluja oman 
vaatekaapin järkevään koostamiseen ja 
rahankäyttöön vaateasioissa 
Hannele Lampela: Täydellinen vaatekaappi 
tuhlaamatta (2016)

LUETTAVAA

• Facebook-kirppisryhmät. Löytyy 
monenlaista useampaan tyyliin: 
Minimalistin kirpputori, Designer corner, 
eri merkkeihin ja tyyleihin keskittyneitä 
ryhmiä. 

• Kirpputorit, vintage/second hand 
-liikkeet, Kierrätyskeskukset, SPR:n Kontti, 
Pelastusarmeijan kirpputori 

• Outi Pyyn Instagramin highlighteista 
löytyy lista vastuullisista vaatemerkeistä 

• • Finix-hanke arvioi ja listaa suomalaisia 
vastuullisia tekstiilialan yrityksiä  
https://finix.aalto.fi/ 

• Vaatelainaamoja toimii useita monilla 
paikkakunnilla 

• Vieraile ystävän vaatekaapilla tai tee 
löytöretki omaasi

VINKKEJÄ
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INTERNETKIRPPUTOREJA

• Nettikirppisvertailua 
https://www.veerasaloheimo.fi/missa-
kaytetyt-vaatteet-kannattaa-myyda-
nettikirppis-vertailu/ 

• Emmyssä voi sekä ostaa että myydä 
käytettyjä merkkivatteita 
https://store.emmy.fi/ 

• Rekki on myös käytettyjen vaatteiden 
nettikauppa 
https://rekki.fi 

• Aina2hand on internetkirppis 
https://aina2hand.com/ 

• Relove-merkkikirpputori toimii 
Helsingissä, ja sillä on myös 
verkkokauppa 
https://www.relove.fi/

Tähän on listattu vain esimerkkejä 
nettikirppiksistä. Näiden lisäksi löytyy 
valtavat määrät pieniä suomalaisia 
toimijoita. Esimerkiksi Instagramin 
hakutyökalulla voi löytää pieniä, 

kuratoituja second hand -nettiputiikkeja.

• Selaa vintage-tuotteita globaalisti 
https://gem.app/ 

• Zadaa on suomessa kehitetty appi, 
jossa voi ostaa ja myydä käytettyjä 
merkkivaatteita

• https://zadaa.co/fi/ 

• Torista voi tehdä löytöjä ympäri Suomea 
https://www.tori.fi/ 

• Vähänkäytetty-nettisivulta löyty myös 
vaatteita 
https://vahankaytetty.fi/naisten-vaatteet.
html
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Tiesitkö, että pyykinpesussa syntyy suurin osa vaatteen 
tuottamasta ympäristökuormasta? Koska vaate viettää 
suurimman osan elinkaarestaan loppukäyttäjänsä 
hallussa, on loogista, että se, miten me vaatetta 
kohtelemme, määrittää paljon vaatteen ekologisuudesta.

Vaatehuolto on paljon muutakin kuin pyykinpesua, ja 
ite asiassa pyykkäämisen tulisi olla ympäristötietoisen 
vaatteenomistajan viimeinen oljenkorsi vaatehuollossa. 
Hienovaraisemmilla vaatehuoltotoimenpiteillä 
vaatteet kuluvat vähemmän, eivätkä pesuaineet kerry 
ympäristöön. 

Vaatehuolto-osiossa jaetaan linkkivinkkejä vaatehuoltoon 
ja oppaita erilaisiin materiaaleihin, sekä inspiroivia 
vaatehuoltosisältöjä. Hyvin ja oikein huollettu vaate 
kestää käytössä pidempään, ja kun uutta ei tarvitse 
ostaa, ympäristökin säästyy. 

VAATEHUOLTO
KOONNUT:WILMA LÄHDE
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NETTISIVUT

• Marttojen pyykinpesuohjeita ja vinkkejä. 
https://www.martat.fi/marttakoulu/
kodinhoito/pyykki/  

• Marttojen vinkkejä kestävämpään 
vaatteiden kulutukseen.   
https://www.martat.fi/marttakoulu/
kodinhoito/garderobi-harkitse-
korjaakierrata/  

• Cleaninpedian vaatehuolto-ohjeita ja 
vinkkejä, sekä asiaa pyykinpesusta. 
https://www.cleanipedia.com/fi/vaatehuolto.
html  
https://www.cleanipedia.com/fi/pyykki.html  

• Outi Les Pyyn kotisivuilta löytyy 
vaatehuollon vinkkejä erityisesti liittyen 
ekologiseen pyykinpesuun 
https://outilespyy.com/ 

• Arkive Atelierin sivuilta löytyy selkeitä 
ja kattavia vaatehuollon ohjeita eri 
materiaaleille.  
https://www.arkiveatelier.
com/?v=f0aa03aaca95 
  

• Vihreät Vaatteet -sivustolta löytyy 
kattava opas eri vaatemateriaaleihin ja 
niiden huoltoon 
http://www.vihreatvaatteet.com/  

• Kattava vaatehuollon verkko-opas, 
josta löytyy ohjeet eri materiaalien 
huoltamiseen ja kestävään käsittelyyn 
https://www.careofcarl.fi/fi/carlmagazine/
tyylivinkit/2019/04/28/suurivaatteiden-hoito-
opas.html 

• Sustainably Fit -blogissa käydään läpi 
urheiluvaatteiden kestävää huoltoa 
https://www.sustainablyfit.fi/
urheiluvaatteiden-huolto-on-ekoteko/
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KUUNNELTAVAALUETTAVAA

KATSOTTAVAA

• Puheen Aamu, Yle Areena: Vaattetkin 
tarvitsevat lepopäiviä 
https://areena.yle.fi/audio/1-2150576 

• Maiju Voutilaisen Vaatekaappi 
vlogisarja: Miten saada vaatteet 
kestämään 
https://www.youtube.com/watch?v=qXf_
OLBbM-4 

• Suomenkielinen, tuore vaatteiden 
korjaus- ja huoltokirja! 
Irmeli Castrén - Vaateniksit: huolla, korjaa 
ja kunnosta (2014) 

• Farkkujen korjaamiseen erikoistunut 
huoltokirja, jossa käydään läpi erilaisia 
korjaustekniikoita! (englanniksi) 
Mending matters: stitch, pitch and repair 
denim and more (2018) 

• Helsingin Sanomien artikkelissa 
hyödyllisiä vinkkejä vaatteen käyttöiän 
pidentämiseen. https://www.hs.fi/elama/art-
2000006142221.html 

• Inspiroidu vaatteiden korjaamisesta Leili 
Mänderin haastattelun avulla.  
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/12/
vaatteiden-korjaaminen-onaktivismia-tapaa-
tekstiiliasiantuntija-leili-mander 
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Lähde: https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/pyykki/hoito-ohjemerkit/ Kuva pesuohjeista 

VESIPESU VALKAISU RUMPUKUIVAUS SILITYS KEMIALLINEN PESU

Normaali-
ohjelma

Varovainen
ohjelma

Normaali-
ohjelma

Varovainen
ohjelma

Normaali-
ohjelma

Varovainen
ohjelma

Varovainen
ohjelma

Erittäin
varovainen
ohjelma

Vain käsinpesu 
sallittu, max. 40 oC

Vesipesu 
kielletty

Valkaisu 
sallittu

Vain happi-
valkaisu sallittu

Valkaisu 
kielletty

Normaali 
rumpukuivaus,
max. 80 oC.

Varovainen
rumpukuivaus,
max. 60 oC.

Rumpukuivaus
kielletty

Silitys enintään
200 oC

Silitys enintään
150 oC

Silitys enintään
110 oC

Silitys kielletty

Kemiallinen 
pesu
tetrakloori-
eteenillä

Kemiallinen 
pesu
hiilivedyllä

Kemiallinen 
pesu 
kielletty

Kemiallinen 
vesipesu eli
emulsiopesu

Kemiallinen
vesipesu
kielletty

•  Noudata hoito-ohjetta.

•  Lajittele pyykit värin mukaan – pese vaaleat ja tummat vaatteet erikseen.

•  Lämpötilamerkintä pesusoikossa ilmaisee korkeimman sallitun pesulämpötilan.

•  Viiva (=palkki) hoito-ohjemerkin alla ilmaisee, että vaate tulee pestä ohjelmalla, jonka 
 mekaaninen vaikutus on normaaliohjelman vaikutusta vähäisempi. Mekaanista vaikutusta  
 vähentävät esim. vähäisempi kerralla pestävän pyykin määrä, suurempi vesimäärä ja 
 kevyempi linkous.

•  Kemiallisen pesun kirjaimet hoito-ohjeessa ilmaisevat pesulalle mitä liuottimia ja mitä 
 puhdistusmenetelmää kulloinkin voi käyttää.

•  Värin epätasaista kulumista pesussa vähennetään pesemällä voimakasväriset vaatteet nurin  
 käännettyinä. Tämä vähentää myös oleellisesti vaatteen pinnan nyppyyntymistä.

•  Lisäksi on käytössä luonnollista kuivausta kuvaavia symboleja, esim.         ja        .
 Lisätietoa näistä merkinnöistä ohjeessa TSL 23-901, kohta 8.

(Tekstiilien hoito-ohjeiden ilmoittaminen Standardin SFS-EN ISO 3758 ja ohjeen TSL 23-901 pohjalta.)

TEKSTIILIEN HOITO-OHJESYMBOLIT

2014-03-06                                                                                                       Inspecta Sertifiointi Oy: Sörnäistenkatu 2, 00580 HELSINKI, puh. 010 521 600, www.inspecta.com
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Ilmastonmuutos on varmasti meille kaikille tuttu termi. 
Vaateteollisuus on yksi maapalloamme kuormittavista 
teollisuudenaloista. Se saastuttaa maapalloamme yhtä 
paljon kuin laiva- ja lentoliikenne yhteensä. 

Tästä syystä vaatteen kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat 
erityisen tärkeitä, ja niitä käsittelemmekin yhdessä 
vastuullisen käyttäjän tärkeimmässä kysymyksessä, 
”Mihin kierrätän vaatteeni kun ne ovat rikki tai en enää 
käytä niitä?”. 

EU:n jäsenilleen säätämän jätedirektiivin mukaan 
kaikkien EU:n jäsevaltioiden tulee järjestää tekstiileille 
erillinen jätekeräys. Tämän takia viime vuosina tekstiileihin 
erikoistunut jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta on 
lisääntynyt.

Tässä osiossa on listattuna kierrätyspisteitä, hyödyllisiä 
linkkejä ja luettavaa, blogipostauksia ja podcasteja 
liittyen vaatteen oikeanlaiseen kierrätykseen.   

VAATTEEN KIERRÄTYS
KOONNUT: ELLA KÄRKKÄINEN
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MINNE KIERRÄTÄN

Suomessa toimivat vaate- ja 
tekstiilikeräykset

Paikallisten jätelaitosten ja toimijoiden 
ohjeita tekstiilien kierrätykseen

VINKKI
Vaatteen hankinta -osiossa luetellut käytettyjen 

vaatteiden kirpputorit tarjoavat usein myös 
mahdollisuuden myyntiin!

Tutustu aina oman asuinpaikkakuntasi 
kierrätysohjeisiin!

• https://uff.fi/kerayspisteet/
• https://www.fida.fi/lahjoita-tavaraa/

vaatekerayslaatikot/
• https://www.pelastusarmeija.fi/
• https://kontti.punainenristi.fi/kerayslaatikot
• http://recci.fi/
• https://www.finlayson.fi/blogs/finlayson/tuo-

meille-vanhat-farkkusi-ja-lakanasi
• https://www.nextiili.fi/
• https://hopeyhdistys.fi/mita-hope-on/
• https://www.emmaushelsinki.fi/

tavaralahjoitukset/

• https://vvary.fi/lahjoita/
• https://saimaanvirta.fi/partex-

poistotektiilipaja/
• https://www.hameenlinnankierratyskeskus.fi/

ohjeet#tekstiili
• https://www.rauma.fi/

raumanseudunjatehuoltolaitos/jatteiden-
lajittelu/poistotekstiilikerays/

• https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/
poistotekstiilit-keraykseen/

• Monella paikkakunnalla toimii 
paikallisia kirpputoreja, joista jotkut 
(usein lähetyskirpputorit) ottavat 
vastaan lahjoituksia, ja toiset tarjoavat 
myyntipaikkoja pöytävuokraa vastaan. 
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LUETTAVAA

KATSOTTAVAA

• Suomen Tekstiili & Muoti artikkeli 
aiheesta ”Mihin kierrätän vanhat 
vaatteet ja kodintekstiilit?” 
https://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/
vastuullisuus/kiertotalous/mihin-kierrattaa-
vanhat-vaatteet-ja-kodintekstiilit/ 

• Suomen Tekstiili ja Muoti julkaisema 
Kiertotalouden kärjessä I (2017) 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
stjm/uploads/20170123172356/STJM_
Kiertotalousjulkaisu_2017.pdf 

• Sekä Kiertotalouden kärjessä II (2018) 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/
uploads/20180927122821/Kiertotalouden_
karjessa_II_2018_verkko.pdf 

• Vaatevaikuttaja Outi Pyyn kirjoitus 
vaatteiden lahjoituksesta ja 
kierrätyksestä 
https://outilespyy.com/lahjoita-vaatteet-
oikein-kierratykseen-ja-uudelleenkayttoon/ 

• Vaatevaikuttaja Outi Pyyn kirjoitus 
tekstiilijätteestä 
https://outilespyy.com/mita-on-tekstiilijate/ 

• Hyvät ohjeet kierrätykseen! 
https://www.phj.fi/jatehaku/vaatteet-ja-
tekstiilit/ 

• Fida-lähetyskirpputorien tekemä video-
ohje siitä, millainen tuote kelpaa 
uudelleenkäyttöön ja myyntiin 
https://youtu.be/NsxA33qoDZw 

• Yle MOT: Käytetyn vaatteen tarina 
https://areena.yle.fi/1-50278158
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YRITYSTEN KIERRÄTYSTOIMISTA

BLOGIPOSTAUKSET & PODCASTIT

• Touchpoint ja Hesburger ovat mm. 
tehneet yhteistyötä ja valmistaneet 
vanhoista työvaatteista Hesburgerin 
ulkokalusteita.  
https://www.touchpoint.fi/sustainability/
closed-loop 

• Remeo yhteistyössä Telaketju hankkeen 
kanssa joiden tavoitteena on edistää 
tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja 
kiertoa  
https://remeo.fi/case/telaketju-tyollistaa-
tekstiileja-kierrattamalla/ 

• Telaketju hanke  
https://telaketju.turkuamk.fi/ 

• Ilmasto- ja tekstiiliuutisia, CO2-raportti  
http://www.co2-raportti.
fi/?page=ilmastouutisia&news_id=4395

• Pelastamaailma blogin katsaus  
vaatekierrätykseen 
https://pelastamaailma.fi/vaatekierratys/  

• Arkijärki podcast (lopussa podcast-jakso 
vaatekierrätyksestä) 
http://arkijarki.net/viikon-vinkit-
nollahukkatesti-ostolakkoja-ja-jateuutinen/ 

• Maailmanpolitiikan arkipäivää: Kuinka 
kierrätetyistä vaatteista tuli globaali 
ongelma 
https://areena.yle.fi/audio/1-4366213

• Innovatiivinen Black Modana - ikuinen 
kuitu -projekti  
https://blackmoda.fi/ikuinen-kuitu-black-
modan-ja-infinited-fiber-companyn-
yhteistyossa-syntynyt-neulos-on-
mukana-mullistamassa-tekstiilijatteen-
hyodyntamista/
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Second Life Catwalk on kestävän muodin ja 
vaatekulutuksen tapahtumaketju, joka käynnistyy 
vuoden 2020 loppukesällä jatkuen ainakin vuoden 
2021 kevääseen. Tapahtumamme järjestetään 
Pohjois-Pohjanmaalla, ja kotipaikkanamme on Oulu. 
Toivotamme kuitenkin koko Suomen tervetulleeksi 
luomaan vaatekulutukselle kestävää tulevaisuutta! Toimimme yhteistyössä myös Iin ilmastoareenan 

kanssa, ja lisäksi meillä on monia muita 
pienempiä yhteistyökumppaneita rakentamassa 
tapahtumaamme unelmasta todellisuudeksi. Listan 
yhteistyökumppaneistamme löydät somesta ja 
verkkosivuiltamme. 

Second Life Catwalkin juuret ovat Ilmastonmuutos 
lukioihin -hankkeessa., ja hanke myös rahoittaa kaikkea 
toimintaamme. Tapahtumamme on kuitenkin laajentunut 
hankkeen projektista suuremmaksi kokonaisuudeksi, jolle 
on hankittu myös lisärahoitusta Ilmastonmuutosvoimalta. 

Projektin polttoaineena on pyyteetön halu vaikuttaa ja 
olla luomassa uudenlaista vaatteiden kulutuskulttuuria. 
Emme tavoittele tapahtumallamme voittoa, vaan 
haluamme tuoda esille tahoja ja tekoja, jotka auttavat 
suomalaisia toimimaan ja valitsemaan kestävästi. 
Mikään yritys tai ilmastoteko ei ole meille liian pieni. 
Taustalla on pieni tiimi: neljä nuorta naista, joiden sydän 
sykkii kestävälle huomiselle. Olemme Wilma, Elsa, Ella 
ja Janna. 

TEKIJÄT

S E C O N D
L I F E

C A T W A L K
WWW.SECONDLIFECATWALK.FI
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Olen maantieteen opiskelija 
Oulun yliopistosta ja kiinnostukseni 
niin opiskelussa kuin elämässä 
muutenkin, suuntautuu vahvasti 
ympäristöasioihin. Hoidan 
tapahtumassa viestintää ja käytännön 
järjestelyitä, sekä yhteydenpitoa 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. 
Ajattelumallini nykyään on, että 
jokaisen vaatteen on oltava lempparini 

vielä vuosienkin päästä.

Opiskelen Oulun yliopistossa 
pääaineenani maantiede. Kestävä 
kulutus sekä ympäristön ja ihmisten 
hyvinvointi ovat asioita, jotka inspiroivat 
minua vaikuttamaan. Projektissa 
hoidan käytännön asioita ja huolehdin 
viestinnästä yhteistyökumppaneiden 
kanssa.

Opiskelen vaatesuunnittelua Lapin 
Yliopistossa. Kestävän kehityksen 
innovaatiot vaateteollisuudessa 
ovat olleet pitkään mielenkiinnon 
kohteenani. Uskon, että vastuullisen 
kuluttajan avain on vastuullinen yritys. 
Tässä projektissa vastuualueisiini kuuluu 
työpajat, muotinäytös ja markkinointi 

yhdessä muiden jäsenten kanssa. 

Olen maisterivaiheen vaatesuunnittelun 
opiskelija. Ympäristöasiat ovat 
vahvasti läsnä omassa päivittäisessä 
arjessani. Haluan tehdä oman osani 
luodakseni sekä vaateteollisuuteen 
että vaatekulutukseen uusia, luontoa 
kunnioittavia käytäntöjä. Vastaan 
projektissa näytöksestä ja työpajoista, 
sekä luon visuaalista ilmettä. 

WILMA LÄHDE ELSA HEIKKILÄ

ELLA KÄRKKÄINEN JANNA MÄKELÄ
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RAHOITTAJAT JA MAHDOLLISTAJAT
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Tämä on neljän nuoren naisen kokoama tietopaketti  
kestävästä muodista niille, joita aihe kiinnostaa. 
Guiden ei ole tarkoitus kattaa kaikkea olemassa
olevaa tietoa tai pureutua syvälle vaatealan 
ongelmiin, vaan tarjota ensitietoa tai lisätietoa 
asiaan jo vähän perehtyneille.

Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia, lisäystoiveita tai 
muuta palautetta, voi lähettää meille sähköpostia 
osoitteeseen secondlifecatwalk@gmail.com, tai ottaa 
yhteyttä nettisivujemme yhteydenottolomakkeella 
osoitteessa www.secondlifecatwalk.fi

Seuraathan meitä ja tapahtumiamme myös 
Instagramissa ja Facebookissa, @secondlifecatwalk 

!

Toivottavasti löysit Guidestamme hyödyllistä, 
inspiroivaa ja herättelevää tietoa! Olemme 
käyttäneet oppaaseemme paljon aikaa, ja toivomme 
siitä olevan hyötyä monille. 

LOPUKSI


