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JOHDANTO

tutkimuskysymykset Ja 
tavoitteet

Tavoitteeni tämän lopputyön suhteen on ymmär-
tää, mitä tarkoittaa toimia vastuullisena tekstiili-

suunnittelijana. Yritän hahmottaa kaikki ne osa-alu-
eet, joihin suunnittelullani vaikutan ja joihin minulla 
on mahdollisuus vaikuttaa. Pohdin myös kuinka voin 
muuttaa näitä prosesseja kestävän kehityksen suun-
taan samalla toteuttaen taiteellisia päämääriäni. Ta-
voitteenani on piirtää kattava kuva tekstiilien elinkaa-
ren eri vaiheista kuitujen tuotannosta aina käytön jäl-
keiseen hävittämiseen. Vain näin pystyn ymmärtä-
mään kokonaisuutta.

Tekstiiliteollisuuden prosessien muuttaminen 
kestävän kehityksen mukaisiksi on vielä alussa, mutta 
tarjoaa valtavan mahdollisuuden uusille teknologisil-
le ja materiaali-innovaatioille, sekä käänteentekeville 
ajatuksille koko teollisuutta koskien.

Aloittaessani opinnäytettäni minulla ei ollut yhtä 
tarkkaa tutkimuskysymystä vaan useampia liittyen 

tekstiiliteollisuuden ekologisuuteen ja kestävään ke-
hitykseen. 

Kuinka yritys voi toimia kestävän kehityksen mukaises-
ti, eli tuottaa mielenkiintoista suunnittelua ympäristömyön-
teisesti ja taloudellisesti kannattavasti? Mikä on kuluttajan 
rooli suhteessa tekstiilien ekologisuuteen? Kuinka tekstiilijä-
tettä voidaan uudelleen käyttää ja kierrättää? 

Mallistoni suunnittelun kautta tutkin mitkä ovat 
kestävän kehityksen haasteet sisustustekstiilien suun-
nittelulle.

taustaa

Suunnittelijalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa ih-
misten elämään, elintapoihin, kulutustottumuksiin 
sekä ajatusmaailmaan. Perustelluilla valinnoilla ja laa-
jalla tietotaidolla voidaan tehdä kauaskantoisia paran-
nuksia ihmisten elämänlaatuun samalla ympäristöä 



kunnioittaen. Valintojen tekeminen ei ole helppoa, 
sillä aiheena kestävä kehitys on laaja ja moniulottei-
nen. Se tarvitsee toteutuakseen ei ainoastaan hyviä 
muotoiluratkaisuja mutta myös tietämystä tekniikas-
ta, tieteestä, taiteesta ja sosiaalisista tekijöistä. Kaiken 
hallitseminen yksin suunnittelijana on mahdoton-
ta, minkä vuoksi vuorovaikutus eri tahojen edusta-
jien kanssa on hyvin olennaista. Vain näin voidaan 
saavuttaa kauaskantoisia muutoksia. Kestävän ke-
hityksen huomioiminen ja ymmärtäminen on yhä 
tärkeämpää suunnittelijan ammattikuvassa. Haasteel-
lisinta on yhdistää ihmisen hyvinvointi ja luonnon 
moninaisuuden säilyminen (Fletcher 2008, 3). 

Opinnäytteessäni on sekä teoreettinen että pro-
duktio-osa, jotka nivoutuvat yhteen tekstiilien kestä-
vän kehityksen ja sen mukaisen suunnitteluprosessin 
muodossa. Produktiivisen osioon kuuluu 13:n te-
ollisesti kudotun kankaan mallisto ja teoreettiseen 
osaan tämä kirjallinen teos, joka käy läpi ympäristö-
näkökulmien ja kestävän kehityksen lisäksi mallisto-
ni rakentamista ja suunnitteluprosessia, sekä yleisesti 
kudottujen kankaiden suunnitteluun liittyviä seikko-
ja.

Opinnäytteeni sai alkunsa mielenkiinnosta jac-
quard-kutomiseen ja toiveesta saada toteuttaa opin-
näytemallisto kyseisellä tekniikalla. Kiinnostus 
ympäristönäkökulmiin oli tärkeä tekijä harkitessani 
opinnäytteeni aihetta. Opinnäytteen tekeminen Itä-
valtalaisessa Backhausen-kutomossa ei kuitenkaan 
ensisijaisesti perustunut tavoitteeseen toteuttaa opin-
näytteeni kestävään kehitykseen liittyen. Jacquard-
kudontatekniikka ja Taideteollisen korkeakoulun 
kontaktit kyseiseen kutomoon olivat suurimmat teki-
jät paikkaa valitessa. Backhausen-kutomo markkinoi 
itseään näkyvästi ympäristömyönteisenä yrityksenä ja 
se tuki tekemääni päätöstä.

Teoreettinen osa keskittyy valaisemaan tarkem-

min suunnittelijan ja erityisesti tekstiilisuunnittelijan 
kannalta olennaisia seikkoja kestävään kehitykseen 
liittyen. Mitä tulee huomioida ja tietää voidakseen 
toimia ekologisemmin ja eettisemmin talouden nä-
kökulmia unohtamatta? Olen jakanut opinnäytteeni 
teoreettisen osan kahteen osaan, joista ensimmäinen 
käsittelee tekstiilien tuotannon ympäristövaikutuk-
sia sekä tekstiilituotteen elinkaarta, jossa kuluttajalla 
on tärkeä asema. Käyn läpi tekstiilikuituja ja niiden 
ympäristövaikutuksia, tekstiilin valmistusprosesse-
ja, kuten värjäystä ja viimeistyksiä sekä tekstiilin käyt-
töä ja kierrätystä. Yritän muodostaa näin yleiskuvan 
tekstiiliteollisuudesta ja sen vaikutuksista ympäris-
töön, ihmisiin ja talouteen. Tässä osassa käyn läpi 
myös yhden elinkaariajatteluun perustuvan suunnit-
telufilosofian, cradle to cradlen ja yritysten vastuullis-
ta toimintaa. Tästä esimerkkinä toimii Backhausen, 
jonka toimintaa minun oli mahdollista analysoida 
siellä työskennellessäni.. Laaja-alainen tekstiiliteol-
lisuuden osa-alueiden ja tekstiilituotteen elinkaaren 
käsittely perustuu siihen, että ilman kaikkien osa-
alueiden ymmärtämistä on kokonaisuuden hah-
mottaminen vaikeaa. Se myös auttaa ymmärtämään 
opinnäytettäni kokonaisuutena paremmin. Erityisesti 
tekstiiliraaka-aineiden osalta koin tarpeelliseksi käydä 
tekstiilikuituja laajasti läpi, jotta kuitujen tuotannon 
ympäristövaikutukset ja niiden vertailu helpottuisi 
tässä teoreettisessa osuudessa. 

Teoreettisen osan toisessa osiossa pureudun tar-
kemmin jacquard-kudontatekniikkaan, teollisen 
kudotun kankaan suunnitteluun ja omaan suunnit-
teluprosessiini, jonka tuloksena toteutin teollises-
ti kudotun kangasmalliston. Suunnittelin ja toteutin 
mallistoni kevään 2011 työharjoitteluni aikana jac-
quard-kutomo Backhausenilla Itävallan Hoheneichis-
sa. Backhausen pyrkii kutomona toteuttamaan cradle 
to cradle -periaatteita tekstiilien valmistuksessa erityi-
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sesti materiaaliin liittyen. Tämä tarkoittaa käytännös-
sä polyesteri Trevira CS:n käyttöä. Tämän materiaalin 
ominaisuutena on sen palautettavuus takaisin raa-
ka-aineeksi uusille tekstiileille tai muille polyesteri-
tuotteille kemiallisen kierrätyksen avulla sekä kuidun 
paloturvallisuus. Olen opinnäytteessäni pohtinut laa-
jasti tekstiilien kierrätystä ja uudelleen käyttöä, sekä 
tekstiilien käytöstä poistoon liittyviä ongelmia. 

Tekstiiliteollisuus on maailman neljänneksi suu-
rin teollisuudenala, jonka pirstaleisuuden vuok-
si kokonaisuutta ja sen osatekijöitä on haasteellista 
hahmottaa. Myös tekstiiliteollisuuden muuttaminen 
kestävämpään suuntaan on lukemattomista pienis-
tä ja suurista tekijöistä johtuen monimutkaista. Ku-
ten muillakin tärkeillä teollisuudenaloilla, muutokset 
ovat tarpeellisia, jotta voimme turvata terveellisen 
ja turvallisen elämän maapallolla ja välttää ilmaston-
muutoksen katastrofaalisiksi ennustetut seuraukset. 
Yritykset ovat osittain lainsäädännön ja yhteiskun-
nan painostuksesta ja suurelta osin kuluttajien vaa-
timuksista muuttaneet toimintatapojaan. Kuluttajilla 
on valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa epäkohtiin 
ja saada painostuksella ja ostopäätöksillään aikaisek-
si muutoksia. Onkin hienoa, että yhä useampi län-
simainen kuluttaja tunnistaa tänä päivänä kestävän 
kehityksen vaatimukset ja pyrkii tekemään osto- ja 
kulutuspäätöksensä niitä tukien. Myös kuluttajan 
omalla ostopäätöksen jälkeisellä toiminnalla, eli teks-
tiilien hoidolla ja huollolla on merkitystä tekstiilien 
ekologisuuteen. Suurin kuormitus luonnolle syntyy 
usein juuri tekstiilien käytön aikana ja riippuu ku-
luttajasta itsestään, kuinka suuri tämä kuormitus on. 
Ihmisen käyttäytymiseen ja toimintatapoihin vai-
kuttaminen on suunnittelijalle suuri haaste. Suun-
nittelijan tulisi pyrkiä muutosten toteuttamiseen 
systeemitasolla, eli ajatellen koko tekstiiliteollisuutta 
kokonaisuutena ja tekstiilien elinkaarta toisiinsa vai-

kuttavien tekijöiden summana.
Moderni teollisuus toimii kuin raaka-aineita ja 

luonnonvaroja olisi olemassa rajattomasti. Syntyvien 
päästöjen vaikutusta ympäristöön ja ihmisiin ei ym-
märretä tai suostuta ymmärtämään ja huomioimaan. 
Siitäkin huolimatta, että ilmastonmuutos on yleisesti 
todettu yhdeksi suurimmista uhista koko ihmiskun-
nan tulevaisuudelle. Tietoisuus on lisääntynyt, mut-
ta konkreettiset toimet puuttuvat. (McDonough & 
Braungart 2002, 26, 50-52.)

Teollinen tuotanto toimii pääsääntöisesti kehdos-
ta hautaan eli ’cradle to grave’ -periaatteen mukaisesti. 
Kuluttajille pyritään valmistamaan tuotteita mahdol-
lisimman tehokkaasti ja nopeasti kiinnittämättä huo-
miota mitä tuotteelle tapahtuu sen käytön jälkeen. 
Tuotteet on suunniteltu pois heitettäviksi ja korvat-
taviksi uusilla kiihtyvällä tahdilla. Kukapa on kuullut 
tietokoneesta tai puhelimesta, joka kestää muuta-
maa vuotta kauempaa. Ja vaikkei tuote suoranaises-
ti hajoaisi, se menettää mielekkyytensä; meille on jo 
luotu tarve uudelle, kehittyneemmälle ja paremmalle 
mallille. Planned obsolescence on yleisesti käytetty termi 
tuotteista, jotka suunnitellaan poistettavaksi käytöksi 
tietyn, yleensä lyhyehkön, käyttöajan jälkeen. Termi 
otettiin virallisesti käyttöön 1920-luvulla. ’Suunni-
teltu vanheneminen’ on lähes normi tämän päivän 
tuotesuunnittelussa. Vaatetusteollisuudessa tämä on 
nähtävissä  nopeana mallistojen vaihtumisena, jos-
sa edellisen malliston vaatteet muuttuvat epämuodik-
kaiksi ja näin ollen käyttökelvottomiksi. Teollisessa 
vallankumouksessa syntynyt tuottamisen tapa on 
käytössä yhä edelleen sellaisenaan, vaikka teollisuus 
on modernisoitunut ja tehostunut valtavasti viimeis-
ten vuosisatojen aikana. (Braungart & McDonough 
2008, 27-28.)

Ongelmana ei ole ainoastaan tuotteiden lyhyt 
elinkaari ja pois heittäminen. Itse tuote on yleen-



sä vain noin 5% kaikesta siihen käytetyistä raaka-ai-
neista. Valmistusprosessi vaatii usein paljon energiaa, 
erilaisia koneita ja laitteita sekä kuljetusta. Tämän 
prosessin aikana voi syntyä valtava määrä haitalli-
sia päästöjä ja kemikaaleja, sekä muuta jätettä. Usein 
myös jonkun on täytynyt tehdä tuote (yhä useammin 
huonoissa työ-oloissa) ja altistua prosessin aikana 
syntyville päästöille, jotka usein päätyvät ympäröi-
vään luontoon. Myös tuotteen käytön aikana voi siitä 
liueta, haihtua ilmaan tai hankautua ihoa vasten eri-
laisia haitallisia kemikaaleja ja jopa vaarallisia myrkky-
jä, jotka joutuvat luontoon ja joihin käyttäjä ja hänen 
ympärillään olevat altistuvat. (McDonough & Braun-
gart 2002, 37-42.)

Ongelmallisinta kehdosta hautaan prosessissa on 
kaikki se käyttökelpoinen raaka-aine, joka tuotteen 
elinkaaren lopussa joutuu kaatopaikalle ja menee ko-
konaan hukkaan. Usein tämä on vielä käyttökelpois-
ta ja näin ollen arvokasta materiaalia, joka voitaisiin 
hyödyntää uudelleen. Luonnon ekosysteemissä kaik-
ki raaka-aine palautuu takaisin kiertoon ravinteina ja 
energiana  ja näin ollen uudeksi raaka-aineeksi kas-
veille ja eliöille, eikä jätettä synny. (McDonough & 
Braungart 2002, 27-28.)

Ilmastonmuutoksen kiihtyessä ja raaka-ainevaro-
jen huvetessa tarvitaan radikaaleja muutoksia. Koko 
teollinen tuotanto pitäisi mullistaa ja kääntää pääla-
elleen, jotta varmistaisimme puhtaan ja terveellisen 
elämän tuleville sukupolville ja luonnon monimuo-
toisuuden säilymisen. Cradle to cradle eli kehdosta keh-
toon esittelee täysin uuden toiminta- ja ajattelumallin 
liittyen tuotteiden valmistukseen. Siinä tuotteen elin-
kaarta tarkastellaan kokonaisuutena, jonka aikana ei 
synny yhtään jätettä tai haitallisia päästöjä ympäris-
töön. 

Koska työni on tehty Taideteollisen korkeakoulun 
Tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa on lähestymista-

pani tutkimusaiheeseen suunnittelijan ja tekstiilitaitei-
lijan näkökulma, ei tiukan tekninen. Tähän vaikuttaa 
myös produktiivisen osion laajuus. Olen kuitenkin 
hyödyntänyt tekniikan, liiketaloustieteen ja ympä-
ristönsuojelun näkökulmia tässä työssäni muotoilun 
ja suunnittelun näkökulman ohessa. Mielestäni il-
man näiden huomioimista jäisi työni pintapuoliseksi. 
Olen hyödyntänyt aiheesta tehtyä tutkimusmateriaa-
lia, julkaisuja ja kirjallisuutta, sekä haastatteluja Itä-
vallassa ja Suomessa lähdemateriaaleina. Internetistä 
löytyvään materiaaliin olen suhtautunut varauksel-
la, ellei sen takana ole tunnustettua julkaisijaa. Lähes-
tymistapani on laaja, mutta tällä pyrin analyyttisesti 
kartoittamaan tekstiiliteollisuuden osatekijöitä kestä-
vään kehitykseen liittyen ymmärtääkseni kuinka voin 
itse toimillani vaikuttaa näihin tekijöihin. Mallisto-
ni suunnittelun kautta pääsin konkreettisesti kokeile-
maan teoriaa käytännössä.

keskeiset termit

Olen käyttänyt opinnäytteessäni sanoja kestävä ke-
hitys, ekologisuus ja cradle to cradle. Kestävällä kehi-
tyksellä tarkoitan kehitystä, jossa otetaan huomioon 
taloudelliset, ekologiset eli ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset, eli ihmisiin liittyvät aspektit niin, ettei-
vät ne mitätöi toinen toisiaan. Kestävä kehitys pyrkii 
ympäristön suojeluun ja ihmisten oikeuksien kun-
nioittamiseen vaarantamatta taloudellista vakautta. 
Nimensä mukaisesti se pyrkii kestäviin ja toimiviin 
ratkaisuihin ympäristön ehdoilla. Tunnetuin määri-
telmä kestävälle kehitykselle on YK:n Ympäristön ja 
kehityksen maailmankomission vuonna 1987 julkai-
sema: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevaisuuden sukupol-
vilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Yh-
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teinen tulevaisuutemme 1988, 26). Kestävä kehitys 
onkin erityisesti juuri YK:n edistämä yhteiskunnalli-
nen ajattelutapa.

Ekologisuudella tarkoitan ympäristön ja luonnon 
huomioimista ja kunnioitusta kaikessa toiminnassa, 
valmistuksessa, materiaaleissa jne. Ekologisuus tar-
koittaa ympäristöystävällisyyttä, eli luontoa ei kuor-
miteta. (Fletcher 2008, Talvenmaa 1998).

Cradle to cradle on William McDonoughin ja 
Michael Braungartin kehittämä ja patentoima 
suunnittelu- ja valmistusfilosofia. Se kunnioittaa 
luonnon moninaisuutta, pyrkii tehokkaaseen raa-
ka-ainekiertoon ja toimintaan, jossa ei synny jätettä 
kaatopaikoille. Kaikki syntyvä ’jäte’ käytetään uusi-
en tuotteiden raaka-aineeksi. (McDonough & Braun-
gart 2002 ja Fletcher 2008, 111-113.) Cradle to cradlen 
voi suomentaa kehdosta kehtoon -termiksi, mutta 
molempia sekä englanninkielistä että suomenkielistä 
termiä käytetään aiheeseen liittyvässä kirjallisuudes-
sa. Olen päätynyt käyttämään englanninkielistä ter-
miä opinnäytteessäni.

Käytän nimikettä tekstiiliteollisuus kattamaan 
opinnäytteessäni sekä vaatetus- että tekstiiliteollisuu-
den, sillä tekstiiliteollisuudesta puhuttaessa viitataan 
usein näihin molempiin teollisuuden osa-alueisiin. 
Myös tilastoissa esimerkiksi jätemääriin ja päästöi-
hin liittyen on useimmiten käsitelty näitä teollisuu-
den osa-alueita yhdessä. 

aiheesta tehtyJä 
opinnäytteitä

Kestävää kehitystä suhteessa tekstiiliteollisuuteen ja 
ympäristömyönteistä tuotesuunnittelua on tutkit-
tu useissa opinnäytteissä ja pro gradu -tutkielmissa 
viime vuosien aikana sekä Suomessa että ulkomail-

la. Taideteollisessa korkeakoulussa lähestymistapa on 
painottunut ympäristömyönteiseen tuotesuunnitte-
luun, jota on avattu erilaisten case-tapausten kautta. 
Myös elinkaariajatteluun tekstiilien valmistuksessa, 
käytössä ja hävittämisessä on perehdytty. Muissa op-
pilaitoksissa, kuten Lapin Yliopistossa lähestymistapa 
on ollut samankaltainen, mutta vahvemmin tieteel-
linen, sillä näihin ei ole usein liittynyt konkreettista 
tuotesuunnittelua, kuten Taideteollisessa korkeakou-
lussa. Lapin yliopiston pro gradu -tutkielmissa on 
tutkittu muun muassa tekstiilijätteen kierrätysmah-
dollisuuksia ja taloudellista potentiaalia hyötykäytön 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Samankaltaisia asi-
oita nousi esiin myös Lahdessa ja Englannissa teh-
dyissä tutkimuksissa. Aiheena kestävä kehitys on alati 
kasvava osa-alue suunnitteluun ja muotoiluun liittyen 
ja suosittu opinnäytteiden aihe. Kävin läpi omaa ai-
healuettani sivuavia opinnäytteitä tutkimustyöni aika-
na. Tässä niistä muutamia: 
Taideteollisesta korkeakoulusta Tekstiilitaiteen koulu-
tusohjelmasta vuonna 2008 valmistunut Eeva Heikki-
nen käsittelee opinnäytteessään ympäristömyönteistä 
tuotesuunnittelua, muotoilustrategioita sekä analy-
sointimenetelmiä. Hän kiinnittää opinnäytteessään 
huomiota elinkaariajatteluun tekstiilisuunnittelussa 
näkökulmanaan cradle to cradle eli kehdosta kehtoon 
(KEKE) suunnittelufilosofia. Teoriaa sovellettiin 
käytännössä esimerkkituotekonseptin suunnittelussa, 
mutta pääpaino työssä oli teoreettisessa osiossa.

Taideteollisesta korkeakoulusta Tekstiilin kou-
lutusohjelmasta vuonna 2010 valmistunut Kir-
simari Kärkkäinen on koonnut paksun opuksen 
vastuullisesta ja kestävän kehityksen näkökulmia huo-
mioivasta suunnittelusta ja vastuullisesta luovuudesta 
ja liiketoiminnasta. Hän  käyttää tulevaisuudentutki-
muksen näkökulmia hyväkseen suunnittelijan roolin 
ja luovuuden roolin muutoksen ennakoinnissa tule-



vaisuutta ajatellen. Työ keskittyy teoreettiseen poh-
dintaan ja tutkimukseen esimerkkitapausten avulla.

Taideteollisesta korkeakoulusta Vaatetus- ja pu-
kutaiteen koulutusohjelmasta vuonna 2009 val-
mistunut Liisa Riski tarkastelee lopputyössään 
muoti- ja vaatetusteollisuutta systeemitasolla kestä-
vän kehityksen kannalta. Myös tässä lopputyössä on 
käsitelty elinkaariajattelua ja cradle to cradle -filosofiaa. 
Lopputuloksena on syntynyt brändikonsepti ja sys-
teemilähestymistapa kestävän kehityksen mukaiseen 
tuotesuunnitteluun nimeltä ’Not Ugly’. 

Jenni Räsänen on Lapin yliopistossa vuonna 2011 
tekemässään Tekstiilialan pro gradu -tutkielmassaan 
käsitellyt tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotteiden 
ja materiaalien käytön jälkeisen kierrätyksen ja uu-
delleen käytön ennalta suunnittelun mahdollisuuksia 
sekä suomalaisen tekstiili- ja vaatetustuotannon mah-
dollisuuksia ympäristömyönteiseen tuotekehitykseen. 

Suvi Lindin vuoden 2011 Lahden ammattikorkea-
koulun Tekstiili- ja vaatetustekniikan opinnäyttees-
sä käsitellään laajasti tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 
ympäristövaikutuksia ja pohditaan ekologisempia 
materiaali- ja valmistusvaihtoehtoja. Opinnäytteessä 
myös rakennettiin asiakkaalle materiaalipankki ekolo-
gisista materiaalivaihtoehdoista. Myös tässä opinnäyt-
teessä lähestyttiin elinkaariajattelun avulla käyttäen 
taustana cradle to cradle -filosofiaa.
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1. osa: Kestävä Kehitys 
teKstiiliteollisuudessa

TEKSTIILIEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Tekstiilien valmistuksella on tunnetusti suu-
ri kuormitus ympäristölle. Tekstiilien tuotanto 

on pitkä ja monimutkainen prosessi moneen muu-
hun teollisuuden haaraan verrattuna. Se on  myös 
hyvin merkittävä työllistäjä ja taloudellisesti tärkeä 
tekijä, sekä erottamaton osa eri maiden kulttuureita. 
(Fletcer 2008, 41.) Luonnonkuitujen sekä tekokuitu-
jen valmistusprosessi vaatii paljon vettä, energiaa ja 
kemikaaleja, joista osa on hyvin myrkyllisiä sekä ih-
misille että ympäristölle. Ympäristövaikutusten mi-
nimoiminen on mahdollista, mutta vaatii hallitusten, 
teollisuuden ja kuluttajien yhteistyötä (Chen & Burns 
2006, 248).

Nykyisin kuluttajalle tarjotaan ympäristöystä-
vällisinä markkinoituja tuotteita laidasta laitaan. 
Ekologisesti tuotettua, Luomua, Reilua Kauppaa, 
Lähituotettua, Vihreää ja Ympäristöä säästävää. Tur-
han usein ympäristöystävällisyys on kyseenalaista 
tai heikosti perusteltua.  Ympäristöystävällisyys on 
huomattu tehokkaaksi markkinointikeinoksi ja yri-
tykset käyttävät sitä iloisesti hyväkseen esimerkiksi 

viherpesun muodossa. Valmistaja saattaa keksiä itse 
löyhät kriteerit tuotteensa ympäristöystävällisyydel-
le ja luoda tuotteelle ekologisen imagon pelkästään 
markkinointimielessä. Ympäristöystävällisenä tuotet-
ta voidaan pitää vasta sitten, kun sen valmistuksel-
la, hankinnalla, käytöllä, huollolla ja käytön jälkeisellä 
hävittämisellä on kaikilla mahdollisimman pienet vai-
kutukset ympäristöön. (Talvenmaa 1998, 84 ja Flet-
cher 2008, 6-7, 152.)

tekstiilikuidut

Tekstiilikuidut jaotellaan luonnonkuituihin ja teko-
kuituihin. Luonnonkuidut kasvavat luonnossa val-
miiksi kuiduksi kun taas tekokuitujen raaka-aineet 
ovat ihmisten valmistamia erilaisten prosessien kaut-
ta. Luonnonkuituja ovat kasvi- ja eläinperäiset kui-
dut sekä mineraalikuidut. Kasvikuiduiksi luetaan 
siemen-, runko-, lehti- ja hedelmäkuidut. Asbesti on 
mineraalikuitu. Eläinkuituja ovat villa, erilaiset karvat 



ja silkki. Myös höyhenet ja untuvat luetaan luonnon-
kuiduiksi. Luonnonkuitujen kysyntä ja tuottaminen 
on pysynyt lähes samana viimeisten 20 vuoden aika-
na, mutta tekokuitujen valmistus on lähes kaksinker-
taistunut. (Allwood et al. 2006, 2.)  

Tekokuituja ovat muuntokuidut, synteettiset kui-
dut ja epäorgaaniset kuidut. Muuntokuituja ovat sel-
luloosa-, selluloosayhdiste- ja proteiinikuidut, sekä 
muutamat muut kuidut. Nämä kuidut ovat pääasi-
assa samaa raaka-ainetta paperin kanssa. Synteettisiä 

kuituja ovat akryyli, aramidi, elastaani, fluorokuidut, 
modakryyli, polyamidi, polyesteri ja polyeteeni. Epä-
orgaanisia kuituja ovat hiilikuidut, keraamiset kuidut, 
lasi- ja metallikuidut sekä metalloidut kuidut. (Tal-
venmaa 1998, 23-30.) 

Esittelen seuraavaksi yleisimmin käytettyjä teks-
tiilikuituja, sekä mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja 
näille kuiduille.

LuonnonKuiduT TeKoKuiduT

KASviKuiduT eLäinKuiduT MinerAALiKuiduT MuunToKuiduT SYnTeeTTiSeT 
TeKoKuiduT

epäorgAAniSeT 
KuiduT

SieMenKuiduT

runKoKuiduT

HedeLMäKuiduT

viLLA

KArvAT

HöYHeneT JA 
unTuvAT

KeHrääJäHYönTeiSTen 
KeHrääMäT KuiduT

pellava, 
hamppu, juti, 
rami...

SeLLuLooSA-
MuunToKuiduT

SeLLuLooSAYHdiSTe-
MuunToKuiduT

proTeiiniMuunTo-
KuiduT

MuuT
MuunToKuiduT

puuvilla, kapokki

manilla, sisal...

kookos

jalot karvat: vuohi, mo-
hair, kashmir...
karkeat karvat, jouhet...

silkki, villasilkki

asbesti

viskoosi, modaali, 
lyocell...

asetaatti, triasetaatti

Eläinkunnasta saatavat: kaseiini...
Kasvikunnasta saatavat: soija, maissi...

Luonnonkumi, pape-
rilangat...

akryyli, elastaani, 
polyamidi, polyes-
teri, fluorokuidut...

hiili-, lasi- ja 
metallikuidut...

lammas

LeHTiKuiduT
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puuvilla Ja muut kasvikuidut

Puuvilla on edelleen maailmassa heti polyesterin jäl-
keen eniten käytetty kuitu. Sen hyvinä ominaisuuk-
sina pidetään lujuutta ja kestävyyttä, sekä helppoa 
värjättävyyttä ja hyvää kosteudenimukykyä. Toisaal-
ta se rypistyy ja likaantuu helposti, sekä kutistuu pe-
sussa.

Puuvilla kasvaa trooppisissa ja subtrooppisis-
sa olosuhteissa. Vaikka puuvilla luonnonkuituna on 
maatuva ja uusiutuva materiaali ja näin periaattees-
sa ekologinen materiaali, sen kasvatukseen tarvitaan 
valtavat määrät tuholaisten torjunta-aineita sekä vet-
tä. Puuvillaa viljellään 2-3% pinta-alalla kaikista vil-
jeltävistä kasveista, mutta sen viljelyyn käytetään 25% 
kaikesta käytetyistä torjunta-aineista. Myrkytykset 
tehdään usein lentoruiskutuksina, jolloin kemikaalit 
leviävät laajalle alueelle puuvillaviljelmien ulkopuolel-
le. (Fletcher 2008, 9 ja Talvenmaa 1998, 14-16.)

Vedenkulutuksen suhteen puuvilla on eniten 
puhdasta vettä tuotantoprosessinsa aikana vaativa 
viljelykasvi maailmassa (Mc Gill 2009, 6). Puuvillan 
viljely onkin suurin syy Aral-järven kuivumiseen. Jär-
veen laskevat joet padottiin ja vesi ohjattiin kastelu-
vedeksi puuvillaviljelmille. Tällä oli katastrofaaliset 
seuraukset alueen perinteiselle elinkeinoille, kalas-
tukselle ja maanviljelylle sekä alueen ekosysteemille. 
(Fletcher 2008, 9.)

Puuvillakuidun puhdistaminen ja valkaisemi-
nen hyvin värjäytyväksi sekä rypistymättömäksi vaa-
tii suuret määrät kemikaaleja ja energiaa. Käsittelyjen 
vaatimat kemikaalit ovat todetusti terveydelle haital-
lisia ja köyhissä maissa puuvillaa viljelevät ja käsit-
televät työntekijät altistuvat myrkyille ilman oikeita 
suojavälineitä. (Talvenmaa 1998, 14-16 ja Fletcher 
2008, 9.)

Tänä päivän puuvillan negatiiviset ympäristövai-
kutukset on huomioitu ja käytettyjen kemikaalien 

määrää ja niiden myrkyllisyyttä on pyritty vähentä-
mään. Monissa tehtaissa jätevesien puhdistusta on 
pystytty tehostamaan huomattavasti. Tästä huolimat-
ta useimmissa Aasian maissa, jossa nykyisin valtaosa 
tekstiilien valmistuksesta tapahtuu, on jätteiden kä-
sittely ja jätevesien puhdistus usein hyvin alkeellista 
ja haitallisia kemikaaleja pääsee maaperään ja vesis-
töihin. Myös puuvillan kasvatus näissä maissa vie 
maa-alaa ruokakasvien kasvatukselta ja köyhdyttää 
maaperää. Ei myöskään pidä unohtaa huolimatto-
man jälkikäsittelyn ja huonolaatuisen värjäysproses-
sin aiheuttamia kemikaalijäämiä tekstiilituotteissa. 
(Fletcher 2008, 9 ja Talvenmaa 1998, 14-16.)

Tavallisen puuvillan ohella kasvatetaan myös luo-
mupuuvillaa, luonnollisesti värjättyä ja värillisenä 
kasvavaa puuvillaa sekä nk. vihreää puuvillaa. Näiden 
ympäristövaikutukset on pyritty pitämään pieninä 
käyttämällä luonnonmukaisia kemikaaleja ja käsitte-
lyprosesseja sekä vähentämällä käsittelyjen määrää. 
Ympäristöystävällisesti kasvatetun puuvillan määrä 
koko tuotantoon verrattuna on häviävän pieni, kos-
ka sadon suuruus viljelypinta-alaan suhteutettuna 
on tavalliseen puuvillaan verrattuna paljon pienem-
pi. Korvaamalla tavallinen puuvilla luomupuuvillalla 
voitaisiin vähentää puuvillan tuotannossa käytettävi-
en kemikaalien kokonaismäärää valtavasti. Puuvillan 
käsin poimiminen parantaisi puuvillan laatua ja vä-
hentäisi myös käsittelyjen määrää, mutta käsin poi-
minta ei ole mahdollista nykyisillä tuotantomäärillä. 
Nämä vaihtoehtoiset menetelmät nostavat puuvilla-
kilon hintaa huomattavasti. (Talvenmaa 1998, 15-16, 
Fletcher 2008, 9, 18-23, 62.)

Runkokuitu juti on toiseksi eniten tuotettu luon-
nonkuitu maailmassa. Sitä käytetään erityisesti pak-
kausmateriaaleissa ja matoissa. Sen viljely ja käsittely 
on puuvillaan verrattuna ympäristöystävällisempää. 
Se on ominaisuuksiltaan puuvillan kaltainen, mutta 



paljon lujempi kuitu. Myös hamppu on nähty puu-
villalle hyvänä korvaavana kuituna. Se on ominai-
suuksiltaan puuvillan kaltainen ja jutin lailla puuvillaa 
lujempi kuitu. Myös sen käsittelyprosessit ovat pal-
jon puuvillan tuottamista ympäristöystävällisempiä. 
Hampun kasvatukseen liitetään yhä edelleen mie-
likuvat huumausaineista, minkä vuoksi siihen suh-
taudutaan ristiriitaisesti (Fletcher 2008, 147). Jutin 
ja hampun kuidun langaksi prosessointimenetelmät 
tarvitsevat vielä kehittämistä. Näitä molempia kuitu-
ja sekä pellavaa voi kasvattaa maaperässä, joka ei so-
vellu ruokakasvien viljelyyn. Puuvillan kasvatus sitä 
vastoin vie viljelypinta-alaa ruokakasveilta. (Fletcher 
2008, 11, 25, 147-149.) Suomessa erityisesti pellava 
voisi olla puuvillan korvaava kuitu, sillä se kasvaa ka-
russa maaperässämme hyvin. Suomessa tarvittaisiin 
kuitenkin uutta tekniikkaa kuidun käsittelyyn, sekä 
ylipäätään yrityksiä kuiduntuotantoon. Pellava on 
myös kuituna herkempi kasvitaudeille ja tuholaisille 
kuin muut runkokuidut. (Talvenmaa 1998, 16-18.)

Puuvilla ja muut kasvikuidut ovat biohajoavia 
kuituja. Oikein kompostoituina ne hajoavat täysin 
luonnossa. Tekstiilituotteeseen valmistusprosesseissa 
lisätyt kemikaalit saattavat vaikeuttaa tuotteen bioha-
joamista ja luontoon joutuessaan saastuttaa ympäris-
töä.

villa Ja muut eläinkuidut

Villa on tärkein tekstiileissä käytetty eläinkuitu. Vil-
lan tuotanto verrattuna muihin luonnonkuitui-
hin on pientä, vain noin 6-7% tuotetuista kuiduista. 
(Talvenmaa 1998, 18-19.) Villaa tuottavat pääasias-
sa lampaat. Vaikka lampaiden kasvatukseen ei tarvi-
ta valtavia määriä kemikaaleja, niiden liian tehostettu 
kasvatus kuluttaa ja köyhdyttää maaperää. Myös villa-
kuidun jälkikäsittely värjäyksineen ja viimeistyksineen 

vaatii kemikaaleja ja paljon vettä. Lampaat voidaan 
saada tuottamaan värillistä villaa, joka vähentää villan 
jälkikäsittelyn tarvetta ja älykkäällä kasvatussuunni-
telmalla maaperän köyhtyminen voidaan estää. Villan 
hyvinä ominaisuuksina ovat hyvä kosteudenimuky-
ky ja lämmöneristys, sekä paloturvallisuus. Huonoina 
ominaisuuksina on villan helposti vanuvuus ja huono 
kulutuksenkesto. (Fletcher 2008, 10-11 ja Talvenmaa 
1998, 18-19.) Villaa pidetään hyvänä korvaavana ma-
teriaalina tekokuiduista esimerkiksi polyesterille sen 
monipuolisuuden vuoksi (Fletcher 2008, 12-13). 

Myös eläinperäiset kuidut ovat biohajoavia, eli ne 
voidaan kompostoida. Niissäkin käytetyt kemikaalit 
vaikuttavat hajoavuuteen ja voivat ympäristöön jou-
tuessaan olla hyvin haitallisia.

tekokuidut

Tekokuiduista muuntokuitujen raaka-aineet saadaan 
luonnosta, mutta ne prosessoidaan kuiduksi teko-
kuitujen valmistusmenetelmillä. Pääosa muuntokui-
duista on selluloosapohjaisia, eli niiden raaka-aineena 
on puu. Ne muistuttavat usein ominaisuuksiltaan 
puuvillaa. Puiden kasvatus muuntokuitujen raaka-
aineeksi on puuvillankasvatusta tehokkaampaa ja vä-
hemmän vettä kuluttavaa. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on nopeasti kasvava bambu. Bambua on markkinoi-
tu ympäristöystävällisenä kuituna. Kuitu itsessään 
onkin hyvin ympäristöystävällinen, mutta ei ominai-
suuksiltaan sovellu vaatetustekstiilien valmistukseen. 
Markkinoilla olevat niin kutsutut bambu-vaatteet si-
tä vastoin ovat viskoosin valmistusmenetelmällä 
bambu-selluloosasta valmistettuja viskoosivaatteita. 
Näiden valmistusprosessissa, kuten muidenkin sel-
luloosamuuntokuitujen valmistuksessa käytetyt ke-
mikaalit ovat hyvin haitallisia ja jätevedet myrkyllisiä 
sekä tuotantoprosessi energiaa kuluttava. Prosessissa 
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syntyy myös paljon rikkihiili- ja rikkivetypäästöjä il-
maan. Suurin osa muuntokuiduista on viskoosia, jota 
markkinoidaan kauppanimillä kuten rayon tai vääriä 
mielikuvia luoden bambuna. Muita selluloosamuun-
tokuituja ovat modaali ja kupro. Selluloosamuunto-
kuitu lyosell, toiselta nimeltään Tencel on viskoosia 
ympäristöystävällisempi kuitu, jonka valmistuspro-
sessissa käytettävät erilaiset myrkylliset liuottimet 
voidaan kierrättää ja kuitu on nopeasti biohajoava 
oikeissa kompostointiolosuhteissa. Kuitu muistut-
taa ominaisuuksiltaan puuvillaa ja pellavaa. (Fletcher 
2008, 14, 30-32 ja Talvenmaa 1998, 23-24 ja Bon-
camper 2004, 214-238.) Selluloosamuuntokuidut 
ovat oikein kompostoituina biohajoavia. Näiden li-
säksi on olemassa selluloosayhdistemuuntokuituja ja 
proteiinimuuntokuituja.

Synteettisten kuitujen raaka-aine valmistetaan 
teollisilla menetelmillä ja kuidun ominaisuuksiin 
voidaan vaikuttaa alusta alkaen. Sama pätee epäor-
gaanisiin kuituihin. Synteettiset kuidut, kuten nylon 
ja polyesteri, valmistetaan öljyteollisuuden sivutuot-
teina. Öljyteollisuus ja raakaöljyn käyttö on ympä-
ristölle haitallista ja se kuluttaa paljon energiaa, sekä 
aiheuttaa päästöjä. Polyesteri on yleisimmin käytet-
ty tekstiilikuitu, jota käytetään jo puuvillaakin enem-
män maailmassa. Se valmistetaan mineraaliöljystä 
sulakehruumenetelmällä. Polyesterillä samoin kuin 
muilla synteettisillä kuiduilla on alhainen kosteu-
denimukyky, hyvät lujuusominaisuudet sekä hyvä 
mitta- ja muotopysyvyys. Synteettisten kuitujen val-
mistaminen vaatii korkeita lämpötiloja, mutta vä-
hemmän haitallisia kemikaaleja kuin luonnonkuitujen 
käsittelyssä tarvitaan. Synteettisiä kuituja tarvitsee 
käsitellä paljon luonnonkuituja vähemmän, mutta 
myös niiden ominaisuuksien muuttamiseksi ja paran-
tamiseksi viimeistyksillä tarvitaan runsaasti kemikaa-
leja. Vaikka synteettiset kuidut eivät ole biohajoavia 

kuituja, voidaan esimerkiksi polyesteri kierrättää ta-
kaisin raaka-aineeksi. Kierrätetyt muovipullot ovat 
yksi tekstiilien valmistusmateriaaleista. Muovipullo-
jen muuttamisessa tekstiiliraaka-aineeksi materiaalin 
laatu kärsii ’neitsyt’-raaka-aineeseen verrattuna eikä 
ole varmaa, irtoaako kierrätetyistä pulloista valmis-
tetusta tekstiilimateriaalista haitallisia aineita. Suurin 
haitta ympäristölle synteettisten tekokuitujen valmis-
tuksessa on uusiutumattomien luonnonvarojen käyt-
tö, öljyteollisuuden aiheuttamat ympäristöhaitat sekä 
öljyteollisuuteen liittyvät sosiaaliset ja poliittiset sei-
kat. Myöskään uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä energianlähteenä luonnonkuitujen valmistuk-
sessa ei pidä unohtaa. (Fletcher 2008, 12-13 ja Fina-
tex 2011).

polyesteri  Ja polyesteri trevira cs  
Käsittelen tässä polyesteriä laajemmin, koska se on 
Backhausenilla suunnittelemani kokoelman valmis-
tusmateriaali ja kutomossa eniten käyttetty tekstiili-
kuitu.

Polyesteri on mineraaliöljystä sulakehruumenetel-
mällä valmistettava kuitu. Sulatettu massa puristetaan 
kehruusuulakkeiden läpi ja jähmetetään kuiduksi. Tä-
män jälkeen kuituja venytetään ja niitä voidaan esi-
merkiksi kihartaa tekstuurien aikaansaamiseksi. 
Valmistusprosessin aikana kuidun lujuuteen ja pituu-
teen voidaan vaikuttaa, sekä esimerkiksi paksuuteen 
ja kiiltoon. Myös polyesterin molekyylikokoon voi-
daan vaikuttaa valmistusprosessin aikana ja näin saa-
da erilaisia lujuuksia käyttötarkoituksesta riippuen. 
Sen kauppanimiä ovat Crimplene, Coolmax, Dacron, 
Diolen, Hollofil, Micrell, Quallofil, Tergal, Teryle-
ne, Thermastat, Thermolite, Thermoloft, Tetoron ja 
Trevira. Polyesterikuitua modifioimalla siitä saadaan 
erikoiskuituja, joiden ominaisuuksina voi olla muun 



muassa antistaattisuus, erikoislujuus, palosuojaus ja 
nyppyyntymättömyys. (Fletcher 2008, 12 ja Boncam-
per 2004, 278-288.)

Polyesterin tarve ja käyttö on kaksinkertaistunut 
viimeisen 15 vuoden aikana (Fletcher 2008, 6). Sen 
monikäyttöisyyden vuoksi sitä käytetään jo puuvillaa-
kin enemmän. Polyesterin hyviä ominaisuuksia ovat 
hyvä lujuus, rypistymättömyys ja auringonvalonkes-
to. Sitä käytetään usein sekoitteena luonnonkuitujen 
kanssa parantamaan näiden ominaisuuksia. Polyes-
teristä valmistetaan urheilu- ja ulkoiluvaatteita, sisus-
tustekstiilejä ja teknisiä tekstiilejä, kuten nauhoja ja 
köysiä. (Finatex 2011 ja Boncamper 2004, 278-288.)

Polyesteri kestää kulutusta ja käyttöä, sekä vaa-
tii vähemmän pesua kuin esimerkiksi puuvilla. Siksi 
sen käyttö kovaa kulutusta vaativissa tekstiileissä on 
suosittua. Noin 60% polyesteristä käytetään tekstiili-
kuitujen ja 30% muovipullojen valmistukseen. (Thie-
le 2009.)

Polyesteriä voidaan kierrättää joko kemiallises-
ti tai mekaanisesti. Kemiallisessa kierrätysprosessissa 
polyesterin molekyylirakenne pilkotaan eli polymeri-
soidaan ja muodostetaan uudelleen (repolymerization). 
Mekaanisessa kierrätyksessä alkuperäinen molekyyli-
rakenne säilytetään, mutta se sulatetaan ja uudelleen 
puristetaan polyesteripelleteiksi. Mekaanista kierrä-
tystä ei tosin voi toistaa lukemattomia kertoja sillä 
jossain vaiheessa polyesterin molekyylirakenne hajo-
aa, eikä se enää sovellu uusien tuotteiden valmistuk-
seen. Kemiallinen kierrätysprosessi tarvitsee valtavat 
määrät kierrätettyä materiaalia toimiakseen tehok-
kaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Ainoita me-
nestyksekkäästi kemiallisesti polyesteriä kierrättäviä 
yrityksiä maailmassa on Japanilainen Teijin. Proses-
sissa polyesterikuidut hajotetaan eli polymerisoidaan 
molekyyleiksi korkeaa lämpötilaa käyttäen. Polyeste-
ri muutetaan rakeiksi, puhdistetaan kaikista epäpuh-

tauksista, kuten kemikaalijäämistä ja polymerisoidaan 
eli molekyylirakenne hajotetaan. Lopulta polyesteris-
ta kehrätään filamenttilankaa, josta tekstiilimateriaali 
valmistetaan esimerkiksi kutomalla. Prosessissa voi-
daan vähentää päästöjä ja energian kulutusta 80% 
verrattuna öljystä valmistettavan ’neitsyt’-kuidun 
valmistukseen. Kierrätyksessä syntyvä tuote vastaa 
ominaisuuksiltaan täysin ’neitsyt’-raaka-aineesta val-
mistettavaa tuotetta ja sopii kierrätettäväksi uudel-
leen. (Fletcher 2008, 96, 105-107.)

Mekaaninen kierrätysprosessi on yksinkertaisem-
paa ja onnistuu pienemmässä mittakaavassa. Mo-
lemmat tarvitsisivat lisää kehittämistä, sillä kierrätys 
ja kierrätettyjen materiaalien määrä tuotantopro-
sesseissa kasvaa. Usein nämä valmistusprosessit on 
suunniteltu niin, että niissä käytetään vain uusia raa-
ka-aineita. Tästä syystä polyesterin tehokas lajittelu ja 
puhdistus on tärkeää ennen sen käyttämistä tuotan-
nossa. Kaikista näkyvintä polyesterin kierrätystä on 
muovipullojen kierrätys. Muovipulloista saatavaa ma-
teriaalia käytetäänkin laajasti uusien tuotteiden raaka-
aineena. (Thiele 2009 ja Fletcher 2008, 96, 105-107.)  

Trevira CS on polyesterin yksi muunnos ja kaup-
panimi. Se on saksalaisen Hoechst-yrityksen tuote-
merkki. Polyesteri Trevira CS:n paloturvallisuus on 
tuotu kuituun molekyylitasolla. Sen ansiosta kuidun 
sulaessa korkeassa lämpötilassa siitä ei synny myr-
kyllisiä palokaasuja. Myös muita samankaltaisia palo-
turvallisia polyesterikuituja on olemassa markkinoilla 
ja niistä käytetään yleisesti nimitystä polyesteri FR. 
Koska palosuojaus on polyesteri Trevira CS:n  mo-
lekyyleissä, ei kankaasta irtoa pesussa haitallisia pa-
losuojausaineita, kuten jälkikäteen palosuojatuista 
tekstiileistä. (www.trevira.com ja Talvenmaa 1998, 
53-54.) Palosuojaus on tärkeä tekijä julkisen tilan si-
sustusta mietittäessä. Vaatimuksia säätelevät standar-
dit ja maakohtaiset määräykset.
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tekstiiliteollisuuden 
prosessit Ja Jälkikäsittelyt 

Tekstiilikuitujen kudonta ja neulominen tekstiilituot-
teiksi kuluttaa energiaa ja vettä, mutta tuotannon ai-
kaiset ympäristövaikutukset ovat paljon raaka-aineen 
tuotantoa ja viimeistysprosesseja vähäisempiä. Puu-
villan osalta ympäristövaikutukset painottuvat sen 
viljelyyn, kun taas tekokuiduilla kuidunvalmistus-
prosesseihin sekä öljyteollisuuden haitallisuuteen. 
Tuotteen elinkaaren päävaiheet jaetaan yleisesti: 1. 
raaka-ainetuotanto, 2. tuotteen valmistus, 3. kulje-
tukset (sisältäen pakkaamisen), 4. käyttö ja 5. käytös-

tä poisto. Kaikilla näillä vaiheilla on vaikutusta koko 
elinkaaren aikaisiin päästöihin. Tämän jaon ulkopuo-
lelle jäävät kaupan, varastoinnin ja tuotekehityksen 
vaikutukset koko elinkaareen nähden. (Allwood et al. 
2006, 27 ja Räsänen 2011, 27-29.)

Ongelmallisinta tekstiilien värjäysprosesseissa 
ja väriaineissa ovat haitalliset aineet ja myrkyt, ku-
ten raskasmetallit, jotka tekstiilituotteisiin jäädes-
sään altistavat kuluttajia. Nämä aineet ovat myös 
erittäin haitallisia vesistöjen ekosysteemeille joutues-
saan sinne jätevesien mukana. Ympäristön kannalta 
olisi olennaista, että värjäysprosessissa käytetään vä-
riaineita, jotka kiinnittyvät hyvin tekstiileihin ja joilla 

raaka-ainetuo-
tanto

tuotteen 
valmistus

käyttö

käytöstä poisto

kuljetus

tuotteen elinkaaren päävaiheet



on hyvät värinkesto-ominaisuudet. Tämä olisi myös 
taloudellisesti kannattavaa, sillä tällöin väriaineita ei 
joutuisi hukkaan ja niitä tarvittaisiin pienempiä mää-
riä. (Fletcher 2008, 46, 51-55 ja Talvenmaa 1998, 33-
55.)

Erilaisia menetelmiä on kehitetty värjäyspro-
sessissa syntyvän jäteveden puhdistukseen. Myös 
luonnonmukaisia biohajoavia väriaineita on kehi-
tetty, sillä värjäysprosessin negatiiviset vaikutukset 
luontoon ovat suuret ja merkittävät koko tekstiilien 
valmistusprosessiin nähden. Luonnonmukaisten vä-
riaineiden värjäystulos on epätasaisempi ja värien-
kestävyys synteettisiä väriaineita huonompi. Myös 
värjäysprosessi vaatii useampia värjäyskertoja, joka 
taas kuluttaa enemmän vettä ja energiaa. Luonnon-
mukaiset väriaineet ovat myös synteettisiä kalliimpia. 
Suomen kaltaisissa rikkaissa teollisuusmaissa jäteve-
sien puhdistukseen käytetään uusinta tekniikkaa ja se 
on erittäin tehokasta. Tilanne on aivan toinen Itä-Aa-
siassa, jonne suurin osa valmistuksesta on siirtynyt. 
Halpatuotannon maissa lainsäädäntö ei vaadi teho-
kasta jätevesien puhdistusta ja tekniikassa on vielä 
paljon kehittämistä. Edes kaikkialla Länsi-Euroopas-
sa ei  tuotannon jätevesien puhdistus ole tehokasta. 
(Fletcher 2008, 51-55 ja Talvenmaa 1998, 47-50.) 

Tekstiilien viimeistysmenetelmät voidaan jakaa 
kahteen osaan, kemiallisiin ja mekaanisiin viimeis-
tyksiin. Mekaaniset viimeistykset tehdään erilaisil-
la mekaanisilla laitteilla hankaamalla, painamalla jne. 
Myös pesu ja höyrytys kuuluvat mekaanisiin viimeis-
tyksiin. Nämä prosessit kuluttavat energiaa ja vettä 
ja niissä irtoaa pölyä ja muita aineita ilmaan. Kemi-
allisissa viimeistyksissä käytetään kemikaaleja, jotta 
tekstiileihin saataisiin esimerkiksi vedenpitävyys tai 
palosuojaus. Näistä kemikaaleista useat ovat hyvin 
myrkyllisiä. Esimerkiksi luonnonkuitujen homesuo-
jaus- ja säilöntäaineissa voi olla kuparia, elohopeaa 

ja PCB-yhdisteitä. Näiden aineiden on todettu aihe-
uttavat esimerkiksi syöpää. Uusimman teknologian 
avulla viimeistys- ja värjäysaineita voidaan käyttää 
uudelleen niin, ettei niitä mene ollenkaan hukkaan. 
Tälle osa-alueelle tarvittaisiin lisää innovatiivisia tek-
nisiä ratkaisuja. (Fletcher 2008, 56-57 ja Talvenmaa 
1998, 50-55.)

Kaikki viimeistysprosessit eivät ole tarpeellisia ja 
usein ne jopa kuluttavat tekstiilejä, kuten kivipesu. 

Tekstiilikuitujen tuotannon ongelmakohdat voi-
daan tiivistää:

-veden ja kemikaalien suuri tarve puuvillan kasvatukses-
sa
-päästöt ilmaan ja vesistöihin synteettisten ja selluloosa-
kuitujen valmistuksessa
-luonnonkuitujen tuotantoon liittyvät veden käyttöön ja 
vesistöjen saastumiseen liittyvät ongelmat
-energian käyttö ja uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttö synteettisten kuitujen valmistuksessa
(Fletcher 2008, 7.)

’Tekstiilien esikäsittelyt, sekä värjäys- ja viimeistyskäsit-
telyt kuormittavat ympäristöä, mutta lisäävät usein käyttö-
ikää ja vähentävät pesun- ja huollon tarvetta käytön aikana’ 
(Talvenmaa 1998, 40). Myös kankaat, joiden värjäys- 
tai viimeistys on jätetty tekemättä, ovat usein tunnul-
taan epämiellyttäviä ja ulkonäöltään rumia, eivätkä 
näin ollen kuluttajien mielestä haluttavia. Tätä seik-
kaa ei voi jättää huomioimatta koko tekstiilin elin-
kaarta ajatellessa. Tällaiset tekstiilit eivät usein kelpaa 
myöskään kierrätettynä kuluttajille. 

Vaikka tekstiilien valmistusprosessin ekologisuu-
teen on kiinnitetty huomiota, on esimerkiksi puu-
villan kasvatus ja tuottaminen edelleen ympäristölle 
hyvin haitallista ja luontoa kuormittavaa, samoin kuin 
sen käsittely- ja viimeistysprosessit. Vaihtoehtoisia 
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menetelmiä on kehitelty, kuten luonnonmukaisten 
entsyymien käyttö luonnonkuiduista valmistettujen 
tekstiilien viimeistyksissä. Entsyymikäsittelyillä voi-
daan parantaa tekstiilien laskeutuvuutta, pehmeyttä 
ja tuntua. Entsyymit ovat täysin biohajoavia, koska 
ne rakentuvat luonnon omista valkuaisaineista. 

tekstiilien valmistus 
maailmassa 

Kiinassa valmistetaan tällä hetkellä yli neljännes kai-
kista maailman tekstiileistä ja määrä kasvaa jatkuvasti. 
Myös Kiinan sisäiset markkinat ovat nopeasti kasva-
vat ja hyvin merkittävät koko maailman tekstiilituo-
tannon kannalta. Länsimaista Saksassa ja Italiassa 
on vielä reilusti vaatetusteollisuutta, sekä Yhdysval-
loissa tekstiiliteollisuutta. Kun tekstiiliteollisuus on 
supistunut länsimaissa se on sitä vastoin kasvanut 
nopeasti Aasian halvan tuotannon maissa. Arvioi-
den mukaan tekstiiliteollisuudessa (tekstiili- ja vaate-
tusteollisuus) työskentelee 29-30 miljoonaa ihmistä, 
joista noin 70% on naisia. Vaikka lapsityövoiman 
käyttöön on puututtu ahkerasti viime vuosina muun 
muassa ILO:n (International Labour Organisation) puo-
lesta, työskentelee lapsia tehtaissa varsinkin kaikkein 
köyhimmissä maissa, jossa valvonta on puutteellisin-
ta. Naiset ovat useimmiten huonosti koulutettuja ja 
heille maksetaan olematonta palkkaa ympäripyöreistä 
työpäivistä. Tehtaissa työskentely nähdään parempa-
na vaihtoehtona maanviljelylle tai järjestetylle avio-
liitolle. Pahimmassa tapauksessa köyhimmille naisille 
toinen vaihtoehto on prostituutio. Useille tehtaissa 
työskentely tarkoittaa elintason parantumista, vaikka 
olot tehtaissa olisivat huonot. (Allwood et al. 2006, 9 
ja Fletcher 2008, 57-59.) 

Tällä hetkellä tekstiilien valmistaminen Kiinas-

sa on hiukan kalliimpaa, kuin monissa muissa halvan 
tuotannon maissa, mutta sitä suositaan tehokkuuden, 
ammattitaitoisen työvoiman ja lyhyiden toimitusaiko-
jen vuoksi. Työntekijöiden palkat suhteessa länsimai-
siin palkkoihin ovat yhä hyvin pieniä. (Allwood et al. 
2006, 9.) Kiinan on ollut pakko tarttua ympäristöky-
symyksiin, sillä kasvava väestö ja kulutus vaativat yhä 
enemmän raaka-aineita ja toisaalta syntyvät jätteet ja 
päästöt kasvavat jatkuvasti. Kiina on tiukentanut ym-
päristöpolitiikkaansa ja panostanut uusiutuvien ener-
gianlähteiden käyttöön. Viisivuotissuunnitelmassaan 
(2011-2015) Kiina pyrkii vähentämään hiilivoiman 
käyttöä ja panostamaan uusiutuviin energianlähtei-
siin ja niiden kehitykseen. (Suokas, 2011.)

Tekstiilien, varsinkin vaatetuksen trendit vaih-
tuvat yhä nopeammin, ja uudet mallistot on saatava 
vähittäismyyntiin nopealla tahdilla. Tämä on saanut 
aikaan tuotannon keskittymisen yhä suurempiin tuo-
tantolaitoksiin, joissa hoidetaan mahdollisuuksien 
mukaan koko valmistusprosessi raaka-aineen käsitte-
lystä kankaan valmistukseen ja värjäykseen, sekä val-
miin tuotteen valmistukseen asti. Kiina erityisesti on 
panostanut tällaisten valtavien tuotantolaitosten pe-
rustamiseen.

Koska rahtimaksut ovat halpoja, kuljetetaan teks-
tiilejä pitkiä matkoja niiden tuotantovaiheiden välillä. 
Tuottajien on mahdollista valita halvimmat tuotan-
tolaitokset maailmasta, sijaitsivat ne missä tahansa. 
Tekstiilit helposti matkaavatkin mantereelta toiselle 
ennen päätymistään vähittäismyyntiin. Nämä kulje-
tukset ovat ympäristöä kuormittavia ja usein tarvit-
tavat tuotantolaitokset löytyisivät myös lähempää 
toisiaan. Tuotannon ekologisuuden ja sosiaalis-
ten olojen varmistaminen hankaloituu, jos siinä on 
mukana lukuisia toimijoita eri maista. Lainsäädän-
tö tuotannolle ja työvoiman käytölle saattaa poiketa 
huomattavasti eri maiden välillä. Kuljetusvälimatkois-



ta huolimatta niiden merkitys tekstiiliteollisuuden ko-
konaisvaikutukseen ympäristöön nähden on muihin 
elinkaaren vaiheisiin verrattuna pieni.

Taloudellisilla tekijöillä on ollut suurin vaikutus 
tekstiilien valmistukseen ja tuotantoon ja teollisuu-
den rakenteeseen. Ekologisilla tekijöillä ei ole toistai-
seksi ollut vaikutusta siihen, millaiseksi tuotanto on 
muokkautunut ja missä se sijainnillisesti tapahtuu. 
Silti muutoksia tapahtuu koko ajan. Mahdollisesti tu-
levaisuudessa ympäristönäkökulmat hallitsevat esi-
merkiksi materiaaleja ja valmistustapoja valittaessa 
ja sosiaaliset näkökulmat vaikuttavat, missä ja kenen 
toimesta tekstiilit valmistetaan.

Länsimaiden ainoa keino kilpailla halvan tuo-
tannon maiden kanssa on panostaa yksilöllisiin val-
mistusprosesseihin sekä räätälöityihin tuotteisiin, 
jotka tarjoavat kuluttajille yksilöllisiä tarpeita vas-
taavia tuotteita. Myös palvelujen kehittäminen teks-
tiilituotteisiin liittyen on mahdollinen kilpailukeino. 
Uusin tekniikka tekstiilien valmistuksessa löytyy 
Aasiasta ja sen kehittämisessä olemme auttamat-
tomasti jäljessä. (Allwood et all 2006, 25.) Koska 
ekologisuus on yksi parhaista ja ainoista tehokkais-
ta kilpailuvalteista länsimaissa, on perustettu erilaisia 
organisaatioita tukemaan ja kannustamaan yrityksiä 
ja suunniitelijoita kestävään kehitykseen. Nice (Nor-
dic Initiative Clean & Ethical) on Nordic Fashion As-
sociationin vuonna 2008 perustama Pohjoismaisten 
tekstiili- ja vaatetusyrityksiä ja suunnittelijoita tukeva 
yhdistys. Sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä pyrki-
myksessä luontoa kunnioittavaan toimintaan eettisiä 
ja sosiaalisia näkökulmia unohtamatta. Nice tarjoaa 
palveluita ja tietoa sekä laajat ammatti- ja yhteistyö-
verkostot yritysten käyttöön. Myös Nicen toiminnan 
taustalla on cradle to cradle -periaate ja siihen pyrkimi-
nen. (http://www.nicefashion.org 2011) 

ympäristönäkökulmat 
tekstiilien huollossa 

Tekstiilien huoltaminen niiden hankinnan jälkeen on 
tärkeä huomioonotettava seikka tekstiilituotteen ko-
konaisympäristövaikutuksia tarkastellessa. Usein se 
on jätetty tekstiilien suunnittelijoiden ja valmistaji-
en toimesta huomioimatta. Tekstiilin valmistuksen 
ja myynnin jälkeinen energiankulutus kotitaloudes-
sa suhteessa koko valmistusprosessiin voi olla jopa 
2/3 kokonaisenergiankulutuksesta. Kuluttajan toi-
minnan merkitys tuotteen ekologiseen jalanjälkeen 
on valtava. (Fletcher 2008, 75-77.) Käytön aikaiset 
vaikutukset riippuvat täysin tekstiilituotteesta ja sen 
valmistusmateriaalista ja -tavasta. Viskoosipaidan 
kohdalla sen käytön ja huollon aikainen vaikutus ko-
konaisuuden kannalta voi olla 80% kaikista päästöis-
tä ja energiankulutuksesta, mutta taas tekokuidusta 
valmistetun maton osalta pääpaino on sen valmistuk-
sessa. (Fletcer 2008, 76-77.) 

Vesipesua kestävät tuotteet ovat aina parem-
pi ratkaisu kuin kemiallisesti pestävät tuotteet. Pesu-
loissa käytettävät kemikaalit ovat hyvin myrkyllisiä ja 
vesistöön päästessään haitallisia. Vesipesu pesulois-
sa on usein kotipesua energiatehokkaampaa, koska 
pesumäärät ovat suurempia ja koneiden täyttöaste 
maksimoitu. Käytettävät pesuaineet, niiden määrät 
ja pesuolosuhteet kaikki vaikuttavat sekä tekstiili-
en kestävyyteen että luontoon. Pesuaineet voivat olla 
saippuapohjaisia tai synteettisiä. Saippuapohjaiset 
valmistetaan kasvi- ja eläinrasvoista ja lipeästä, syn-
teettisissä pesuaineessa tehoaineena on maaöljyn ja 
rasvahappojen hiiliyhdisteistä valmistetut synteettiset 
tensidit. Saippuapohjaiset pesuaineiden pesuteho on 
pehmeässä vedessä erittäin hyvä, mutta kovassa ve-
dessä niiden käytössä syntyy liukenematonta sakkaa 
eli kalkkisaippuaa, joka haurastuttaa tekstiilejä. Syn-
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teettiset pesuaineet taas toimivat hyvin pehmeässä 
ja kovassa vedessä, vaikkei niiden pesuteho ole yhtä 
hyvä kuin saippuoiden. Pesuaine tulisi valita siis sen 
mukaan, onko vesi kovaa vai pehmeää. (Talvenmaa 
1998, 58-62 ja McDonough & Braungart 2002, 145-
147.) Suomessa vesi on pääosin pehmeää.

Synteettisissä pesuaineissa käytetyistä kemikaa-
leista osa hajoaa huonosti vesistöissä, mutta parantaa 
pesutulosta selvästi. Tällaisia on esimerkiksi fosfaat-
teja sisältävät pesuaineet. Fosfaatit rehevöittävät ve-
sistöjä. Kun fosfaatit korvataan muilla kemikaaleilla 
on pesutulos huonompi ja vaate tarvitsee mahdol-
lisesti useampia pesuja, joka on energiankäytön 
kannalta huono asia. Nykyiset energiatehokkaat pe-
sukoneet säästävät energiaa käyttämällä kylmää vettä, 
mutta myös tällöin pesutulos saattaa jäädä huonok-
si ja vaatteet täytyy pestä useammin. Luonnollisesti 
hyvälaatuiset tekstiilituotteet kestävät kauemmin ja 
ovat huonolaatuisia ekologisempi vaihtoehto. Niiden 
pinta on myös likaa hylkivämpää, eikä pesua tarvita 
yhtä usein. Hyvälaatuisilla tekstiileillä tarkoitan teks-
tiilejä, jotka on valmistettu hyvälaatuisesta raaka-ai-
neesta, esimerkiksi pitkäkuituisesta puuvillasta tai 
villasta huolella kiinnittäen huomiota erityisesti vaa-
tetuksessa saumoihin ja leikkaukseen. Tuotteiden val-
mistuksessa on myös kiinnitetty huomiota prosessin 
alusta alkaen käyttötarkoitukseen. Näin tuotteeseen 
saadaan parhaat mahdolliset ominaisuudet käytössä. 
Tekstiilituotteen laatuun vaikuttaa myös käytetty vii-
meistysmenetelmä. Turhan usein se on tehty hyvin 
myrkyllisiä kemikaaleja käyttäen. Tekokuidut voidaan 
yleisesti pestä luonnonkuituja alhaisimmissa lämpöti-
loissa. Laskemalla pesulämpötilaa 60 asteesta 40 voi-
daan energiankulutusta tekstiilien huollossa vähentää 
huomattavasti. Rumpukuivaus on suuri energiasyöp-
pö, samoin silitys. Myös näiden välttäminen vähentää 
huollon aiheuttamia päästöjä. (Allwood et al. 2006, 

39 ja Fletcher 2008, 77-86.)

tekstiilien kierrätys Ja 
uudelleen käyttö 

Kierrätyksestä on tullut suosittua ja trendikäs-
tä viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ja 
yksityiset henkilöt kierrättävät tuotteita niiden käyt-
töiän jälkeen uudelleen käytettäviksi tai muutettavik-
si uusiksi tuotteiksi. Kierrätys voi pidentää tuotteen 
käyttöikää ja siirtää sen päätymistä kaatopaikalle 
kauemmaksi, muttei välttämättä kokonaan estä si-
tä. Useimmiten tuotteet kierrätetään niin, että niiden 
arvo alenee (downcycling). Tämä tarkoittaa että tuot-
teet kierrätetään tai muutetaan huonompilaatuisiksi 
tuotteiksi ennen pois heittämistä. Usein kierrätyk-
sen yhteydessä joudutaan käyttämään valtavat määrät 
energiaa uuden tuotteen muovaamiseksi, sekä erilai-
sia kemikaaleja. Raaka-aineita yhdistettäessä niiden 
alkuperäiset ominaisuudet muuttuvat ja heikkene-
vät, eikä tämän jälkeen niitä pystytä enää erottamaan 
toisistaan. Pahimmassa tapauksessa kierrätetty tuo-
te on ominaisuuksiltaan alkuperäistä huomattavas-
ti huonompi ja sen valmistusprosessin aikaansaamat 
päästöt ja siinä käytetyt kemikaalit niin haitallisia, että 
tuote olisi ollut parempi jättää kierrättämättä. Tuote 
pitäisi sen suunnittelu- ja valmistusprosessin alussa 
alkaen suunnitella kierrätettäväksi. Silloin kierrättä-
minen olisi tehokasta ja ympäristöystävällistä. (Mc-
Donough & Braungart 2002, 53-63.) Suurimpana 
ongelmana käytöstä poistuvien tekstiilien osalta on 
niiden määrän jatkuva kasvu. Kun muuta jätevirtaa 
on pystytty pienentämään, on tekstiilien määrä sitä 
vastoin lisääntynyt. Kasvavat jätemäärät vaikeuttavat 
kierrätyksen järjestämistä tehokkaasti ja kannattavas-
ti, varsinkin kun yhä suurempi osa kierrätettävistä 



tekstiileistä on käyttökelvotonta. EU:n tekemän sää-
döksen mukaisesti vuoteen 2015 mennessä yhtään 
tekstiilijätettä ei enää saisi päätyä kaatopaikalle, vaan 
kaikki tulisi kierrättää. (Fletcher 2008, 96-100.)

Tekstiilien kierrätys ja uudelleenkäyttö voidaan 
jakaa tekstiiliteollisuudessa valmistusprosessin aikana 
syntyvän tekstiilijätteen ja kuluttajien käytöstä pois-
tuvien tekstiilien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. 
Teollisuudessa syntyvästä tekstiilijätteestä kierräte-
tään jopa 75% takaisin raaka-aineeksi, mutta kulutta-
jien tekstiileistä kierrätykseen päätyy vain vähän alle 
puolet. Loput joutuvat kaatopaikalle. VTT:n vuo-
den 2011 tutkimusraportin mukaan tekstiilit muo-
dostavat Suomessa noin 4% kotitalousjätteestä ja 
Euroopassa tekstiilien tuotannon ja hävityksen ym-
päristövaikutukset ovat noin 2-10% kaikista synty-
neistä päästöistä ja energiankulutuksesta (McGill 
2009, 5).  Maailmanlaajuisesti vuosittain hankittujen 
tekstiilituotteiden määrä on yli 30 miljoonaa tonnia. 
Verrattuna esimerkiksi paperin ja lasinkeräykseen 
tekstiilien kierrätys on vähäistä. Tutkimusten mu-
kaan katopaikalle joutuvilla vaatteilla on vielä noin 
70% niiden käyttöikää jäljellä niiden päätyessä jät-
teeksi. (Woolridge et al. 2005, 95.) 

Ihmisten asenteet suhteessa tekstiilien kierrätyk-
seen ovat positiivisia ja niiden kierrätys koetaan luon-
nollisena asiana suurimmassa osassa maailmaa.

Tekstiilien kierrätyksessä uusiksi tuotteiksi ja uu-
delleenkäytössä haasteellisinta on sekoitekuiduista 
valmistetut tekstiilit, joiden kuituja ei pystytä erot-
tamaan toisistaan. Nykyisin kuitusekoitteet ovat yhä 
yleisimpiä, sillä ne ovat usein yhdestä raaka-aineesta 
valmistettuja tuotteita halvempia. Myös tekstiilituot-
teiden huonontunut laatu, joka näkyy esimerkik-
si lyhentyneinä kuitupituuksina vaikeuttaa tekstiilin 
kierrätystä. Huonontunutta laatua kompensoidaan 
sekoittamalla luonnonkuituja ja tekokuituja, jotta 

kuitulujuus paranisi. Tämä selittää osittain sekoite-
kuitujen kasvavan suosion. Myös ‘neitsytmateriaalin’ 
(uutta kuituraaka-ainetta, ‘virgin fibre’) laskenut hinta 
on vaikeuttanut kierrätys- ja uudelleenkäyttöproses-
seja sillä kierrätettyjen ja uudelleen käytettävien teks-
tiilikuitujen käytön kannattavuus suhteessa uuteen 
raaka-ainemateriaaliin on laskenut. Nykyisillä mene-
telmillä tekstiilien kierrätys ei ole kannattavaa liiketoi-
mintaa eikä sen kehitykseen ole haluttu suuremmin 
investoida. (Fletcher 2008, 101, 103-107 ja Allwood 
et al. 2006, 69.) 

Tekstiilit kerätään takaisin niiden käyttöiän jäl-
keen erilaisten vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysor-
ganisaatioiden, yksityisten yritysten ja paikallisen 
hallinnon voimin. Näistä ensimmäisen rooli on kerä-
yksessä merkittävin. Kerätyt tekstiilit lajitellaan. jon-
ka jälkeen ne päätyvät joko uudelleen myyntiin, 
uusien tuotteiden raaka-aineeksi tai kaatopaikalle. 
Käytettyjä tekstiilejä viedään paljon Itä-Eurooppaan 
ja Afrikkaan, jossa niiden lajittelu myös usein tapah-
tuu. Vaikka kuvitellaan, että rikkaat maat käyttävät 
kehitysmaita hyväkseen jätteidensä kaatopaikkana, 
on käytetyillä tekstiileillä suuret markkinat ja kysyn-
tä näissä maissa. Ihmisillä ei ole välttämättä varaa 
ostaa kalliita länsimaisia tuotteita uusina, mutta kier-
rätettyinä länsimainen muoti tulee myös köyhempien 
maiden ihmisten saataville. On todettu, että kehitys-
maissa arvostus tekstiilejä kohtaan on suurempaa, ja 
tästä syystä ne kestävät käytössä pidempään. (McGill 
2009, 18-19.) Vaikka tekstiilien kierrätyksestä esimer-
kiksi Afrikkaan on positiivisia vaikutuksia, on siitä 
koitunut myös suurta haittaa. Paikallinen tekstiilien 
tuotanto ja perinteet ovat kadonneet joltain alueil-
ta lähes kokonaan. Muun muassa Saharan eteläpuo-
lella teollisuus ja ihmisten työllistyminen alalla ovat 
supistuneet lähes 50%. Paikallisen teollisuuden puu-
te estää Afrikan maita kilpailemasta muiden halvan 
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tuotannon maiden kanssa tekstiilimarkkinoilla. Tämä 
selittää Aasian ylivallan tekstiiliteollisuudessa. Myös 
järjestelmät kierrätettyjen tekstiilituotteiden käytön 
jälkeisen kierrätyksen toteuttamiseksi yleensä puut-
tuvat kehitysmaista ja kertaalleen kierrätetyt tekstiilit 
päätyvät kaatopaikoille. (Fletcher 2008, 100.)

Tekstiilejä voidaan prosessoida takaisin raaka-
aineiksi kolmella eri menetelmällä: mekaanisesti, 
kemiallisesti tai sulattamalla. Valtaosa tästä uudel-
leenkäytöstä tapahtuu valmistamalla mekaanisen 
kierrätyksen avulla non-wowen (ei-kudottuja) -tekstii-
lejä. Kemiallisessa kierrätyksessä tekokuidut voidaan 
sulattaa ja kehrätä takaisin langoiksi. Periaattees-
sa esimerkiksi kaikki valmistettu polyesteri voi-
daan palauttaa takaisin raaka-aineeksi. Maailmalla on 
muutamia yrityksiä, jotka pystyvät kierrättämään po-
lyesteriä. Menetelmä vaatii toimivan systeemin raa-
ka-aineiden saannin varmistamiseksi ja käytöstä 
poistuvien tekstiilien keräämiseksi ja on vielä hyvin 
kallis. Yleensä materiaali voidaan kierrättää takai-
sin raaka-aineeksi, jos sen polyesteripitoisuus on yli 
80%. Muovipulloista valmistettu polyesteri on yleisin 
kemiallisessa kierrätyksessä valmistettu kuitu. Pata-
gonia niminen yritys on valmistanut fleece-vaatteita 
muovipulloista jo useamman vuosikymmenen ajan. 
Raaka-aineensa se saa japanilaiselta Teijin-yrityksel-
tä, joka kierrättää polyesteriä kemiallisesti. Patagonia 
valmistaa tekstiilimateriaalia myös kierrätetyistä po-
lyesterivaatteista, joita se kerää kuluttajilta. (Fletcher 
2008, 96, 105, 110-111.)

Mekaanisessa prosessoinnissa tekstiilit revitään 
repimäkoneissa ja revitty kuitumateriaali karstataan 
ja kehrätään langaksi tai siitä valmistetaan kuitukan-
kaita (non-woven). Revittyä kuitumateriaalia käyte-
tään myös esimerkiksi autoteollisuudessa ja patjojen 
ja pehmusteiden täyteaineena. Mekaanisessa proses-
soinnissa käytetään samoja menetelmiä, jotka oli-

vat käytössä jo satoja vuosia sitten. Tämä osoittaa, 
että tekstiilikuitujen kierrätysmenetelmissä olisi pal-
jon kehitettävää. Prosessissa syntyvä materiaali on al-
kuperäistä raaka-ainetta huonolaatuisempaa. Niiden 
suosio perustuukin huomattavasti uutta raaka-ainet-
ta ja siitä valmistettuja tuotteita halvempaan hintaan. 
Osa tekstiileistä käytetään teollisuudessa sellaisenaan 
erilaisina pyyhkiminä sekä lumppuna. (Fletcher 2008, 
35.)

Tekokuituja voidaan myös sulattaa lämmön avul-
la ja kierrättää edelleen muovituotteiden raaka-ai-
neiksi. (Fletcher 2008, 35-36, 103-105.) 

Käytöstä poistuneiden tekstiilien keräämisen, la-
jittelun, kuljetuksen, pakkaamisen kuluttama energia 
sekä uudelleenkäytössä kuluva energia sekä energi-
ankäytön tehokkuus tulisi aina ottaa huomioon ar-
vioitaessa, kannattaako uudelleenkäyttö ja kierrätys. 
Tonni kierrätettyä tai uudelleen raaka-aineena käy-
tettyä materiaalia ei synnytä tonnia uutta materiaalia, 
vaan hävikkiä tapahtuu prosessissa aina. On mer-
kityksellistä kuinka suuri hävikki ja millainen ener-
giatehokkuus on prosessissa mahdollista saavuttaa. 
Myös jatkokäytön muoto ja sijainti vaikuttavat koko-
naisuuteen. Kuljetus aiheuttaa noin 40% tekstiilien 
uudelleen käytön ja kierrätyksen aiheuttamista pääs-
töistä. Näiden lisäksi tulisi huomioida myös, kuinka 
kierrätetty tai uudelleen raaka-aineena käytetty teks-
tiili vastaa ominaisuuksiltaan vastaavaa uudesta ma-
teriaalista tehtyä tuotetta ja onko se kilpailukykyinen 
markkinoilla. Englannissa tehdyissä tutkimuksissa 
on selvinnyt, että uudelleen raaka-aineina käytetty-
jen tekstiilien hiilijalanjälki on kierrätettyjä tekstiile-
jä suurempi, mutta niiden hiilitehokkuus on parempi 
(McGill 2009, 76 ). 



ELINKAARIAJATTELULLA KOHTI 
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Kestävä ’sustainable’ ja ekologinen muotoilu on 
monimutkainen käsite. Mikä tekee tuottees-

ta ekologisen? Vaikka tuote olisi valmistettu aurin-
koenergialla ilman myrkkyjä ja kemikaaleja ja se voi-
taisiin helposti kierrättää 100% sen elinkaaren pääs-
sä se ei silti ole itsestään selvästi ekologinen ja kes-
tävän kehityksen mukainen. Tuotteen/palvelun/sys-
teemin ekologisuuteen vaikuttaa myös se, kuinka si-
tä käytetään ja kierrätetäänkö se käytöstä poistumi-
sen jälkeen. (Stegall 2006, 56.) Suunnittelijan suun-
nitellessa palveluita, tuotteita ja systeemejä hän tu-
lee samalla väistämättä vaikuttaneeksi ihmisten ajat-
telu- ja elintapoihin, arvoihin sekä näiden kautta ko-
ko yhteiskuntaan. Pelkän kestävän kehityksen mu-
kaisen tuotteen suunnittelu ei siis riitä vaan tuotteen, 
palvelun tai systeemin tulisi kannustaa ihmisiä kes-
tävän kehityksen mukaiseen käyttäytymiseen ja toi-
mintaan. Moderni ihminen on vieraantunut ja vie-
raannutettu luonnosta. Käytettävä energia tulee joh-
toja ja linjoja pitkin jostakin, samoin syötävä ruo-
ka ja vaatteet, joihin pukeudumme. Tämä ‘jostakin’ 

on hankalasti hahmotettavissa ja vaikeasti liitettä-
vissä ihmisten omaan elämään. Ihmisistä tulee väis-
tämättä välinpitämättömiä ja passiivisia toimijoi-
ta. Kestävän kehityksen mukaista olisi tuottaa pal-
velut, tuotteet ja energia mahdollisimman lähellä ih-
mistä ja antaa hänen itse vaikuttaa näihin sekä näh-
dä kuinka ne prosesseina tapahtuvat. Talo tai asuin-
aluekohtaiset energialaitokset, ruokakasvien viljely 
kattopuutarhassa sekä luonnollinen ilmastointi ja jät-
teidenkäsittely omassa talossa ovat esimerkkejä tästä. 
Ratkaisut ja sovellutukset tulisi tehdä paikallisella 
tasolla, jotta ihmisten tavat ja tottumukset, sekä 
ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset 
pystyttäisiin huomioimaan tehokkaasti. Emme 
tarvitse universaaleja suunnitteluratkaisuja vaan 
yksilöllisempiä vaihtoehtoja. (Stegall 2006 ja 
McDonough & Braungart 2002, 123-144.)

Suunnittelijalla on käytettävissään useita työkalu-
ja, jotka auttavat hahmottamaan tuotantoprosessin 
ja käytön vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Nämä 
ohjenuorat ja työkalut ovat kuitenkin vähän käytet-
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tyjä. Myös lainsäädäntö asettaa rajoituksia ja määrä-
yksiä suunnittelutyöhön ja sen lopputulokseen. Yhä 
useammin suunnittelijaa pyydetään kiinnittämään 
suunnittelussa huomiota ympäristömyönteisyyteen.

Koska suunnittelu on muuttunut ihmisten tar-
peisiin vastaamisesta halujen, mielikuvien ja uusi-
en tarpeiden synnyttämiseen, on itse suunnittelukin 
muuttunut. Ei haeta ratkaisua ongelmaan vaan luo-
daan tarpeita ja niihin ratkaisuja. Tästä huolimat-
ta suunnitteluprosessi on lähes aina monimutkainen 
ja useiden eri osatekijöiden vaikutuksessa tapahtuva. 
Ympäristöasiat on huomioitava suhteessa kaikkiin 
muihin vaatimuksiin. On turhaa suunnitella ekologi-
silta ominaisuuksiltaan hyvää tuotetta, jos sillä ei ole 
markkina-arvoa eli ihmiset eivät koe tuotetta halutta-
vaksi eivätkä tarvitse sitä. 

Erilaiset työkalut ja tarkastuslistat auttavat suun-
nittelutyön ja tuotteen eri osatekijöiden hahmottami-
sessa.Yhtä yleispätevää menetelmää ei ole olemassa  
ja jokaista työkalua tulisi kyetä luovasti soveltamaan 
kyseessä olevaan suunnitteluprosessiin . Myös usei-
den eri työkalujen käyttö yhdessä auttaa kattamaan 
prosessin eri osa-alueet paremmin. Tällaisia työkaluja 
ovat esimerkiksi LCA-työkalu (life cycle assessment/ana-
lyses) ja 10 kultaisen säännön tarkastuslista. (Luttropp 
& Lagerstedt 2005, 4-10.) LCA-työkalu pyrkii huo-
mioimaan kokonaisuudessaan tuotesysteemin koko 
elinkaaren aikana syntyvät/kytkeytyvät materiaali- ja 
energianvirrat ja arvioimaan niihen liittyvät ympä-
ristövaikutukset. (Räsänen 2011, 36.) Se sopii käy-
tettäväksi usean erilaisen tuotteen kanssa, mutta sen 
vaatimia paikkaansa pitäviä ja tarkkoja lukuja liittyen 
tuotantoprosessin eri vaiheisiin ja niissä kulutettuun 
energiaan/materiaaliin ei aina ole saatavilla. Esimer-
kiksi tekstiilisektorin pirstaleisuus moniin eri tahoi-
hin tekee tarkkojen lukujen hankinnasta mahdotonta. 
Työkaluna se ei myöskään kiinnitä huomiota suun-

nitteluprosessiin, vaikka sen merkitystä kokonaisuut-
ta ajatellen ei voi vähätellä.

cradle to cradle 
-suunnittelufilosofia

Suunnittelijalla on avaimet tuotteen elinkaareen vai-
kuttamisessa. Kuinka suunnitella tuote niin, että kult-
tuuriset, taloudelliset ja ekologiset aspektit on otettu 
huomioon? Vaikka elämmekin globaalissa maailmas-
sa tulisi suunnittelijan pystyä ottamaan huomioon 
paikalliset olot ja toimia niiden mukaisesti. Samat 
ratkaisut eivät ole kaikkialla omaksuttavissa ja univer-
saalit mallit ovat usein käyttökelvottomia ja huonos-
ti toimivia (Braungart & McDonough 2008, 28-30). 
On omaksuttava uusi tapa suunnitella niin, ettei jä-
tettä ole olemassa. Moderni suunnittelu on pyrkinyt 
kesyttämään luonnon, mutta kuinka oppia luonnos-
ta ja toimia sen ehdoilla? Maapallon ekosysteemi on 
toiminut aina cradle to cradle -periaatteen mukaisesti. 
Ihminen on vain tullut väliin ja sotkenut tämän sys-
teemin toimivuuden ymmärtämättä sen hienovaraista 
älykkyyttä ja kaikkien sen osien tarpeellisuutta koko-
naisuuteen nähden. 

Cradle to cradle -periaatteen ja konseptin taka-
na ovat kemisti Michael Braungart ja arkkitehti Wil-
liam McDonough. He tapasivat toisensa 80-luvulla 
ja huomasivat jakavansa kiinnostuksen ekologisis-
ta suunnittelu- ja valmistusratkaisuista ja halun toi-
mia ympäristön suojelun hyväksi. Michael Braungart 
perusti vuonna 1987 the Environmental Protecti-
on and Encouragement Agencyn (EPEAn). Se toi-
mii itsenäisenä instituuttina, jonka tarkoituksena on 
kehittää cradle to cradle -periaatteen mukaisia tuote- 
ja tuotantoratkaisuja yrityksille, sekä levittää cradle to 
cradle -filosofiaa ympäri maailmaa. (McDonough & 



Braungart 2002, 6-16 ja www.epea.com)
Nykyiset tuotantomallit saavat aikaiseksi valta-

van määrän tuotteita, jotka ovat McDonoughin ja 
Braungartin mukaan nk. julmia tuotteita (cruel pro-
ducts). Nämä tuotteet altistavat ihmiset sekä ympä-
röivän luonnon haitallisille kemikaaleille, kaasuille ja 
hiukkasille jotka irtoavat tuotteista käytössä. ‘Julmia’ 
tuotteita voivat olla mitkä tahansa tuotteet elektronii-
kasta tekstiileihin ja lasten leluihin. Tuotteiden myrk-
kypitoisuuksiin ja kemikaalijäämiin voi olla syynä 
niiden valmistus halvoista ja huonoista materiaaleis-
ta tai esimerkiksi huonosti tehty värjäysprosessi. Toi-
sinaan lehdessä näkee ilmoituksia markkinoilta pois 
vedettävistä tuotteista, joiden kemikaalipitoisuudet 
ovat ylittäneet sallitut rajat. Valmistajat eivät aina itse-
kään tiedä, mitä heidän tuotteensa sisältävät johtuen 
alihankkijoiden suuresta määrästä ympäri maailmaa. 
Tuotteita hankkiessamme hankimme siis samalla nä-
kymättömiä lisäominaisuuksia (product plus) esimer-
kiksi kemikaalijäämien muodossa. Tällaisia aineita 
voivat olla muun muassa erilaiset pehmentimet, kar-
sinogeeniset yhdisteet ja suolahappo. (McDonough 
& Braungart 2002, 37-42.)

Cradle to cradle painottaa tuotteiden suunnittelus-
sa sekä taloudellisten ja kulttuuristen että ympäris-
tönäkökulmien huomioonottamista onnistuneen ja 
kestävän kehityksen mukaisen lopputuloksen saa-
vuttamiseksi. Tämä on yleisesti käytetty lähtökohta 
myös muissa elinkaariajatteluun perustuvissa kestä-
vään kehitykseen tähtäävissä ajatusmalleissa. Lähtö-
kohtana on, että tuotteilla on ainoastaan positiivinen 
vaikutus ympäristöön ja ihmisiin ilman kompromis-
seja. Cradle to cradle keskittyy erityisesti raaka-ainei-
den kierron sekä energian käytön maksimointiin ja 
tarjoaa käytännön apuvälineitä ja metodeita näiden 
saavuttamiseksi. Cradle to cradle tunnistaa luonnos-
ta kolme dogmia, eli opinkappaletta kaiken valmis-

tuksen periaatteiksi. Näitä ovat jäte=ruoka (kaikki 
luonnon kiertokulussa muuttuu elinkaarensa päässä 
muiden eliöiden raaka-aineeksi ja ravinnoksi), aurin-
koenergia pääasiallisena energianlähteenä ja luonnon 
ja ympäristön moninaisuuden säilyttäminen ja siihen 
pyrkiminen. (McDonough et al. 2003, 436 A.)

Cradle to cradlen mukaan tuotteet voidaan valmis-
taa niin, että ne joko biohajoavat ja toimivat  raa-
ka-aineena kasveille ja eliöille tai pysyvät teknisessä 
valmistuksessa alati uudelleen käytettävinä raaka-ai-
neina teollisille tuotteille. ‘Biologiseen kiertoon’ (bio-
logical cycle) kuuluvia tuotteita (products for Consumption) 
ovat esimerkiksi ruoka, biohajoavat kuidut, kosmeet-
tiset tuotteet ja pesuaineet. Ne tulisi suunnitella bio-
hajoaviksi luonnossa käytöstä poistumisen jälkeen tai 
niiden käytön aikana raviten kasveja ja eliöitä. Biolo-
gisen kierron tuotteita voivat olla myös kaikki pak-
kaukset. (McDonough & Braungart 2002, 140-141). 
Teknisen kierron palvelutuotteita ovat muun muassa 
kaikki elektroniset tuotteet ja autot. Käytöstä pois-
tumisen jälkeen nämä tuotteet tulisi voida purkaa ja 
kierrättää uusien tuotteiden valmistukseen puhtai-
na raaka-aineina. Teknisen kierron palvelutuotteita 
suunnitellessa pitäisi myös pyrkiä siihen, että kulut-
taja hankkii vaikkapa tv:n ostaessaan oikeuden käyt-
tää sitä tv-ohjelmien katseluun, mutta ei omista itse 
televisiolaitetta. Laite ja raaka-aineet kuuluvat tuot-
teen valmistajalle ja ne palautetaan takaisin tekniseen 
kiertoon käytön jälkeen. Näissä kahdessa eri proses-
sissa ja kierrossa käytettävät raaka-aineet tulee pitää 
erillään toisistaan. Toiselle raaka-ainekierrolle haital-
linen raaka-aine voidaan turvallisesti pitää mukana 
toisessa kierrossa. Näin pystytään eliminoimaan täy-
sin syntyvä käyttökelvoton jäte, säästämään valtavasti 
raaka-ainekuluissa sekä lopettamaan haitallisten raa-
ka-aineiden käyttö. Filosofia kaiken tämän takana on 
‘waste equals food’, eli jäte = ruoka, ravinto tai raaka-
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aine uuden syntymiselle. (McDonough & Braungart 
2002, 103-115.)

EPEA on kehittänyt erilaisia työvälineitä yritys-
ten ja suunnittelijoiden käyttöön jotta cradle to cradle 
-periaatteen toteuttamisesta tulisi helpompaa ja te-
hokkaampaa. Se on luonut tietokannan kemikaaleis-
ta ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen sekä listannut suositeltavia ja vältettäviä 
materiaaleja ja raaka-aineita. EPEA on myös ana-
lysoinut ja suunnitellut materiaalien ja raaka-ainei-
den ‘material flowta’ eli kiertoa valmistusprosessissa 
ja koko elinkaaren aikana. Se on myös luonut yhteis-
työverkon sekä kehittänyt tuotteiden kehdosta keh-
toon laadunvalvontaa valmistajien ja käyttäjien välille. 
Pää-asiallisesti EPEA:n tavoitteena on yhdistää tiede 
ja tutkimus teknisiin innovaatioihin. Lopputulokse-
na on mahdollista valmistaa tuotteita, joilla on posi-

tiivinen vaikutus ympäristöön ja ihmisten terveyteen 
ilman haitallisia päästöjä, raaka-ainehukkaa ja vaaral-
lisia kemikaaleja. EPEA on  laatinut 12 kohdan listan 
cradle to cradle -suunnitteluperiaatteista työkaluksi teol-
lisuudelle ja yrityksille. Kukin yritys voi poimia listal-
ta omaa toimi- ja teollisuudenalaansa eniten koskevat 
kohdat ja toteuttaa niitä yrityksessään. (McDonough 
et al. 2003, 437A.) 

Uuden periaatteen käyttöönotto vaatii valtavia in-
vestointeja ja ennen kaikkea ihmisten ajatusmallien 
muuttamista. Koska yhteiskuntamme nojaa teolliseen 
tuotantoon ja sen  kehdosta hautaan periaatteeseen, 
muutos ei voi tapahtua hetkessä. Cradle to cradle pyr-
kii osoittamaan, että vähitellen tapahtuva muutos ja 
aluksi myös kompromissit ovat suunta oikeaan. Kes-
tää vuosia selvittää, kuinka valmistuksessa käytettävät 
vaaralliset kemikaalit ovat korvattavissa uusilla, eko-

oikeudenmukaisuus

talousekoloGia

Cradle to cradle -periaatteen mukai-
sesti oikeudenmukaisuuden, ekologian ja 
talouden tulisi olla tasapainossa keskenään



logisesti kestävillä ja ympäristöystävällisillä tuotteilla. 
Esimerkkinä ongelmallisista aineista ovat ydinjäte ja 
PVC. Korvaavien raaka-aineiden ja kemikaalien tulisi 
aina parantaa tuotteiden laatua ja käytettävyyttä eikä 
huonontaa sitä, jotta korvaamisesta olisi hyötyä. Ke-
mikaalien määrän pienentäminen, tarkat materiaaliva-
linnat ja mahdollisuus kierrättää raaka-aineet takaisin 
valmistusprosessiin voivat myös hyödyttää taloudel-
lisesti. Taloudellinen kannattavuus voi syntyä myös 
tilanteessa jossa kuluttajalle myydään tuotteen sijas-
ta palvelua esimerkiksi television käytön muodossa. 
Palvelusuhde on asiakassuhteena pitkäikäisempi ja 
kestävämpi ja hyödyttää parhaassa tapauksessa mo-
lempia osapuolia. (McDonough & Braungart 2002, 
113-115.)

Cradle to cradle ei pyydä ihmisiä luopumaan asiois-
ta tai taantumaan takaisin esihistorialliseen aikaan, 
jolloin ihminen vielä eli sopusoinnussa ympäröivän 
luonnon kanssa. Se pyrkii luomaan ihmisille ympäris-
tön, joka on terveellinen ja miellyttävä. Myös teolli-
nen ja moderni yhteiskunta voi toimia sopusoinnussa 
luonnon kanssa. Periaatteen mukaan rakennukset 
voivat olla älykkäitä, olivat ne sitten tehtaita tai asuin-
rakennuksia ja tuottaa oman tarvittavan energiansa 
sekä puhdistaa jätevedet takaisin puhtaaksi juoma-
vedeksi. Kaikki tuotteet voivat olla käytön jälkeen 
kompostoitavia tai palautettavissa takaisin raaka-ai-
neiksi ja liikenne voi olla ihmisten elämänlaatua pa-
rantavaa, ei kaupunkeja ruuhkauttavaa. (McDonough 
& Braungart 2002, 90-91.)

Luonnon moninaisuuden säilyttämistä, sekä sa-
man moninaisuuden ottaminen toimintamalliksi 
myös taloudellisissa ja kulttuurisissa asioissa on hy-
vin tärkeää cradle to cradle -periaatteessa. Teollisessa 
tuotannossa valmistajat pyrkivät yksipuolisuuteen ja 
samojen tuotteiden tarjoamiseen maailmanlaajuisesti 
kulttuurista tai tavoista riippumatta. Tämän ansiois-

ta syömme samaa ruokaa, pukeudumme samanlaisiin 
vaatteisiin, sisutamme kotimme samannäköisiksi ja 
puhumme samaa kieltä kaikkialla maailmassa. Cradle 
to cradle painottaa kulttuurien rikkauden säilyttämis-
tä ja toimintaan paikallisella tasolla suunnittelutyössä 
ja valmistuksessa mutta myös energian- ja raaka-aine-
käyttöön sekä  ympäristöön liittyvien ongelmien rat-
kaisussa. Moninaisuus on vahvuus. (McDonough & 
Braungart 2002, 119-125.)

Cradle to cradle on kansainvälisesti tunnettu ja pa-
tentoitu EPEA:n tavaramerkki. EPEA on instituut-
ti ja liikevoittoa hankkiva yritys, joka on keskittynyt 
kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun ja tarjoaa 
konsultaatiota, koulutusta, palveluita ja teknistä ja tie-
teellistä apua yrityksille ja yhteisöille. Sen toiminta on 
keskittynyt Eurooppaan ja erityisesti Saksaan, mutta 
sen toimipisteitä löytyy ympäri maailmaa. Backhau-
sen on yksi EPEA:n kanssa yhteistyötä tekevistä yri-
tyksistä. 

Kehdosta kehtoon ajatusmallin mukaisesti toimii 
useita eri toimijoita, yrityksiä ja organisaatioita  ym-
päri maailmaa, mutta cradlle to cradle -nimitys kuuluu 
vain EPEA:lle. 
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cradle to cradle 
-periaatteen sovel-
taminen Backahausenilla 

Backhausen otti käyttöön cradle to cradle -periaat-
teen mukaiset ‘Returnity’ kankaat tuotannos-

sa vuonna 2008. Yrityksen johto, Reinhard ja Her-
bert Backhausen halusivat tehdä yrityksestään ympä-
ristöystävällisemmän kestävän kehityksen näkökul-
mat huomioiden. ‘Yrityksen johdon on osattava ottaa vas-
tuu, sillä heidän toimintansa vaikuttaa niin monen muun ih-
misen elämään ja toimintaan’ kertoi Reinhard Backhau-
sen. (haastattelu 17.5.2011.) Backhausenin veljekset 
toimivat yrityksen toimitusjohtajina yhdessä. Heillä 
ei ole tarkkoja vastuualueita, vaan he osallistuvat ku-
tomon päätöksentekoon ja toimintaan laaja-alaisesti. 
Tämä on mahdollista kutomon pienestä koosta joh-
tuen.

Backhausenin ennestään käyttämä polyesteri Tre-
vira CS soveltui erittäin hyvin cradle to cradle -mate-
riaaliksi, sillä se on raaka-aineeksi palautettavissa 

polyesterin kemiallisen kierrätyksen avulla. Vaati kui-
tenkin pitkän kehitystyön saada siitä kokonaan kier-
rätettävä, pienentää valmistusprosessin aiheuttamia 
päästöjä ja varmistaa kierrätys eli kankaiden takai-
sinpalautusprosessin toimivuus. Kehitystyö aloitet-
tiin vuonna 2006 yhteistyössä Ympäristöntutkimus 
instituutti EPEA:n (Environmental Protection Encourage-
ment Agency) kanssa. Hankalinta prosessissa oli saada 
uudet polyesteri Trevira CS langat vastaamaan vä-
reiltään vanhoja lankoja. Vaikka muutokset itse ma-
teriaalissa olivat vähäisiä, vaikuttivat nämä muutokset 
juuri värisävyihin. Backhausenin käyttämää värikart-
taa oli mahdotonta muuttaa, sillä se olisi vaatinut 
valtavia investointeja. Pakkavärjäyksen sijaan kuto-
mon tuotanto on täysin lankavärjäykseen perustuvaa, 
joka tekee prosessista kalliin. Useita kankaita on toi-
mitettu asiakkaille vuosikausia ja pitkäaikaiset asia-
kassuhteet ovat yrityksen toiminnan ydin. Returnity 
-kankaiden hinta on noin 2% kalliimpi, kuin niiden 
edeltäjien. (Backhausen lehdistötiedoite 2008.)

Polyesteri Trevira CS:n valmistusprosessis-

YRITYKSET JA KESTÄVÄ KEHITYS



ta oli saatava mahdollisimman ympäristöystävälli-
nen sen kaikissa vaiheissa raaka-aineen hankinnasta 
tuotantoon ja viimeistykseen asti. Yleisesti värjä-
ys- ja viimeistysprosessit ovat vaatineet suuria mää-
riä vaarallisia kemikaaleja ja liuottimia. Trevira CS:n 
kanssa niitä ei tarvita yhtä paljoa. Myös veden ku-
lumista prosessissa on vähennetty. (Haastattelu 
Reinhard Backhausenin kanssa, Backhausenin leh-
ditötiedotteet) Polyesteri Trevira CS toimii cradle to 
cradle -periaatteen mukaisesti raaka-aineena teknises-
sä kierrossa, eli vanhaa käytöstä poistettua kangasta 
käytetään uuden kankaan raaka-aineena.

Returnity sana muodostuu sanoista Eternity ja Re-
turn. Se on Backhausenin patentoima tuotemerk-
ki cradle to cradle -periaatteen mukaisille tuotteille. 
Tuotemerkin kehittely toi Backhausenille EPEA:n 
kultaisen sertifikaatin Cradle to cradle -periaatteen 
käyttöönotossa tekstiilien tuotannossa. EPEA myön-
tää sertifikaatin vuodeksi kerrallaan ja sen säilyttä-
miseen vaaditaan jatkuvaa kehitystyötä yrityksen 
prosessien ja toiminnan ekologisuuden parantami-
seksi. (www.Epea.com)

Returnity-kankaat voidaan palauttaa niitä var-
ten tehdyn kierrätys- ja keräysjärjestelmän avulla. Jo-
kaisen myydyn Returnity-kankaan mukana annetaan 
Returnity-kortti, josta löytyy tarvittava ohjeistus kan-
kaan palauttamisesta. Järjestelmä toimii internetis-
sä. Kangas palautetaan joko keräyspisteeseen tai se 
haetaan asiakkaan kotoa. Verhoiltujen huonekalu-
kankaiden kanssa kierrätys hoituu vain, jos kangas 
irrotetaan huonekalusta etukäteen ennen kierrätyk-
seen/keräykseen toimittamista. Asiakas saa kankaan 
palautettuaan ostoedun uuden kankaan hankintaan.

Kestää vuosia ennen kuin kierrätysjärjestelmä 
toimii täydellä teholla ja uudet kankaat saadaan koko-
naan valmistetuksi kierrätetystä materiaalista. Back-
hausenin kankaiden keskimääräinen käyttöikä on 5 

vuotta ja siitä ylöspäin. Backhausen koettaa myydä 
tavaramerkkiään myös muille tekstiilien valmistajille, 
jotta kankaiden takaisinkeräys ja tarvittavan materi-
aalinmäärän saaminen tuotantoon olisi tehokkaam-
paa. 

Polyesteri Trevira CS kankaiden etuna on niiden 
langanvalmistusvaiheessa muodostuva rakenteelli-
nen palonkesto, hyvä kulutuksenkesto joka on ylei-
sesti parempi kuin luonnonkuiduilla, antiallergisuus, 
pieni energiankulutus tuotantoprosessissa sekä 100% 
palautettavuus raaka-aineeksi.  

Backhauen on ottanut cradle to cradle materiaalin 
kehittelyn tosissaan ja se markkinoi sitä vahvasti aina 
olleessaan esillä julkisuudessa. Yhtiön johtaja Rein-
hard Backhausen korostaa cradle to cradle -periaatteella 
ja ympäristöystävällisellä imagolla olevan positiivinen 
vaikutus yrityksen kiinnostavuuteen. Backhausenista 
on tehty useita lehti- ja televisiojuttuja juuri cradle to 
cradle:n liittyen. 

Backhausen pyrkii ekologisuuteen myös energi-
ankäytössään ja jätteiden lajittelussa. Tehdas  sijaitsee 
joen varrella, josta olisi mahdollista saada vesivoimaa 
tehtaan käyttöön. Tehtaalla onkin ollut oma ener-
gialaitos joen varrella mutta se vaurioitui käyttökel-
vottomaksi myrskyssä vuonna 2002 oltuaan tehtaan 
käytössä sen perustamisesta lähtien eli reilusti yli 100 
vuotta. Tällä energialla toimivat kaikki tehtaan valot. 
Energialaitosta ei  korjattu myrskyn jälkeen johtuen 
tarpeesta rakentaa täysin uusi laitteisto vanhan tilalle.

Kutomo itsessään on pimeä ja pölyinen, sekä 
kuuma paikka kuten teollisuushallit yleensä. Se ei 
ole paras mahdollinen työympäristö varsinkaan ke-
sän kuumimpaan aikaan. Tosin kesäisin heinäkuun 
lopulla tehtaalla on kolmen viikon pituinen seisok-
ki. Ilmastointi hoituu pitämällä ovia auki läpivedon 
mahdollistamiseksi sekä ilmankosteuttajilla. 

Tehtaan energiankäytöstä 70% on vihreää energi-
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aa, eli tuotettu vesi- ja aurinkoenergialla. Yhtiön po-
litiikkana on, ettei ydinenergiaa käytetä. Loput 30% 
energiasta on mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa 
energiaa, esimerkiksi tuulivoimaa. (Backausenin tie-
dotusvastaava Maria Gruemeyer)

Backhausenin cradle to cradle -periaatteen toteu-
tuminen vaatii, että kaikki tuotannon vaiheet huo-
mioidaan. Pelkkä markkinointipuhe ja käytetyn 
materiaalin takaisinkerääminen ei riitä, jos työ-oloihin 
ei ole tehty parannuksia tai tehtaan energiankulutus-
ta ei ole maksimoitu. Vesivoimalan kunnostaminen 
takaisin käyttöön olisi todennäköisesti vaatinut suu-
ria investointeja, mutta ollut pitkällä tähtäimellä kan-
nattavaa ja toteuttanut yrityksen periaatetta energian 
säästämisessä ja ekologisuudessa. On sääli, ettei tar-
jolla olevaa energiaa pystytä enää käyttämään hyväksi. 
Materiaalien, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden 
kuljetus aiheuttaa myös päästöjä ja myös sen organi-
soitiin pitäisi olla suunnitelma.

Kankaiden takaisinkeräyksessä ongelmallista 
on, että useimmiten kankaita käytetään huonekalu-
jen verhoiluun, jolloin kangas luonnollisesti kiinni-
tetään huonekaluun. Asiakkaan tulisi irrottaa kangas 
huonekalusta ja palauttaa se Backhausenille. Täl-
löin koko muu osa huonekalua menee hukkaan, ellei 
sitä uudelleenverhoilla tai kierrätetä asianmukaisesti. 
Moni huonekalu on nykyisin lyhytikäinen vaihtuvien 
sisustustrendien vuoksi ja kangas on vain pieni osa 
koko tuotteen valmistusprosessissa käytettyjä raa-
ka-aineita ja energiaa. Jos huonekalu taas lähetetään 
uudelleen verhoiltavaksi verhoilijalle tai sen valmis-
taneelle yritykselle, on näiden huolehdittava kankaan 
palautuksesta ja tiedostettava kankaan kierrätettävyys 
-ominaisuus. Takaisinkeräyksen kuljetuksen orga-
nisoinnilla ja tehokkuudella on myös suuri merkitys 
syntyviin päästöihin. 

Backhausenilla ei ole omaa viimeistämöä.  Vii-

meistyksissä Backhausen käyttää Eybl-yritystä, jon-
ka yksi toiminta-alue tekstiilien viimeistys on. Tämä 
sijaitsee lähellä Backhausenia. Eybl:n ympäristövas-
tuullisuudesta ei ollut löydettävissä tietoa. Viimeis-
tämön toiminta vaikuttaa olennaisesti Backhausenin 
cradle to cradle -periaatteen toteutumiseen.

Cradle to cradle -periaatteeseen kuuluu tärkeänä 
osana tuotantoon liittyvien sosiaalisten ja kulttuuris-
ten näkökulmien huomioiminen. Kutomo työllistää 
huomattavan määrän ihmisiä pienessä kaupungis-
sa kaukana Itävallan kasvukeskuksista ja edesauttaa 
alueen taloudellista vakautta. Se luo myös positiivista 
imagoa maailmalle ekologisuudesta ja yrityksen vas-
tuullisuudesta. Kutomo on suhteessa muihin vastaa-
viin yrityksiin pieni ja tämä mahdollistaa tuotannon 
tarkan seurannan ja lyhyet välimatkat kutomon sisäl-
lä materiaalivarastoihin ja tuotantotilojen välillä. Ih-
miset myös tuntevat toinen toisensa hyvin ja tämä 
lisää työmotivaatiota ja asioiden sujuvuutta yrityksen 
sisällä. 

Jätteiden lajittelu tehtaassa tapahtui Itävallan sää-
dösten mukaisesti. Lasi, metalli, paperi ja sekajä-
te lajiteltiin. Kokeilutilkut ja mallikappaleet vietiin 
mahdollisuuksien mukaan tehtaan tiloissa toimivaan 
tehtaanmyymälään myyntiin, tai palautettiin raaka-ai-
neeksi uusille polyesterituotteille. Tekstiilimateriaalia 
ei juurikaan heitetty sekajätteen joukkoon.

sulJetun raaka-ainekierto-
prosessin käyttö muissa 
tekstiilialan yrityksissä

Japanilainen kemianteollisuuden yritys Teijin pyr-
kii toiminnassaan kestävään kehitykseen ja ‘vih-
reään’ kemianteollisuuteen huipputeknologian 
avulla. Yksi yrityksen toimialueista on polyesteri-



kuidun valmistus. Teijin on ensimmäisenä yritykse-
nä lanseerannut teknologian polyesterin kemialliseen 
kierrätykseen vuonna 2002. Menetelmä on nimetty 
ECO CIRCLE:ksi. Se perustuu suljetun raaka-aine-
kierron periaatteeseen kuten cradle to cradle. Uusi ma-
teriaali valmistetaan kierrätetystä käytöstä poistetusta 
materiaalista. Yritys on erikoistunut ennen kaikkea 
ulkoilu- ja purjehdusvaatteiden valmistukseen ja kier-
rätykseen yhteistyössä lukuisten Japanilaisten ja kan-
sainvälisten yritysten kanssa. Yhteistyöyrityksiä ovat 
esimerkiksi Patagonia ja Henri Lloyd. (www.teijin.
co.jp ja Fletcher 2008, 109-111.) 

Yritys on kehittänyt kierrätysjärjestelmän tuottei-
den takaisinkeräämiseksi yhdessä yhteistyöyritysten 
kanssa. Asiakas voi joko palauttaa tuotteen takai-
sin liikkeeseen, josta on sen hankkinut tai ottaa yh-
teyttä Teijin:iin tuotteen palauttamiseksi. Suurimmat 
päästöt syntyvät tässä prosessissa juuri käytöstä pois-
tuneen materiaalin keräyksestä ja toimittamisesta 
takaisin Japaniin. Itse kierrätysprosessi on 80% vä-
hemmän energiaa kuluttavaa ja päästöjä synnyttävää, 
kuin kuidun valmistaminen uudesta raaka-aineesta. 
(Fletcher 2008, 109-111.)

Sveitsissä Rohner Textiles -kutomon ja Design 
Texin yhteistyössä kehittämät ja valmistamat Clima-
tex-tuotemerkin kankaat on mahdollista palauttaa 
biologisiksi ravinteiksi eli ne biohajoavat kompos-
toituina luonnossa. Kankaat on valmistettu villas-
ta ja ramiesta ja niiden värjäykseen käytetyt aineet 
on valittu tarkasti niin, että tekstiilit on turvallista 
kompostoida ilman haitallisten aineiden joutumis-
ta maaperään. Myös tässä projektissa on tehty tuote-
kehitystyötä yhdessä EPEA:n kanssa. (www.climatex.
com ja Fletcher 2008, 111-113.)

yritysten ympäristö-
vastuullisuus Ja kestävä 
kehitys

Nykyisin yrityksiä sitovat monet eri lait ja säädök-
set ympäristöasioiden huomioonottamisessa ko-
ko tuotteen elinkaareen nähden. Näistä säädöksistä 
pitää huolta lainsäätäjät yhdessä kansalaisjärjestö-
jen ym. toimijoiden kanssa. EU on merkittävä te-
kijä Euroopan yhteisen lainsäädännön ja asetusten 
muokkaajana ja laatijana. (Allwood et al. 2006, 62-
63.) Suomen Elinkeinoelämän keskusliitto on mää-
ritellyt ympäristövastuullisuuden sisältävän luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen, tehokkaan ja sääs-
tävän luonnonvarojen käytön ja ilmastonmuutoksen 
torjunnan (Elinkeinoelämän keskusliitto 2008). Sa-
ma taho on määritellyt yritysvastuullisuuden kattavan 
myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Taloudel-
linen vastuu tässä tarkoittaen taloudellista kannat-
tavuutta, josta yhteistyökumppanit, työntekijät ja 
omistajat saavat reilun osansa, mutta myös osallistu-
mista taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Ta-
loudellinen vastuullisuus luo edellytykset sosiaaliselle 
ja ympäristövastuullisuudelle. (Räsänen 2011, 21-22.) 
Sosiaalinen vastuu (Corporate Social Resposibility, CSR 
) tarkoittaa muun muassa henkilöstön hyvinvoinnis-
ta, työturvallisuudesta ja tuoteturvallisuudesta huo-
lehtimista. Siihen voidaan lukea myös ympäröivästä 
sosiaalisesta yhteisöstä huolehtimisen. Yritysten toi-
minta lainsäädännön puitteissa ei tee niistä vielä vas-
tuullisia. Todellinen vastuullisuus syntyy yrityksen 
huomioidessa ja yhdistäessä sosiaaliset ja ekologiset 
huolenaiheet vapaaehtoisesti toimintaansa. Tärke-
ää olisi kehittää taloudellista, sosiaalista ja ekologis-
ta vastuullisuutta tasapainossa. (Allwood et al. 2006, 
14, 25, 63.)

Tekniset innovaatiot liittyen tehokkuuteen ja raa-
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ka-aineiden käytön maksimointiin nähdään yrityk-
sissä usein tärkeimpänä panostuksena kestävään 
kehitykseen. Mutta pelkkä ympäristöasioiden huo-
mioiminen ja tehokkuus ei johda suuriin muutoksiin 
yrityksen toiminnassa. Kestävän kehityksen mukai-
sesti yritysten tulisi huomioida myös kulttuurisia ja 
sosiaalisia aspekteja liittyen valmistusprosesseihin-
sa. Kuluttajien asenteissa, ymmärryksessä ja arvoissa 
tapahtuvat ns. pehmeät muutokset ovat hyvin mer-
kittäviä tekijöitä pyrittäessä kestävään kehitykseen ja 
myös potentiaalinen maaperä pitkäkestoisen ja ta-
loudellisesti kannattavan asiakassuhteen muodosta-
miseksi. (Fletcher 2008, 43.) Edellä esitelty cradle to 
cradle ja vastaavankaltaiset suunnittelufilosofiat pyrki-
vät pehmeiden muutosten huomioimiseen ja koros-
tamiseen kestävässä kehityksessä.

Ihmiset ovat yhä tiedostavampia työntekijöiden 
olojen, lapsityövoiman käytön ja oikeudenmukai-
suuden suhteen ja tekevät kulutuspäätöksensä kiin-
nittäen niihin huomiota. Kuluttajien tietoisuuden ja 
kiinnostuksen kasvulla on ollut suuri merkitys erilais-
ten uusien eettisten ja ympäristöstandardien kehitty-
misessä. Sen lisäksi kuluttajien luoma muutos/tarve 
muutokseen on tärkeä tekijä sosiaalisten olojen pa-
rantamiseksi sekä ympäristönäkökulmien huomi-
oimiseksi halvan tuotannon maissa. (Allwood et al. 
2006, 63.)

Yritysten vastuullisuutta määritteleviä lake-
ja ja asetuksia on lukuisia. Nämä voivat määritel-
lä muun muassa valmistusprosessien turvallisuutta, 
työ-olosuhteita tai jätteenkäsittelyä. Tästä esimerkki-
nä on Suomen uusi jätelaki, joka hyväksyttiin maa-
liskuussa 2011 ja joka astuu voimaan keväällä 2012. 
Se seuraa EU:n jätelakia, mutta on osittain tiukem-
pi. Jätelain ytimenä on jätteen synnyn ehkäisy. Jäte-
lakiin on kirjattu täysi tuottajavastuu, joka määrää 
esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa valmistajalle 

vastuun huolehtia, että kaikkiin elektroniikkatuottei-
siin on merkitty missä se on valmistettu ja miten se 
käytöstä poistumisen jälkeen kierrätetään. Elektro-
niikkateollisuuden kierrätyksen organisointiin on pe-
rustettu voittoa tavoittelematon yritys Elker. (http://
www.elker.fi/fi) Tekstiiliteollisuudessa mitään vastaa-
vaa ei ole vielä olemassa. EU:n säädöksen mukaan 
vuonna 2015 kaikki käytöstä poistunut tekstiili tu-
lee kierrättää ja sen vieminen kaatopaikalle on kiel-
lettyä. Tekstiilien tuottajien on viimein alettava ottaa 
vastuuta myös tuotteidensa käytönjälkeisestä kierrä-
tyksestä. Parhaassa tapauksessa se tarkoittaa myös 
kaikkien prosessien muuttamista kestävämmän ke-
hityksen mukaisiksi. (Fletcher 2008, 113-114.) Esi-
merkiksi Ranskassa on olemassa uusiin vaatteisiin 
ja kenkiin kohdistuva vero, jolla pyritään tukemaan 
käytöstä poistuvien vaatteiden ja kenkien kierrätys-
tä (Räsänen 2011, 17). Suomeen kaivattaisiin kipeäs-
ti samankaltaisia toimia lainsäätäjien puolelta. Vaikka 
lainsäädäntö suhteessa jätteisiin on tiukentunut huo-
mattavasti ja muut jätemäärät pienenevät, kasvavat 
tekstiilijätemäärät.

Esimerkki kansainvälisestä asetuksesta liittyen 
yritysten vastuullisuuteen on EU:n laatima asetus ke-
mikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet-
telyistä ja rajoituksista eli Reach. Se astui voimaan 
vuonna 2007. Reach asettaa yritykset ja valmistajat 
entistä suurempaan vastuuseen kemikaalien aiheutta-
mista terveys- ja ympäristöriskeistä. (Allwood et al. 
2006, 61.) 

Investoinnit kestävään kehitykseen voivat olla 
suuria ja siksi yrityksen on helppoa jättää ne teke-
mättä, ellei ulkopuolinen painostus ole riittävää. Yri-
tykset ovat avainasemassa kestävämmän teollisuuden 
kehittämisessä ja uusien toimintastrategioiden käyt-
töönotossa, mutta kuluttajat ovat avainasemassa 
muutosten kiihdyttäjinä ja vaatijoina. 



ympäristömarkkinointi 

Viimeisen 20 vuoden aikana yritykset ovat herän-
neet ekologisiin kysymyksiin. Ilmastonmuutos ei ole 
enää vain ekohippien haihattelua vaan maailman-
laajuisesti tunnistettu ja merkille pantu ilmiö, jota 
ei voi ohittaa huomioimatta. Ihmiset ympäri maail-
maa ovat vaatineet johtajia tarttumaan toimeen ja 
tekemään jotain luonnon hyväksi. Ekotehokkuus-
ajattelusta on tullut kilpailuvaltti ja viherpesus-
ta suoranainen trendi yritysten keskuudessa, vaikka 
näiden vaikutus ympäristöön onkin kyseenalainen. 
Bambu tekstiilimateriaalina on hyvä esimerkki vi-
herpesusta tekstiiliteollisuudessa. Sen tullessa mark-
kinoille sitä mainostettiin ympäristöystävällisenä, 
luonnonmukaisena ja jopa antibakteerisena tekstiili-
materiaalina. Kuituna se sitä onkin, mutta jotta bam-
busta voitaisiin valmistaa kangasta, täytyy sen käydä 
läpi viskoosin valmistusprosessi. Bambu-kankaat 
ovat aina viskoosia. Viskoosin valmistusprosessissa 
ei voida puhua ympäristöystävällisyydestä tai luon-
nonmukaisuudesta. Melkoinen ristiriita markkinoin-
nin ja tekstiilimateriaalin todellisten ominaisuuksien 
ja ympäristömyönteisyyden kanssa.

Lähes kaikilla yrityksillä on lainsäädännön mää-
räämänä tai omasta tahdostaan ohjelma päästöjen 
leikkaamiseksi ja myrkyllisten kemikaalien välttämi-
seksi (Stegall 2006, 56). Myös esimerkiksi EU on laa-
tinut kaikkia jäsenmaitaan koskevia ohjeistuksia ja 
säädöksiä tuotteiden koko elinkaaren tarkasteluun ja 
ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Tässä ekote-
hokkuuteen pyrkivässä ajattelu- ja toimintamallissa ei 
ole mitään vikaa, päinvastoin. Päästöjen minimoimi-
nen, tuotannon tehostaminen ja raaka-aineiden käy-
tön maksimoiminen sekä kierrätys vähentää luonnon 
kuormitusta ja raaka-aineiden tuhlausta. Se ei kuiten-
kaan lopeta luonnon saastumista ja raaka-aineiden 

kulumista. Tämä prosessi vain hidastuu. Toisinaan 
ekotehokkuusajattelulla saadaan aikaiseksi haitalli-
sia ja jopa vaarallisia ratkaisuja. Esimerkiksi tehokas 
energiaa säästävä ilmastointi voi tarkoittaa rakennuk-
sia, joiden sisäilma kuormittuu rakennusmateriaa-
leista irtoavilla kemikaaleilla terveydelle vaaralliseksi, 
koska sisäilma ei pääse vaihtumaan luonnollisesti. 
Tällä hetkellä uhkaavimpien tulevaisuuden skenaari-
oiden mukaan meillä ei olisi hetkeäkään hukattavaksi 
ja nykyisille toimintamalleille tulisi löytää korvaavia. 
Muuten toiminnallamme aiheuttamalla ilmastonmuu-
toksella ja saastumisella on katastrofaalisia seurauk-
sia kaikkialla maailmassa. (McDonough & Braungart 
2002, 50-67.)

Tekstiileille myönnetään myös erilaisia ympäris-
tömerkkejä. Näitä merkkejä on pelkästään Euroo-
passa satoja, joka hankaloittaa niiden tunnistamista. 
Osa merkeistä on yrityksen tai tuottajan itse laati-
mia tuotemerkkejä, joiden ympäristöystävällisyyden 
ja eettisyyden kriteerit ovat väljiä. Näiden merkki-
en lisäksi on esimerkiksi tekstiilin tutkimuslaitosten 
laatimia kriteerejä noudattavia ympäristömerkke-
jä. Näiden merkkien ympäristöystävällisyys on hyvin 
perusteltua. Tällaisia ovat esimerkiksi Pohjoismainen 
Joutsenmerkki ja Öko-Tex Standard 100. Luonnon-
suojelujärjestöt, tekstiilialan järjestöt ja tutkimus-
laitokset valvovat näitä merkkejä. Osa merkeistä on 
eräänlaisia ympäristötuoteselosteita, jotka kertovat 
tuotteen kuormituksesta ympäristölle. Näiden se-
losteiden todenperäisyyttä valvoo aina ulkopuolinen 
taho. Koska merkkejä on niin monenlaisia, voi ku-
luttajalle olla haasteellista tunnistaa ympäristöystäväl-
liset tuotteet tuotteista, joihin ympäristöystävällisyys 
on vain päälle liimattu myyntikikka ilman hyviä pe-
rusteita. Suomessa ja Pohjoismaissa hyvin tunnet-
tuja ja valvottuja ympäristömerkkejä ovat Öko-Tex 
Standard 100 ja EU:n ympäristömerkki. (Talvenmaa 
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1998, 72.)
Kuluttajalle ekologisten valintojen tekeminen ei 

ole helppoa. Yritysten antamat valheelliset lupauk-
set ja harhaanjohtavuus tuotteiden ekologisuudes-
ta, puuttuva informaatio ja toisaalta taas ekologisten 
tuotteiden usein korkeampi hinta tekee ostopäätös-
ten tekemisen haasteelliseksi. Usein myös ekologisten 
tuotteita ei koeta miellyttäväksi niiden ‘luonnollisen’ 
ulkonäön vuoksi. Luonnonmukaisissa värjäysproses-
seissa ei koskaan saada aikaiseksi puhtaan valkoista 
ilman valkaisuaineiden käyttöä. Värit eivät myöskään 
ole yhtä hehkuvan kirkkaita kuin synteettisillä väreillä 
värjätyissä tekstiileissä ja tummien värien saavuttami-
nen on lähes mahdotonta. Tekstiilien ekologisen ja-
lanjäljen laskeminen on vaikeaa, koska prosessissa on 
mukana niin monta eri tekijää. Kierrätyksen ja uudel-
leenkäytön tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden 
määrittäminen on lähes mahdotonta, koska teollisuu-
den toimet ja eivät ole läpinäkyviä. Kestävän kehityk-
sen kannalta olisi parasta suosia useita eri kuituja ja 
korvata ympäristön kannalta ongelmallisimpia kui-
tuja ekologisilla vaihtoehdoilla. Myös lähituotanto ja 
paikallisuus olisi ekologisin ratkaisu, mutta tämä nos-
taa väistämättä tekstiilituotteiden hintoja tuntuvasti. 
(Fletcher 2008, 37, 62 ja McDonough & Braungart 
2002, 123-126.)



TEKSTIILITEOLLISUUDEN 
TULEVAISUUS

Tekstiiliteollisuuden tulevaisuusnäkymiä on poh-
dittu esimerkiksi Well Dressed (Allwood et al. 

2006) raportin käyttämän ‘Delphi’ tutkimusmenetel-
män avulla. Tässä tutkimuksessa ryhmä tekstiiliteol-
lisuuden ammattilaisia sen eri osa-alueilta muodosti 
tulevaisuusskenaarioita tekstiiliteollisuudelle ja sai ai-
kaan seuraavia päätelmiä:

-Kilpailun lisääntyminen johtuen tuotannon ja investoin-
tien lisääntymisestä kehitysmaissa. Kuluttajahintojen las-
keminen tästä johtuen.
-Uuden tekniikan kehittyminen vähentää työvoiman tar-
vetta. ‘Älytekstiilit’ (tekstiilit, joilla on erilaisia älyk-
käitä ja teknisiä ominaisuuksia) kehittyvät uuden 
teknologian myötä, samoin kolmiulotteisten neuleiden ja 
kudottujen kankaiden valmistus.
-Kuluttajien ja lainsäätäjien vaatimukset tekstiilien eko-
logisuudesta kasvavat. Lyhyellä aikavälillä kemikaalien 
käytön rajoituksia, pitkällä aikavälillä huomion kiin-
nittäminen tekstiilien kierrätykseen ja hävittämiseen se-
kä vaihtoehtoisiin ekologisiin materiaaleihin.

-Kansainväliset kampanjat ajavat tehokkaammin teks-
tiilityöläisten oikeuksia ja työolojen parantamista kehi-
tysmaissa ja saavat aikaiseksi muutoksia. 
(Allwood et al. 2006, 68-71.)  

Kulutuksen vähentäminen olisi merkittävin rat-
kaisu tekstiiliteollisuuden muuttamiseksi ekologi-
semmaksi. Jos ihmiset hankkisivat vähemmän, mutta 
paremmista materiaaleista huolellisemmin valmistet-
tuja tuotteita, joiden elinkaari olisi pitkä, vähentyisi-
vät päästöt merkittävästi. Olennaisinta muutoksessa 
on ihmisten asenteiden muuttuminen. Tähän tar-
vitaan erilaisten järjestöjen ja hallinnon toimia sekä 
asennekasvattajia, joina tutkijat, median edusta-
jat, järjestöjen edustajat sekä muut vaikutusvaltaiset 
henkilöt voivat toimia. Asenteiden muutoksen tu-
lisi tapahtua suuressa mittakaavassa, jotta niillä olisi 
vaikutusta. Vastuullinen ideaalikuluttaja ostaa kier-
rätettyjä ja käytettyjä tekstiileitä ja käyttää vaatteiden 
lainauspalveluja, jos tarvitsee esimerkiksi juhla-asua 
yksittäiseen tilaisuuteen. Hän ostaa vähemmän, mut-
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ta laadukkaampia tuotteita, sekä kiinnittää huomiota 
tuotteiden valmistuksessa käytettyihin kemikaaleihin 
ja energiankulutukseen. Vastuullinen kuluttaja os-
taa tuotteita, joiden tekijät ovat saaneet niistä oikeu-
tetun korvauksen ja joiden oikeuksia ei ole poljettu 
maahan. Hän pesee tekstiileitään vähemmän ja ym-
päristöystävällisillä pesuaineilla. Hän myös korjauttaa 
rikkimenneitä tekstiileitä sekä kierrättää itselleen tar-
peettomat tai loppuun käytetyt tekstiilit joko uusien 
tuotteiden raaka-aineiksi tai jälleenmyyntiin kierrä-
tysmyymälöissä. (Allwood et al. 2006, 68-71.) 

Tällä hetkellä valtaosa kuluttajista ei täytä vastuul-
lisen ideaalikuluttajan määritelmää. Tämän päivän 
muoti on yhä nopeammin vaihtuvaa ja vaatteet usein 
heitetään pois paljon ennen niiden todellisen käyttöi-
än saavuttamista. Halpojen tekstiilituotteiden huono 
laatu on osasyynä tähän. Laadukkaat ja pitkäikäiset 
tekstiilituotteet, joiden valmistuksessa on huomioitu 
sekä ekologiset että sosiaaliset aspektit taas maksavat 
paljon. Ero kalliiden ja halpojen tekstiilituotteiden 
välillä on kasvanut valtavaksi. Suurin osa kuluttajista 
ei myöskään tiedä tai ymmärrä hankkimiensa tuottei-
den vaikutuksia ympäristöön tai sosiaalisiin tekijöi-
hin. Tässä juuri tiedottamisella ja kouluttamisella on 
tärkeä asema. (Allwood et al. 2006, 68-71.)  

Kuluttajille on turha tarjota yhtä ja samaa rat-
kaisua kestävään kehitykseen. Yksilölliset tarpeet ja 
toiveet vaikuttavat siihen, mitä kestävän kehityksen 
mukainen elämä yksittäiselle kuluttajalle  voi tarkoit-
taa. Yksilöllisyys ja räätälöinti vastaamaan kulutta-
jan todellisia tarpeita on myös ekologisempi ratkaisu. 
Tällöin kuluttaja saa tarvitsemansa ja itselleen sopi-
vat tuotteet, eikä turhaa kulutusta tapahdu. Haas-
teena suunnittelijoille on yhdistää yksilön tarpeiden 
tyydyttäminen tuotteen koko elinkaareen liittyviin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin ekologisuutta 
unohtamatta. (Fletcher 2008, 117-134.)

Pelkästään kuluttajia ei voi syyttää huonoista va-
linnoista suhteessa tekstiilien kestävään kehitykseen. 
Kuluttaminen on osa tervettä ja hyvinvoivaa talout-
ta, ja kulutuksen vähentäminen nähdään taloudel-
listen toimijoiden silmin työpaikkoja vähentävänä ja 
kansantaloutta pienentävänä tekijänä. Länsimaises-
sa päätöksenteossa myös huomioidaan usein vain 
maan sisällä syntyvät päästöt ottamatta huomioon 
maan tarpeiden aiheuttamia päästöjä muissa mais-
sa. Tällöin poliittiset ratkaisut voivat olla globaalissa 
mielessä ympäristölle haitallisia vaikka paikallisesti ne 
toimisivatkin.

Osa tekstiilien aiheuttamasta kuormituksesta joh-
tuu myös teknologian puutteesta ja teollisuuden ke-
hittymättömyydestä liittyen tekstiilien huoltoon, 
uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Esimerkiksi te-
hokasta vaatteiden korjauspalvelua ei ole useimmissa 
maissa olemassa. Myös huonontunut tekstiilien laa-
tu estää niiden korjauksen. Uutta teknologiaa ei ole 
myöskään kehitetty tekstiilituotteiden raikastamiseksi 
niin, ettei vesipesua tarvita. Suurin osa ihmisistä pe-
see vaatteita vain raikastaakseen niitä, ei poistaakseen 
likaa. Tekstiilien heittäminen sekajätteen joukkoon 
on tavallista, koska tekstiilien keräys on hoidettu vain 
harvassa sijaitsevien keräyspisteiden avulla. Tekstiili-
en kierrätyksessä takaisin raaka-aineeksi teknologian 
vanhanaikaisuus ja puuttuminen tai kalleus estää te-
hokkaan kierrätyksen ja laadukkaan raaka-aineen saa-
misen uusien tuotteiden raaka-aineeksi. (Allwood et 
al. 2006, 68-71.)  

Tarvitaan uutta teknologiaa ja keksintöjä, sekä 
avoimuutta tekstiiliteollisuudessa, jotta muutokset 
voidaan saavuttaa. Tekstiilien huoltoon vaikuttavil-
la innovaatioilla voidaan pienentää tekstiilituotteiden 
aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Pesukoneet, 
jotka eivät tarvitse ollenkaan pesuaineita ja hyvin 
vähän vettä sekä energiaa ovat jo kehityksen alla. 



Samanlaista kehitystä on myös tekstiileissä, jotka hyl-
kivät likaa ja erilaisia hajuja tai joissa kaikista helpoi-
ten likaantuvat osat voidaan irrottaa ja pestä erillään. 
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä innovaatiois-
ta liittyen tekstiilien huoltoon. Näiden innovaatioi-
den vaikutus koko kestävän kehityksen suuntaukseen 
on kuitenkin pieni, ellei samalla pystytä vaikuttamaan 
ihmisten käyttäytymiseen, elintapoihin ja asenteisiin. 
(Fletcher 2008, 77-86.)

Tekstiilimateriaalien suhteen tulevaisuudes-
sa tarvittaisiin uusia kuituja vanhojen tilalle. Myös 
muutaman kuidun varaan rakentunut tuotanto kai-
paa enemmän erilaisia kuituvaihtoehtoja. Uusia 
luonnonmukaisia kuituja on kehitetty maissista, 
sokeriruo’osta, riisistä, vehnästä, levästä, soijasta jne. 
Myös proteiini ja kitiini-kuituja (selluloosan ja tärk-
kelyksen kanssa luonnossa runsaana esiintyvä elope-
räinen materiaali.) on kehitelty. Nämä kuidut voivat 
biologisen hajoavuutensa lisäksi myös ravita maa-
perää. Niiden tuottaminen on vähemmän luontoa 
kuluttavaa, kuin perinteisten tekstiilikuitujen valmis-
taminen. (Allwood et al. 2006. 44-52.) Geenimuun-
telulla on kehitetty puuvillaa, joka kestää paremmin 
tuholaisia ja tarvitsee vähemmän vettä ja ravinteita 
viljelyssä. Geenimuunteluun liittyy kuitenkin monia 
eettisiä kysymyksiä ja monissa maissa on sanouduttu 
irti geenimuuntelusta sen riskien vuoksi. Tästä huo-
limatta geenimuunneltu puuvilla kattaa jo noin 20% 
puuvillan maailmanlaajuisista markkinoista. (Flet-
cher 2008, 22.) Kuitujen monipuolinen käyttö taas 
vaatii uutta teknologiaa ja tutkimusta, jotta prosessit 
olisivat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä koko elin-
kaaren ajan. Biologisesti hajoavien ympäristöystäväl-
lisesti kasvatettujen/tuotettujen kuitujen suosiminen 
ratkaisisi synteettisiin tekokuituihin liittyvän uusiutu-
mattomien luonnonvarojen käytön ja luontoa kuor-
mittavan puuvillan kasvatuksen ongelman.

Teknologian näkökulmasta tuotteiden valmis-
tuksessa kolmiulotteinen neulominen ja kutominen 
sekä älytekstiilit ja kuidut ovat tulevaisuutta. Nykyi-
set kiristyneet säädökset vaativat kehittämään uusia 
kemikaaleja myrkyllisten tilalle sekä kuituja, joiden 
valmistuksessa kemikaaleja ei tarvita.

Nanoteknologia ja nanomateriaalit ovat myös tu-
levaisuuden mahdollisuus tekstiilien valmistukses-
sa. Nanoteknologialla voidaan muokata materiaalin 
pienenpieniä yksiköitä nanotasolla. Tekstiilimateriaa-
liin voidaan luoda nanokoon rakenteita, jotka antavat 
tekstiilille uusia ominaisuuksia. Tällaisia ovat erilaiset 
likaa ja kosteutta hylkivät ja tuntua parantavat raken-
teet. Nanoteknologiaa voidaan käyttää myös tekstiili-
en viimeistyksissä. Esimerkiksi eräällä viimeistyksellä 
voidaan muodostaa tekstiilin pintaan lootuskasvin 
rakennetta imitoiva kerros, joka hylkii likaa ja pölyä, 
mutta hengittää. Tällä hetkellä on saatavilla jo paljon 
teknisin ominaisuuksin varustettuja ‘älytekstiilejä’, 
joissa on osittain käytetty nanoteknologiaa ja -mate-
riaaleja hyväksi. Tämä tekstiiliteollisuuden osa-alue 
kehittyy ja kasvaa nopeasti. Nanoteknologian laaja 
käyttöönotto on siis mahdollista lähitulevaisuudessa 
kysynnän kasvaessa. Nanoteknologian ongelmana on 
tutkimuksen puute liittyen sen käytön vaikutuksiin. 
Nanopartikkeleita saattaa irrota tekstiileistä niiden 
käytön ja pesun aikana ja näiden vaikutusta ympäris-
töön ja ihmisten terveyteen ei vielä tarkasti tiedetä. 
EU säätelee nanomateriaalien käyttöä vuonna 2009 
antamassa päätöslauselmassaan. (Ikonen et al. 2011, 
10-25 ja Allwood et al. 2006, 46.)
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2. osa: Kestävä Kehitys - 
teoriasta Käytäntöön

Jacquard-kutominen Ja sen
historiaa 
   

Euroopassa tekstiiliteollisuudelle on tyypillistä, 
että tietty alue tai maa on erikoistunut johon-

kin kudontatekniikkaan ja materiaaliin. Tämä on liit-
tynyt yleensä saatavilla olevaan materiaaliin ja käsi-
työperinteeseen alueella. Kutojien asema tärkeissä 
kutomo-kaupungeissa oli merkittävä ja ammattikun-
ta vaikutusvaltainen. Kutomisen perinne tietyillä alu-
eilla on jatkunut tähän päivään saakka, vaikkakin pie-
net kutomot ja kutojat ammattikuntana ovat vähen-
tyneet merkittävästi. Edelleen on tyypillistä, että teol-
linen kutomo on erikoistunut tiettyyn tekniikkaan ja 
materiaaliin ja tunnettu juuri näistä. Näin on selke-
ästi nähtävissä esimerkiksi jacquard-kutomoissa, joita 
löytää Italiasta ja Keski-Euroopasta.

Jacquard-kudonnassa jokaista loimilankaa voi-
daan nostaa/ laskea viriön muodostamiseksi eli jo-
kaista loimilankaa voidaan ohjata erikseen. Tämä 
mahdollistaa hyvin monimutkaisten ja pikkutarkko-

jen kuvioiden kutomisen eri väreillä. Ennen teknii-
kan kehittymistä kuviolliset kankaat kudottiin käsin. 
Tekniikan monimutkaisuus teki kudonnasta hidas-
ta ja vaati kutojan lisäksi yhtä apulaista loimilankojen 
liikutteluun haluttujen kuvioiden mukaisesti.

Joseph Marie Jacquardia (1752 - 1834) pidetään 
jacquard-kudontatekniikan keksijänä. Hän ei tosin 
keksinyt kokonaan mullistavan uudenlaista konet-
ta vaan yhdisteli olemassa olevien koneiden mekaa-
nisia ominaisuuksia koneeseensa. Jacquard päätteli, 
että reikäkorttien avulla voitaisiin kutoa myös moni-
mutkaisia kuviollisia kankaita yhtä tehokkaasti kuin 
yksinkertaisia kankaitakin. Ensimmäisten elektronis-
ten jacquard -koneiden kehittäjä on Bonas Machi-
ne Company Ltd. Se esitteli ensimmäiset koneensa 
Milanossa Italiassa vuonna 1983. Elektroniset kuto-
makoneet mahdollistivat vaihdon mallista toiseen no-
peammin verrattuna reikäkorttikoneisiin sekä paljon 
monimutkaisempien kuvioiden kutomisen. Kehityk-
sestä huolimatta tekniikka on edelleen monimutkais-
ta ja hidasta sekä kallista. Koneet vaativat osaavia 

KOKOELMASUUNNITTELUA 
BAcKHAUSENILLA



kutojia sekä koneiden huoltajia ja mekaanikkoja.

 Backhausen     
 
Backhausen- jacquardkutomo sijaitsee Itävallan 
Waldviertelissä pienessä kylässä nimeltä Hoheneich. 
Yritys on toiminut siellä jo reilusti yli 100 vuotta. 

Backhausenin historiaa  
Karl ja Johann Backhausen, kutoja ja käsityöläinen 
Franz Backhausen pojat, perustivat "Karl Backhau-
sen & Co"n 1849 Wienissä. Heidän isällään oli ollut 
villakankaiden valmistukseen erikoistunut kutomo ja 
myös pojat jatkoivat samalla linjalla. Karl Backhau-
sen jäi pois yrityksen johdosta 1953, jonka jälkeen 
Johann alkoi kehitellä uusia materiaaleja kudottavak-
si. 1860 luvulla yritys kutoi muun muassa samettia, 
villaripsiä ja silkkidamastia. Vuonna 1868 yrityksen 
johtoon siirtyivät Johann Backhausenin pojat Karl 
ja Jean ja yritys nimettiin Joh. Backhausen & Söhne. 
(www.backhausen.com)

Hoheneichiin kutomo rakennettiin vuonna 1870 
jossa se on toiminut tähän päivään saakka. Maaseu-
dulla työvoima oli halvempaa, kuin Wienissä ja seu-
dulla oli muita tekstiilialan yrityksiä. Backhausenin 
tiloissa toimi sitä ennen lasitehdas. Tehdas sijait-
see joen varrella, josta tehdas sai alkuaikoina ener-
giaa käyttöönsä. Konsernin lippulaivamyymälää ei 
siirretty kutomon mukana Hoheneichiin. Nykyisin 
toimiston ja myymälän alakerrassa Wienissä toimii 
"Wiener-Werkstätte Textile Museum".

Backhausenin kankailla sisustettiin useita merkit-
täviä rakennuksia Wienissä 1869 lähtien. Esimerkik-
si Wienin oopperatalon tekstiilit valmistettiin vuonna 
1869 ja Parlamenttitalon tekstiilit vuonna 1883. Mo-
net näistä edustivat Art Nouveau -tyyliä. Backhause-

nin kukoistuskauden voidaan sanoa alkaneen 1800 
luvun lopulla. Suunnittelijoina toimivat silloin use-
at merkittävät taiteilijat kuten Koloman Moser, Jo-
sef  Hoffmann ja Josef  Olbrich. Näistä Hoffmann ja 
Moser perustivat Wiener Werkstatten vuonna 1903, 
jonka pää-asiallisena kankaiden valmistajana Back-
hausen toimi. Backhausenin arkistoihin kuuluu tällä 
hetkellä yli 3500 alkuperäistä mallia tuolta ajalta. Ar-
kisto on maailman suurin historiallisten tekstiilimalli-
en kokoelma. 

Edelleen suurin osa Backhausenin kangasmalleis-
ta on peräisin Wiener Werkstatten ajoilta ja vanhoja 
malleja otetaan jatkuvasti uudelleen tuotantoon. Ne 
ovat säilyttäneet suosionsa koko Backhausenin histo-
rian ajan. Backhausenin vakaana jatkunut menestys 
perustuu myös uudistusmieliseen asenteeseen teks-
tiilien valmistuksessa. Backhausen valmisti ensim-
mäisenä palosuojattuja kankaita polyesteri Trevira 
materiaalista ja toimi myös pioneerina kolmiulotteis-
ten ontelorakenteisten Pleated-huonekalukankaiden 
valmistajana. Uusin innovaatio on ollut ’Returnity’-
kangasmallisto, joka perustuu juuri cradle to cradle -pe-
riaatteeseen. (www.backhausen.com)

kutomo

Backhausen on erikoistunut paloturvallisten jac-
quard- kankaiden valmistamiseen. Alueella, jossa 
kutomo sijaitsee on myös muita tekstiilialan yrityk-
siä, esimerkiksi toinen kutomo Baumann Dekor se-
kä tekstiilien viimeistyksiä tekevä Eybl. Tehtaassa on 
yhteensä 19 kutomakonetta, joista 18 on jacquard- 
kutomakoneita. Jacquard-kutomakoneet toimivat 
digitaalisilla tiedostoilla, jotka voidaan lähettää konei-
siin sähköisesti tai syöttää vanhempiin koneisiin dis-
keteillä. Kudelankojen tiheys voidaan määrittää joko 
mekaanisesti tai sähköisesti riippuen koneen iäs-
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tä. Kutomo on kohtalaisen pieni, mikä mahdollistaa 
kankaiden kutomisen nopeasti ja pienissä määrissä. 

Kutomosta löytyy sekä Stäubli että Bonas kuto-
makoneita. Käytetyt loimilaadut ovat:

-Trevira CS: Standardiloimet Nm 100/2 PeCS, 46 
lankaa/cm. Damastiloimet Nm 100/2 PeCS, 68 l/cm
-Viskoosi: Damastiloimet 100/2 rayon, 68 l/cm
-Monivärijacquard- loimet sekä kaksoistukkirakenteiset 
(pleated) ontelot ja pikeerakenteiset loimet, 34 l/cm

Eniten tuotannossa käytettävä materiaali on po-
lyesteri Trevira CS. Siitä tekee suositun julkisen tilan 
verhoilukankaissa sen paloturvallisuus. Backhausen 
tunnetaankin juuri treviraa materiaalina käyttävä-
nä jacquard-kankaiden valmistajana. Myös viskoosia 
ja puuvillaa käytetään. Luonnonkuitujen tullimaksut 
ovat murto-osat polyesteriin verrattuna ja siksi niitä 
viedään paljon Yhdysvaltoihin, varsinkin damasteja. 
Backhausenin kankaista 60% menee vientiin ympäri 
Eurooppaa ja Amerikkaa sekä Aasiaa. 

suunnittelu

Suunnittelu tapahtuu pääasiassa Backhausenin design 
-studiossa Hoheneichissa. Uusia malleja ostetaan ja 
tehdään itse, sekä vanhoja Wiener Werkstatte -mal-
leja otetaan sellaisenaan/muokataan uudelleen tuo-
tantoon. Backhausen käyttää muutamaa Itävaltalaista 
ja ulkomaista design-studiota ja suunnittelijaa, jolta 
se ostaa aika-ajoin malleja. Tällainen on esimerkik-
si Wienissä toimiva Affabre. Suunnittelu painottuu 
kuosin ja raportin rakentamisen sijaan materiaalin 
ja tunnun suunnitteluun, jossa rakenne ja sidokset 
ovat olennaisia. Cad-ohjelmana (Computer-aided de-
sign) Backhausenin ateljeessa käytetään DesignScope 
victoria. Suunnittelutyö tehdään sillä värienvähen-

nyksestä sidostamiseen ja kutomakoneiden määrittä-
miseen asti. 

Suunnittelutiimiin kuuluu tällä hetkellä nel-
jä päätoimista suunnittelijaa, jotka toimivat yhdessä 
tiiminä, mutta työskentelevät myös omien vastuualu-
eidensa parissa. Yhdysvallat on yksi merkittävä vas-
tuualue, samoin vaativat asiakastilaustyöt. Uusien 
mallistojen suunnittelu tapahtuu koko tiimin voimin.

Backhausenin design-tyylit:

Art Nouveau, Art Deco/Bauhaus
-Vanhat mallit arkistosta, usein uusilla sidostuk-
silla sekä värityksillä ja materiaali -ideoilla. Yh-
teensä yli 3500 erilaista 
Country House
-Itävaltalainen 'Landhaus' -tyyli, sekä kotiin että 
julkisiin tiloihin
Modern Designs
-Kokeilevampi tyyli, yhteistyössä taiteilijoiden ja 
suunnittelijoiden kanssa
Plains
-Perusmalleja kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin. 
Yksivärisiä pintamalleja.

Näiden design-tyylien lisäksi Backhausen toteut-
taa asiakkaiden kokoelmia ja yksittäisiä malleja asiak-
kaille. 

Backhausenilla on oma tekstiililaboratorio, jos-
sa tekstiilimallit testataan niiden kulutuksenkestojen 
(Martindale), nyppyyntymisen (Pilling) ja palonkeston 
suhteen. 

myynti Ja markkinointi

Backhausenin omien mallistojen myynti tapahtuu 
eri sisustusliikkeissä Itävallassa ja Euroopassa. Myös 
kangasagentit myyvät Backhausenin mallistoja asiak-



kaille. Agentteja Backhausenilla on Itävallan suurissa 
kaupungeissa sekä ulkomailla. Backhausen toimii it-
se kangaseditorina, eli sillä on olemassa omat Back-
hausen -brändin mallistot. Uusia mallistoja luodaan 
vuosittain. 

Kutomossa suunniteltuja kankaita esitellään ai-
ka-ajoin myös kansainvälisille kangaseditoreille ja 
Backhausen räätälöi mallejaan editorien tarpeisiin. 
Editorit toimivat kangastukkureina, joilla on oma 
vahva brändi ja mallisto. Ne ostavat malleja tekstii-
liyrityksiltä, jotka koordinoidaan vastaamaan brändin 
ilmettä ja sopimaan mallistoon. Editorit ostavat mal-
lien oikeudet, eli Backhausen voi esitellä editoreil-
le vain oman mallistonsa ulkopuolelle jääviä ja uusia 
malleja.

Harjoitteluni aikana ateljeen suunnittelijat kävivät 
esittelemässä suunnittelemiamme kankaita useille eri 
editoreille, ja jotkut näistä hankkivat Backhausenin 
kankaita omiin kokoelmiinsa. Tällaisia Eurooppalai-
sia merkittäviä editoreja ovat muun muassa Sacho 
Hesslein, Zimmer & Rohde, Nya Nordic ja Christi-
an Fishbacher. Ne ovat korkeatasoisia ja laadukkaita 
'high end' tekstiiliyrityksiä. 
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Jacquard -kankaiden suunnittelu alkaa luonnok-
sesta, vanhasta mallista tai rakenteesta. Ennen 

mallin muokkausta lopulliseen raporttiin sekä sidos-
tamista valitaan käytettävä loimi ja haluttujen kutei-
den määrä kankaassa. Jos halutaan käyttää useita eri 
värejä, käytetään monikudejärjestelmiä. Tällöin ku-
detiheys suhteessa loimilankojen määrään vähe-
nee, koska kankaassa on useampi lanka 'päällekkäin'. 
Kankaasta tulee tällöin usein myös tiiviimpää ja jä-
mäkämpää, sekä kalliimpaa sillä kudetta kuluu enem-
män. On myös päätettävä, mitä lankoja mallissa ha-
lutaan käyttää. Paksu Chenille vaatii enemmän tilaa 
kankaassa kuin ohuemmat langat ja tällöin kudetihe-
yttä täytyy laskea. Päätetty tiheys on aina vain arvaus, 
jonka toimivuus voidaan todeta vasta kangasta ku-
dottaessa. Malli, käytetyt sidokset ja langat vaikutta-
vat lopputulokseen, samoin kone, jolla kangas kudo-
taan. Backhausen ateljeessa on käytössä arkisto ku-
dotuista malleista eri loimitiheyksillä ja materiaaleilla 
ja niihin valituista kudetiheyksistä. Tämä oli hyvä apu 
kankaan tiheyttä määritellessä. Myös vanhojen laatu-

jen käyttö suunnittelun lähtökohtana ja apuna on tär-
keää.

Sidosten valitseminen ja käyttäminen vaatii ko-
kemusta ja sidosten ymmärtämistä. Suunnittelijan 
täytyy ottaa huomioon sekä haluttava lopputulos 
kankaan ulkonäössä että käyttötarkoitus. Myös eri si-
dosten yhdistäminen vaatii taitoa, sillä muun muas-
sa tiiviin ja hyvin löysän sidoksen yhdistäminen ei 
onnistu. Sidoksia valittaessa on otettava huomioon 
mallin kokonaiskorkeuden lankamäärä ja laskettava, 
onko sidoksen varsiluku tällä jaollinen. 8 ja 16-vartis-
ten sidosten yhdistäminen onnistuu helposti, samoin 
10 ja 20-vartisten. Esimerkiksi käytettäessä 4-vartista 
sidosta ja 8-vartista sidosta ensin mainittu on yleensä 
liian tiivis toimiakseen yhdessä löysemmän sidoksen 
kanssa. Pelkästään sidospisteiden järjestäminen ja si-
dosten asettelu toisiin sidoksiin nähden voi vaikuttaa 
suuresti kankaan hankauksenkestoon.

Backhausen valmistaa verhoilu- ja sisustuskankai-
ta julkisiin sekä yksityisiin tiloihin. Julkisissa tiloissa 
vaatimukset käytetyille kankaille ovat tiukat. Palotur-

KUDOTTUJEN KANKAIDEN 
SUUNNITTELU 

Muisto -kangas
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vallisuus on yksi tärkeä seikka, johon Backhausen on 
panostanut käyttämällä pääasiassa palosuojattua po-
lyesteri Trevira CS -materiaalia. On olemassa laein 
määriteltyjä paloturvallisuusvaatimuksia, joita täytyy 
noudattaa. Se missä mittakaavassa ja millä tarkkuu-
della sääntöjä noudatetaan on täysin arkkitehdis-
tä riippuvaista. Tähän vaikuttaa toki myös kyseessä 
olevan rakennuksen yleinen palontorjunta- ja sam-
mutusjärjestelmä. Viime vuosina paloturvallisuus-
määräykset ovat tiukentuneet Suomessa ja ulkomailla. 
(Boncamper 2004, 342-343.) Asiakkaiden kiinnostus 
Backhausenin kankaisiin perustuu suurilta osin palo-
turvallisuusominaisuuteen, ei cradle to cradle -periaat-
teen käyttöön ja ympäristömyönteisyyteen.

Toinen tärkeä seikka julkisen tilan verhoilukan-
kaita suunniteltaessa on hankauksenkesto. Nykyisin 
vaadittavat hankauksenkestot julkisten tilojen kan-
kailta ovat 20000 - 50000 Martindalea, joka on han-
kauksenkestoa kuvaava yksikkö. Vaatimus kankaan 
50000 Martindalen kestosta on hiukan liioiteltu, sillä 
yleensä 20000 riittää täyttämään hyvin asetetut vaa-
timukset, jopa vähempikin. Tässäkin sidos ja kude- 
sekä loimilangat vaikuttavat paljon. Tekstiilit eivät 
myöskään saa nyppyyntyä herkästi eivätkä haalistua 
auringonvalossa, eli niiden valonkestolta vaaditaan 
paljon. Polyesterin valonkesto on hyvä, mikä tukee 
polyesteri Trevira CS:n käyttöä julkisissa tiloissa.

Tilasta riippuen kankaiden käyttöikä on 5-10 
vuotta, jonka jälkeen kankaita usein uusitaan. Luo-
malla cradle to cradlen mukaisen keräys- ja kierrä-
tysjärjestelmän Backhausen pyrkii asiakassuhteen 
pitkäikäisyyteen. Toisinaan asiakkaat haluavat täydel-
liset kopiot vanhoista verhoilukankaista ja Backhau-
sen on erikoistunut toteuttamaan tällaisia tilaustöitä. 
Tästä syystä sen värikartta pysyy tietyiltä osin sama-
na vuodesta toiseen. Mikäli haluttua värisävyä ei ole 
Backhausenin värikartassa, voidaan loimi- ja kude-

langat värjätä projektikohtaisesti. 
Usein kankaat testataan jo aikaisessa vaiheessa 

suunnitteluprosessia, että mahdollista huonoa han-
kauksenkestoa voidaan parantaa. Tämä saattaa vaatia 
kankaan sidostamista uudelleen useaan kertaan. Ha-
lutusta ulkonäöstä ja efektilangoista joudutaan toisi-
naan tinkimään paremman keston saavuttamiseksi.

Kudottujen jacquard-kankaiden suunnittelupro-
sessissa tärkein tekijä on usein hinta. Tilaaja haluaa 
useimmiten saada kankaansa mahdollisimman edulli-
sesti. Tämä tarkoittaa materiaalien, sidosten ja kude-
tiheyden tarkkaa valintaa. Erikois- ja efektilangat ovat 
aina kalliimpia ja niitä pyritään siksi käyttämään sääs-
teliäästi. Monikudejärjestelmäiset kankaat ovat myös 
kalliita. Tästä syystä Backhausenin mallistossa suurin 
osa kankaista on yksinkertaisempia yksi- tai kaksiku-
dejärjestelmäisiä kankaita ja joukossa on vain muuta-
mia monimutkaisempia kankaita katseenvangitsijoina 
ja kokoelmaa monipuolistamassa. 

Jacquard-kankaita ostetaan niiden ylellisyydes-
tä ja hienostuneesta ulkonäöstä johtuen. Pintamaiset 
Plains -kankaat myyvät hyvin verrattuna monimutkai-
simpiin jacquard -kankaisiin edullisuutensa vuoksi. 
Jacquard kankaiden tekniikan monimutkaisuus nos-
taa hintaa, mutta kankaista ollaan valmiit maksamaan 
paljon juuri tekniikan ja ulkonäön vuoksi. Cradle to 
cradlen mukaisten Returnity-kankaiden hiukan kal-
liimpi hinta ei ole vaikuttanut niiden myyntimääriin 
Backhausenilla.

vesi-teeman ideakuvastoa
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kokoelman suunnittelu Ja 
teema
   
Toteutin kangasmallistoni Backhausenilla Itävallas-
sa kevään 2011 aikana. Pääsin kutomon ateljeehen 
harjoitteluun ja sain vapaat kädet omien ideoitteni 
toteuttamiseen. Sain käyttää sekä kutomakoneita et-
tä varastosta löytyviä materiaaleja muun tuotannon 
ohessa.

teema

Kokoelman suunnittelu alkoi vapaalla ideoinnilla ja 
jo aikaisemmasta ajatuksestani kankaista, jotka olisi-
vat kuin kutomalla maalattuja. Olin alusta alkaen aja-
tellut kokoelmani teemaksi luontoa. Lopullinen idea 
syntyi lähes vahingossa vettä kuvaavan luonnokse-

suunnitteluprosessi

Kokoelman teemaa työstäessäni tutustuin samal-
la Backhausenin Eurooppalaisiin kangas-editorei-
hin, sekä vanhoihin Wiener Werkstatte -malleihin. En 
päässyt itse Wienin arkistoon vierailulle, mutta suu-
rin osa vanhoista malleista oli digitaalisessa muodos-
sa ateljeessa. Välillä ateljee tilaa Wienin arkistoista 
alkuperäisiä käsin piirrettyjä ja maalattuja luonnok-
sia inspiraation lähteeksi tai kopioitavaksi uusiksi 
kankaiksi. Näistä vanhoista luonnoksista ja editorien 
mallistoista hain inspiraatiota ja suuntaviivaa työlle-

Vesi liitetään sekä elämään, että kuolemaan. Se ravitsee, viilentää ja rauhoittaa, mutta myös myrskyää, riehuu ja huuhtoo 
pois. Ilman vettä ei olisi elämää. Vesi on myös olennainen tekijä tekstiileissä, niiden kasvatuksessa, valmistuksessa, prosessoin-
nissa ja käytössä. Myös monet tekstiilien tuotannon ongelmista liittyvät juuri veteen.

ni pohjalta. Vesi on teemana minulle läheinen. Olen 
kasvanut ja asunut koko elämäni lähellä vettä. Työs-
kennellessäni Itävallassa kaukana rannikosta ja jär-
vistä kaipasin veden äärelle. Lähellä Hoheneichin 
kotiani tosin virtasi pieni joki, joka keväällä lumen 
sulaessa pauhasi iloisesti heti kutomon vieressä. Atel-
jeehenkin solina kuului ikkunoiden ollessa auki. Ym-
päristöystävällisyys oli mukana materiaalivalinnassa 
päätyessäni polyesteri Trevira CS:n käyttöön. En ha-
lunnut sen kuitenkaan vaikuttavan visuaaliseen suun-
nitteluprosessiin. Ekologisuuden ei tarvitse näkyä 
tekstiilin ulkonäössä. Toisaalta ympäristöystävällisten 
tuotteiden tunnistaminen muiden tuotteiden joukos-
ta on tärkeää, koska niiden tuotantoprosessi ja muut 
ominaisuudet ovat suuresti muista tuotteista poikke-
avia. Tunnistamista voi helpottaa markkinoinnilla ja 
tuotteiden merkitsemisellä. (Fletcher 2008, 127.) 

ni. Harjoitteluni tarkoituksena oli esitellä omia kan-
gasmallejani Backhausenin sunnittelijoiden tekemien 
joukossa heidän Eurooppalaisille kangaseditoreil-
leen. Rakensin mallistoni ajatellen kankaiden sopi-
vuutta näiden kokoelmiin sekä yleisilmeeseen. Tämä 
oli Backhausenin ateljeen löyhä toimeksianto suun-
nitteluprosessilleni. 

Suunnittelun lähtökohtana oli löytää omanlai-
nen tapa työstää malleja kudottaviksi kankaiksi ja 
samalla tutustua jacquard-tekniikan tarjoamiin mah-
dollisuuksiin. Olin saanut ensi kosketuksen jacquard-

luonnos Kaipaus-kankaaseen
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kudontaan Taideteollisen korkeakoulun Pattern Lab 
-projektiin liittyvällä jacquard-kurssilla. Taideteolli-
sessa korkeakoulussa käytettävä loimi on vain yhden 
mallikerran levyinen (35cm) ja tiheydeltään paljon 
Backhausenin käyttämiä laatuja löyhempi. Toisaalta 
silkille kutominen tälläkin tiheydellä oli paljon hieno-
varaisempaa kuin tavallisilla kangaspuilla kutominen. 
Näistä Taideteollisessa korkeakoulussa tehdyistä ko-
keiluista sain ajatuksen, mitä mahdollisuuksia jac-
quard-tekniikka voisi tarjota. 

Aloitin luonnostelun piirtämällä sekä maalaamal-
la peite- ja vesiväreillä. Jatkotyöstin mallejani leik-
kaamalla ja liimaamalla. Siirsin mallit digitaaliseen 
muotoon skannaamalla, jonka jälkeen 'puhdistin' 
luonnoksia ja muokkasin värejä Photoshopilla. Ra-
portin rakentamiseen käytin suurimmaksi osaksi Il-
lustrator-ohjelmaa. Siinä raportin rakentaminen ja 
sen elementtien siirtely on vaivatonta ja helppoa. Lo-
pullisen värien vähennyksen tein kuitenkin Design 
Scope Victorilla, joka on ateljeen käyttämä cad -oh-
jelma kudottujen kankaiden suunnitteluun, raportin 
rakentamiseen ja sidostukseen. Itse en käyttänyt oh-
jelmaa raportin rakentamiseen, koska koin sen toimi-
van jähmeästi siinä. Ateljeen suunnittelijat käyttivät 
sitä suunnitteluprosessin alusta loppuun mallin piir-
tämisestä raportin rakentamiseen ja sidostamiseen. 
Värien vähennyksessä ja lopputyöstössä ohjelma toi-
mi hyvin ja oli looginen. Taideteollisessa korkeakou-
lussa rakensimme sidokset malleihin Photoshopilla ja 
aluksi oli haastavaa ymmärtää, kuinka sidostaminen 
toimi siihen suunnitellulla cad-ohjelmalla. 

Kehittelin omanlaisen tavan mallien luonnoste-
luun harjoitteluni aikana. Maalattuani ensin vesi- ja 
peiteväreillä luonnoksia leikkasin luonnokset 0.2cm-
1cm leveisiin suikaleisiin pysty- ja vaakasuunnassa ja 
liimasin nämä suikaleet uudelleen yhteen niin, ettei 
kuviot olleet enää ehjiä vaan niihin muodostui por-

rastuksia. Hain tällä veden heijastuksen olemusta ja 
tunnelmaa. Luonnosteluvaiheessa en miettinyt mah-
dollista raporttia lainkaan. Raportin työstämisen ja 
luonnosten 'pilkkomisen' pienempiin osiin tein vas-
ta tietokoneohjelmilla. En myöskään miettinyt jac-
quard-kudonnan perus raporttileveyttä (35 cm). 
Raportin rakentamisessa pyrin vapaaseen raporttiin 
geometrisen sijaan. Toisaalta joissain malleistani on 
myös hyvin geometrisia elementtejä, mutta pintamai-
sena. Käytin paljon block-raporttimallia kuoseissani. 

Luonnostelun loppuvaiheessa on päätettävä ku-
detiheys ja monikudejärjestelmän kudelankojen mää-
rä. Mitä enemmän kuteita monikudejärjestelmässä 
on, sen monimutkaisempi ja kalliimpi kankaasta tu-
lee. Myös sidostamisesta tulee työläämpää ja hitaam-
paa. Monikudejärjestelmien suhteen on myös hyvä 
ajatella materiaalin kulutusta. Mitä enemmän mate-
riaalia kuluu, sitä painavampi tekstiilistä tulee ja sitä 
enemmän tarvitaan raaka-aineita kaikissa prosessin 
vaiheissa. Kuormitus ympäristöön nähden siis kas-
vaa. (Fletcher 2008, 152-154.)

Itse halusin saada malleihini useita eri kudevärejä 
ja niiden sekoituksia, joten käytin paljon kolmikude-
järjestelmää. Tällöin käytössäni on kolme eri kudetta 
ja loimi, eli  yhteensä neljä eri väriä ja näiden värien 
sekoitukset. Halutessaan kolmikudejärjestelmään saa 
lisää värejä esimerkiksi määrittelemällä alueen, jossa 
yksi kude korvataan toisella kuteella, tai käyttämäl-
lä kuteita vuorolankaisesti. Tällöin voi esimerkiksi 
käyttää kahta erilaista punaisen sävyä ja nämä vuo-
rotellen tekevät lopputuloksesta sävykkäämmän. Itse 
käytin paljon vuorolankaisena tavallista 50/2 Trevira 
CS lankaa sekä Chenillen että kiiltävän langan kans-
sa. Tämä oli myös järkevää kankaan materiaalikus-
tannusten hillitsemiseksi efektilankojen kalleuden 
vuoksi. Jos  haluaa paikoin korvata yhden kuteen 
täysin toisella, täytyy se tehdä jo piirtovaiheessa mal-

lähikuva Kaipaus-kankaasta, satiinisidokset
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liin ja määritellä tarkasti kudejärjestystä määritettäes-
sä. Suurin käyttämäni kudesysteemimäärä oli neljä. 

Käytin sidoksina pääasiassa satiinia kude- ja 
loimivaltaisina. Tällöin pintaan tulee satiinille omi-
naista kaunista kiiltoa. Satiini-sidosten käyttö mah-
dollistaa väriliukumat ja rikkaan sävymaailman. 
Eniten käyttämäni sidos oli kahdeksanvartinen satii-
ni. Kokeilin myös erilaisia sidoksia toimikkaista ra-
esidoksiin, mutta lopullisissa malleissa totesin satiini 
-sidosten toimivan parhaiten muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. Pintamaisissa malleissa ja sade 
-kuosissa käytin toimikas-sidosta, sekä rae-sidosta. 
Näin sain pintaan elävyyttä. 

Kahdeksanvartinen satiini sitoutuu tarpeeksi 
tiiviisti, eikä liian pitkiä loimijuoksuja synny. Pitkät 
loimijuoksut vähentävät kankaan hankauksenkestoa. 
Kahdeksanvartisen satiinin kanssa käytin myös esi-
merkiksi 16-vartista satiinia. Eri sidoksia yhdistettäes-
sä on muistettava tarkistaa, että molemmat sidokset 
jakautuvat tasan yhden mallikerran kokonaiskudelan-
kojen määrän kanssa. Esimerkiksi 480 lankaa korkea 
malli jakautuu 8 ja 16. Värejä ja sävyjä luonnoksissa-
ni saattoi olla lähemmäs 30 ja jokaista väriä kohden 
täytyi määrittää kudelankojen sitoutuminen. Sidosten 
tarkalla valinnalla olisin voinut vaikuttaa myös mate-
riaalin kulutukseen suunnittelemissani tekstiileissä. 
Kevyemmät, löyhemmin sitoutuvista sidoksista teh-
dyt tekstiilit tulevat edullisemmaksi ja ovat myös ym-
päristön kannalta parempi ratkaisu, kuten jo aiemmin 
kudejärjestelmien määrään liittyen totesin. (Fletcher 
2008, 152-154.)

Toimin hyvin itsenäisesti kokoelmaa suunnitel-
lessani. Ateljeen suunnittelijoilla oli omat kiireensä, 
mutta he avuliaasti auttoivat ja kertoivat mielipiteen-
sä tekemistäni malleista ja kuoseista. Omien mallie-
ni työstämisen lisäksi autoin ateljeen suunnittelijoita 
muun muassa korjaamaan raportteja ja puhdistamaan 

vanhoja skannattuja malleja Photoshopilla. Seurasin 
myös vierestä mallien sidostusta, koemallien kuto-
mista ja uudelleen sidostamista saadakseni käsityksen 
siitä, mikä kaikki olisi mahdollista. Välillä kiersin lan-
kamalleja lankakarttoihin ja kävin kutomassa malleja 
ateljeen suunnittelijoille ja itselleni.

Kudonnassa mallin toimivuuden näkee vasta ku-
dottaessa. Silloin ymmärtää jos sidokset eivät sovi 
keskenään yhteen tai malli raidottuu raportin toistu-
essa. Tekniikkaan harjaantuessaan suunnittelija op-
pii näkemään näitä paremmin jo työn alkuvaiheessa. 
Koemallien kutomisen tuloksena syntyi paljon huk-
kamateriaalia, mutta Backhausenilla kokeilumallit ke-
rättiin ja kierrätettiin tai vietiin tehtaanmyymälään 
myyntiin. Pyrin tarkasti suunnittelemaan kokeilu-
mallini ja kutomaan suuremman palan, jotta se voi-
taisiin myös viimeistellä. Viimeistykseen voitiin viedä 
vain yli 1m mittaiset yhtenäiset kankaat. Viimeis-
tysten tekeminen koetilkuille kulutti energiaa ja vet-
tä, mutta koin sen oman oppimisprosessini kannalta 
erittäin tärkeäksi. Niihin tutustumisen ansiosta tun-
nen pystyväni säästämään materiaalia tulevaisuudes-
sa ja suunnittelemaan  kankaideni valmistusprosessin 
paremmin alusta alkaen lopputulosta ajatellen.

Olen tehnyt paljon painokankaiden raportti-
suunnittelua opintojeni aikana. Kudottujen jacquard 
-kankaiden suunnittelu eroaa paljon painokankaan 
suunnittelusta, vaikka siinä työstetään raporttia sa-
malla lailla. Useimmiten jacquard-kankaissa raportti-
leveytenä on 35 ja joskus myös 70 cm kutomakoneen 
koukkuluvusta riippuen. Painokankaassa raportti-
leveys voi olla halutessa vaikka koko kankaan leve-
ys. Molempien suunnittelussa luonnokset voivat olla 
samoja, mutta lopputyöstössä on suuria eroja. Pai-
nokankaassa värit syntyvät kun eri värit painetaan 
vuoronperään kankaaseen. Kudotussa jacquard -kan-
kaassa taas värit syntyvät sidosten avulla eriväristen 



lankojen sekoituksena. Painokankaassa useampien 
eri värien käyttö puhtaina sävyinä on helppoa, mut-
ta jacquardissa väri on aina loimen ja kuteen sekoit-
tuessa syntyvä sävy. Toki sidoksesta riippuen hyvin 
puhtaita ja kirkkaita sävyjä on myös mahdollista saa-
vuttaa. Olennainen ero on myös sidosten suunnit-
telussa, sillä ne antavat pinnalle oman struktuurin ja 
ovat yksi merkittävä lisäelementti mallissa. Myös käy-
tetyllä loimi ja kudemateriaalilla on suuri merkitys 
lopputuloksen kannalta. Jacquard -kankaita kudotaan 
värjätyistä langoista, kun taas painokankaaseen vä-
rit painetaan jälkikäteen, jolloin menetelmän tehok-
kuudesta riippuen väriä voi mennä hukkaan muun 
muassa kaavioiden ja rotaatiorullien pesussa. Myös 
kankaat täytyy käsitellä painamisen jälkeen, että väri 
kiinnittyisi kankaaseen. Molemmissa menetelmis-
sä on etunsa, ja niiden ympäristöystävällisyys riip-
puu täysin käytetyn värjäysmenetelmän ja jätevesien 
puhdistuksen tehokkuudesta. Yleisesti ottaen teko-
kuitudut, kuten polyesteri Trevira CS värjätään niin, 
että väriliuos lisätään kehruuliuokseen ja tällöin väri-
ainetta ei mene lähes ollenkaan hukkaan. (Talvenmaa 
1998, 45-49.) Karkeasti ajatellen jacquard-kudonta 
tekniikkana kuluttaa energiaa, mutta värjäysprosessi-
en aiheuttamaa jätevesikuormitusta sillä ei ole.

Mallisto rakentui vähitellen harjoitteluni aikana. 
Jotkut alussa tekemäni mallit olivat valmiita ilman 
jatkotyöstöä ja joidenkin kanssa jouduin tekemään 
kymmeniä eri versioita saadakseni raportin toimi-
maan. Hankalimpia raportin kannalta olivat pinta-
maiset mallit. Niissä raporttiin tuli helposti raitoja. 
Halusin saada kokoelmaani sekä esittäviä, että pinta-
maisia malleja ja mahdollisimman monessa eri koos-
sa. Raporttileveys 35 cm teki raportinrakentamisen 
kankaan leveyssuunnassa haastavaksi sen kapeuden 
vuoksi. Kuosieni yhdistävänä tekijänä on luonnostek-
niikkani aikaansaama porrastus ja viivoitus kuvioissa. 

Olen pyrkinyt käyttämään tätä efektiä monipuolises-
ti koko mallistossani.

kutominen

Kudoin kaikki mallikankaani itse. Mielestäni oli tär-
keää päästä itse kutomon puolelle ja opetella käyt-
tämään kutomakoneita. Kaikkein mielenkiintoisin 
vaihe oli seurata omien mallieni vähittäistä muo-
dostumista kankaaseen ja nähdä heti eri värien ja 
materiaalien vaikutus lopputulokseen. Pystyin it-
se säätämään koneista kudetiheyksiä ja valitsemaan 
mallini tiedostoista. Opettelin myös vaihtamaan ja 
pujottamaan kuteet. Kutomossa sain apua kutojil-
ta ja muulta henkilökunnalta. Backhausenin ateljeella 
on oma kutoja, joka kutoo suunnittelijoiden malle-
ja. Hän auttoi minua paljon. Välillä määritin kudeti-
heyden suunnitteluvaiheessa väärin, tai valitsin väärät 
reunahulpiot koneen merkkiin nähden. Tällöin kone 
ei pysty kutomaan kyseistä mallia. Reunahulpiot tuli 
valita sen mukaan, oliko konemerkki Bonas vai Stä-
ubli. Välillä kudelankajärjestyksestä ja kuteista riippu-
en ne katkeilivat koko ajan tai karkasivat sukkulasta. 
Muuttamalla kahden kudelangan järjestystä saattoi li-
sätä kudonnan sujuvuutta huomattavasti. Kiiltävä 
efektilanka oli liukasta ja sillä kutominen useimmiten 
työläänpää kuin muilla langoilla. 

Puolessa välissä harjoitteluani mietin myös toi-
sen teeman luomista vesiteeman rinnalle. Tein muu-
tamia malli ja sidoskokeiluja, mutta lopulta tuntui 
järkevämmältä keskittyä yhteen teemaan ja raken-
taa se vahvaksi. Viisi kuukautta ei ole pitkä aika uu-
den tekniikan opetteluun ja malliston suunnitteluun 
ja kutomiseen. Olisin voinut myös harkita yksinker-
taisempien pintamallien käyttöä enemmän keskitty-
en kuosien sidostamiseen ja eri sidosten kokeiluun. 
Päädyin kuitenkin monimutkaisten kuosien suunnit-
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teluun.
Suunnittelemiani malleja esiteltiin keväällä Back-

hausenin editoreista Sacho Hessleinille ja Zimmer & 
Rohdelle. Molemmat olivat kiinnostuneita polyeste-
ri Trevira CS -materiaalista sen paloturvallisuuden 
vuoksi, koska olivat rakentamassa julkisen tilan mal-
listoja osaksi kokoelmiaan. Muuten molemmat suosi-
vat luonnonkuitumateriaaleja.

Mallini esiteltiin muiden mallien joukossa erit-
telemättä, että ne olivat minun kutomiani. Zimmer 
& Rhode piti erityisesti geometrisestä Jää-mallistani 
ja nosti sen esille muiden mallien joukosta. Tästä 
huolimatta he eivät lopulta hankkineet kuosia, koska 
heidän mielestään sidostus olisi voinut olla toisenlai-
nen. Myös Backhausenin viimeistyksissä oli heidän 
mielestään kehittämistä kankaiden tekokuitumaisen 
tunnun vuoksi. He toivoivat luonnonkuitumaisem-
paa lopputulosta. Chenille-lanka sai myös kritiikkiä. 
Palautteen pohjalta en muuttanut kuosini sidostus-
ta, mutta mietin viimeistyksiä ja päätin käyttää omis-
sa kankaissani kalanterointia pinnan kiillottamisessa 
sengen-viimeistyksen sijaan. 

Mallejani esiteltiin myös muiden tilaustöiden yh-
teydessä ja niitä tullaan esittelemään vielä jatkos-
sakin. Mallini jäivät Backhausenin käyttöön ja olisi 
hienoa, jos joku niitä päätyisi esimerkiksi Backhause-
nin omaan mallistoon.

värit Ja materiaalit   
Värikartta kokoelmaani syntyi Backhausenin väri-
kartan valmiiden värisävyjen ja ideakuvien ja muun 
materiaalini perusteella. Valitsin joukkoon vesi-tee-
man mukaisesti kiiltäviä sinisiä ja vaaleita sävyjä, se-
kä heijastus -ajatuksen mukaisesti oranssia, violettia 
ja muita kirkkaita sävyjä. Mukana on myös mustaa ja 
harmaan eri sävyjä tummista vaaleisiin. Lopullisesta 

lankaesimerkkejä

50/2 tCs

5/4 Chenille

19/7 tCs

12/7 Grado



värikartasta löytyy maanläheisiä sävyjä kirkkailla vä-
reillä tehostettuna sekä kiiltävää ja mattaa. En halun-
nut ajatella vettä vain sinisensävyisenä elementtinä 
vaan pikemminkin lähdin liikkeelle valojen ja muoto-
jen heijastuessa veteen syntyvistä värisävyistä. Tutus-
tuin myös Backhausenin kangaseditorien kokoelmiin 
ja värikarttoihin. Hain niistä inspiraatiota sekä ajatus-
ta siitä, mitä editorit voisivat kokoelmiinsa kaivata.

Alusta asti oli selvää, että käyttäisin kokoelmas-
sani pelkästään polyesteri Trevira CS -lankoja niiden 
cradle to cradle -ominaisuuden perusteella. Trevira CS 
lankoja löytyy eri paksuisina sekä Chenillenä, että vil-
lalangan kaltaisina laatuina. Myös eri paksuisia kiiltä-
viä lankoja oli saatavilla. Itse valitsin kiiltävän 19/7 
TCS langat niiden kiillon ja toimivuuden 50/2 TCS 
lankojen kanssa sekä paksut 5/4 Chenille-langat. Jos-
sain mallissa käytin myös 12/7 Grado-lankaa. Va-
linnan tein kokeilemalla eri lankoja kokeilumalleissa. 
Myöhemmin harjoitteluni aikana selvisi, etteivät mo-
net kangaseditorit pidä Chenille-langasta sen teko-
kuitumaisuuden vuoksi. Halusin silti käyttää sitä 
efektinä osassa malleistani, joihin olin sen alunperin 
suunnitellutkin. Uusien lankojen ja värien lisääminen 
yrityksen käyttämiin väri- ja lankakarttoihin vaatii 
työtä. Niiden pitää soveltua olemassa oleviin väreihin 
ja olla sellaisia, että niiden pitäminen on taloudelli-
sesti kannattavaa. Uusia värejä ja sävyjä lisättiin koh-
talaisen harvoin. Backhausenilla oli mahdollista saada 
myös haluttuja värejä ja sävyjä värikartan ulkopuolel-
ta, jolloin ne värjättiin asiakkaalle erikseen. Tämä on-
nistui vain tilauksen ollessa tarpeeksi suuri.

Koska Trevira CS on polyesteriä eli synteettistä 
kuitua, on siinä tietty muovimaisuus. Tätä muovimai-
suutta voidaan hävittää viimeistyksillä. Jotkut viimeis-
tykset tosin vielä korostavat sitä. Backhausenilla oli 
käytössä myös puuvilla- ja viskoosilankaa, mutta näi-

mä langat eivät olleet ympäristöystävällisiä enkä siksi 
halunnut niitä käyttää. Olisi kuitenkin ollut mielen-
kiintoista nähdä kuinka esimerkiksi silkin kaltainen 
luonnonkuitu olisi toiminut malleissani sekä kiillon 
että tunnun suhteen. 
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viimeistysmenetelmät 

Tekstiilin viimeistyksellä tuodaan esille kankaan 
hyvät ominaisuudet. Sillä on usein merkittävä 

vaikutus kankaan laatuun, varsinkin teollisessa tuo-
tannossa. Viimeistysmahdollisuudet tulisi ottaa huo-
mioon jo kangasta suunniteltaessa, sillä niiden vai-
kutus lopputulokseen sekä kankaan ekologisuuteen 
on suuri. Viimeistys on tekstiilin valmistusprosessin 
viimeinen vaihe joka antaa lopullisesti kankaalle sen 
käyttötarkoituksenmukaisen olemuksen ja ilmeen. 

Tekstiiliä kudottaessa siihen syntyy erilaisia jän-
nityksiä, koska kangas on kudottaessa hyvin kireäl-
lä kangaspuissa ja mekaanisesti kudottaessa syntyy 
paljon lämpöä ja hankausta. Polyesteri- ja muut te-
kokuitukankaat täytyy tästä syystä aina viimeistel-
lä kudonnan jälkeen. Luonnonkuitujen kanssa tämä 
ei ole aina välttämätöntä. Niille riittää yleensä irrotta-
minen kutomakoneesta. Irrottamisen jälkeen kangas 
on raakakangasta, jolle yleensä tehdään jonkinlainen 
viimeistys kuten höyrytys tai pesu, jotta kutomossa 
kertynyt pöly saadaan irti. (Talvenmaa 1998, 50-51.) 

Ympäristön kannalta viimeistysten mahdollisimman 
vähäinen käyttö olisi suotavaa, sillä niistä syntyvät 
kemikaalipäästöt ja energiankulutus on merkittävää 
koko tekstiilin elinkaaren kannalta.
Yleisimpiä viimeistyskäsittelyjä ovat: 

-erilaiset mekaaniset viimeistykset 
-muoto- ja mittapysyvyysviimeistykset 
-siliävyysviimeistykset 
-veden- ja kosteudenhylkivyysviimeistykset 
-lianhylkivyysviimeistykset
-palosuojaviimeistykset 
-antistaattiviimeistykset 
-ulkonäköön ja tuntuun vaikuttavat viimeistykset  
-homeensuojaviimeistykset 
-tuholais- ja koinsuojaviimeistykset 
-pehmennys- ja kovitusviimeistykset. 
(Talvenmaa 1998, 50-52.)

Mallistoni koostuu polyesteri Trevira CS lan-
goilla kudotuista kankaista ja tämän vuoksi kaik-

TEKSTIILIEN VIIMEISTYKSET JA TESTAUKSET



ki kankaat täytyi viimeistellä kutomisen jälkeen. En 
tiennyt alkuvaiheessa paljoa teollisista viimeistys-
mahdollisuuksista enkä Backhausenin käyttämästä 
Eybl -viimeistysyrityksestä. Käsin kudonnassa usein 
viimeistykseksi riittää höyrytys ja muita viimeistyk-
siä olisi haastavaa tehdä kotikonstein. Opin teolli-
sista viimeistysmenetelmistä tehdessäni kankaitani. 
Aluksi kaikki kankaani viimeisteltiin pesemällä, ko-
valla lämmöllä 'liekittämällä (sengen) ja lämpökäsitte-
lyllä eli lämpöfikseeraamalla (thermofixieren). Kankaat, 
joissa käytin paksumpaa Chenille lankaa, ainoastaan 
pestiin ja lämpöfikseerattiin. Peseminen poistaa ku-
tomossa kankaaseen kertyneen pölyn ja muun kuto-
mossa tarttuneen lian. Sengen polttaa kankaan pinnan 
niin, että polyesteri kuidun pinta sulaa hiukan ja saa 
kiillon. Lämpökäsittely poistaa kankaasta kudonnas-
sa syntyneet jännitykset. Näistä sengen teki kankais-
ta enemmän muovisen tuntuisia, joten päätin käyttää 
sen sijaan viimeistyksenä kalanterointia, jossa kan-
kaan pintaa rullataan painavilla metalliputkilla. Näin 
kankaaseen saadaan kaunis kiilto ilman että pinta su-
laa. Sengen-käsiteltyjen kankaiden hankauksenkesto 
saattaa olla hiukan parempi sidoksesta riippuen, mut-
ta huomattavaa eroa tässä ei ole. Kalanterointi on hi-
taampi menetelmä ja tästä syystä kalliimpaa. Muita 
mahdollisia viimeistyksiä on esimerkiksi rumpukui-
vaus, joka pörhistää Chenille-lankaa entisestään. Tä-
män tekeminen suuriin kangasmääriin on vaikeaa. 
Mahdollista olisi ollut myös sulattaa kankaan pinta 
kokonaan, jolloin koko kankaan ilme muuttuu täysin. 
Tällä menetelmällä saatiin aikaiseksi lähes tekonahka-
maista pintaa. 

Tekstiilit voidaan viimeistellä kemiallisesti tai 
mekaanisesti. Kemialliset/ märkämenetelmät vaa-
tivat erilaisten kemikaalien käyttöä haluttujen omi-
naisuuksien saavuttamiseksi. Niillä voidaan parantaa 
tekstiilien fyysisiä ominaisuuksia tai kemiallisia omi-

naisuuksia, kuten palosuojausta. Tekstiilien märkä-
menetelmät (wet processing) voidaan jakaa kolmeen 
osaan: valmisteluvaiheeseen, värjäys- ja painantavai-
heeseen ja viimeistelyyn. (Talvenmaa 1998, 50-51.)

Mekaaniset 'kuivamenetelmät' myös muuttavat 
kankaan ominaisuuksia, mutta mekaanisesti tai esi-
merkiksi lämmön avulla. Yleisiä mekaanisia viimeis-
telymenetelmiä ovat kalanterointi, pliseeraus, nukitus 
ja leikkaus sekä hiominen. Usein kemiallisia ja me-
kaanisia viimeistyksiä käytetään yhdessä, sillä joskus 
mekaaninen viimeistys vaatii vielä kemiallista käsitte-
lyä parhaan lopputuloksen saamiseksi ja toisinpäin. 
(Talvenmaa 1998, 51-53.)

Viimeistys Backhausenilla valittiin kankaan mu-
kaan, mutta suurimmaksi osaksi viimeistyksinä käy-
tettiin juuri kankaan pinnan 'polttamista' kovalla 
lämmöllä (sengen), pesemistä ja lämpöfikseerausta. 
Backhausen sai eräältä kangaseditorilta palautetta vii-
meistyksistään harjoitteluni aikana. Editorin mielestä 
kankaat ovat liian tekokuitumaisen oloisia ja viimeis-
tyksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja kehittää 
niitä eteenpäin. Viimeistysten merkitystä lopputulok-
sen kannalta ei voi siis aliarvioida ja viimeistysten ke-
hittäminen yhdessä malliston kehittämisen kanssa on 
tarpeellista.

Valittava viimeistysmenetelmä riippuu useista 
eri asioista. Tekstiilimateriaali ja rakenne vaikuttavat 
paljon. Myös ennalta vaaditut ominaisuudet esimer-
kiksi kestävyyden suhteen vaikuttavat. Nämä tule-
vat useimmiten asiakkaalta. Viimeistyskustannusten 
täytyy myös olla hyötysuhteeltaan kannattavia. Mitä 
enemmän viimeisyksiä tehdään, sitä kalliimpi kan-
kaasta aina tulee. Joskus kallis viimeistysmenetelmä 
ei kuitenkaan muuta kankaan ulkonäköä olennaisesti. 
Viimeistysyrityksellä tai tekstiiliyrityksellä voi myös 
olla käytössä vain rajallinen määrä laitteita viimeis-
tysten tekemiseen. Usein teollisuudessa vaaditaan 
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kustannukset minimoimiseksi viimeistysten toteut-
tamista yhdellä kertaa. Silloin tarvitaan vain yksi 
kastelu ja yksi kuivauskerta. Nykyisin myös ympäris-
tönäkökulmien merkitys on korostunut viimeistys-
menetelmän valinnassa. (Talvenmaa1998, 50-53.)

Viimeistysten mahdolliset ympäristövaikutuk-
set suhteessa tekstiilin koko elinkaareen ovat mer-
kittäviä. Tämä tulisi ottaa huomioon tekstiilin 
suunnittelussa. Myös viimeistysten toisiinsa näh-
den ristiriitaiset vaikutukset tulisi ottaa huomioon. 
'Samalla, kun parannetaan tekstiilien käyttömukavuuteen 
ja helppohoitoisuuteen liittyviä ominaisuuksia, huononne-
taan monesti tuntuominaisuuksia tai päinvastoin; tietyn vi-
suaalisen ulkonäön saavuttamiseksi heikennetään puolestaan 
tekstiilien lujuusominaisuuksia' (Talvenmaa 1998, 50). 
Esimerkiksi kivi- tai hiekkapesulla vaikutetaan juuri 
tekstiilin ulkonäköön, mutta heikennetään sen kestä-
vyyttä. (Talvenmaa 1998, 50-55.)

Palosuojaus on tärkeä seikka julkisen tilan teks-
tiileissä. Tekstiilit voidaan käsitellä paloturvallisik-
si jälkikäteen tai sitten tekstiilikuitu voidaan käsitellä 
palosuoja-aineella jo ennen sen kehräämistä langak-
si ja sillä kutomista. Tekokuiduissa näin tapahtuu li-
säämällä palosuoja-ainetta kehruuliuokseen. Osa 
kuiduista on myös luonnostaan huonosti syttyviä ja 
palamattomia kuten villa, sekä lasi- ja hiilikuidut. Po-
lyesteri Trevira CS on jo raaka-aineena sellainen, et-
tei sillä ole syttyvää tai leimahtavaa ominaisuutta. 
Palosuojaus on rakennettu siihen jo molekyylitasol-
la. Jälkikäteen tehty palosuojaus voi kulua tekstiileistä 
pois, mutta jo kuituvaiheessa tehty käsittely on yleen-
sä pysyvä. Se on myös ekologisempi ja terveellisem-
pi vaihtoehto, sillä palosuojaukseen käytetään hyvin 
myrkyllisiäkin kemikaaleja ja niiden irtoaminen tuot-
teesta voi olla ihmisten terveydelle hyvin haitallista. 
(Talvenmaa 1998, 53-55.) 

tekstiilien testaukset

Tekstiilejä testataan, jotta löydettäisiin käyttötarkoi-
tukseen parhaiten sopiva kangas/lanka/materiaali/
tuote ja jotta tuotekehityksessä päästäisiin parhaa-
seen mahdolliseen lopputulokseen käyttötarkoitusta 
ajatellen. Testaus tehdään varta vasten siihen kehite-
tyillä laitteilla ja koneilla, jotka on kehitetty juuri tiet-
tyjen ominaisuuksien testaamista varten.

Harjoittelujaksoni loppupuolella sain kangas-
mallejani testattavaksi Backhausenin laboratorioon, 
joka toimii ateljeen vieressä. Siellä malleilleni tehtiin 
hankauksenkesto ja nyppyyntymistestaukset. Han-
kauksenkeston testaus tehtiin Martindale-laitteilla.  
Suurimmaksi osaksi kankaideni kestot olivat 15000 - 
20000 Martindalea, mikä on julkisen tilan vaatimuk-
siin nähden alhainen. Nyppyyntymisen kestoltaan ne 
olivat kaikki erinomaisia. Lähes kaikki mallini testat-
tiin. Suurin syy alhaisen hankauksenkestoon on pit-
kät lankajuoksut loimen suunnassa. Nämä katkeavat 
herkästi. Malleissani on 8-vartisista satiineista joh-
tuen paljon pitkiä lankajuoksuja, jotka muodostuvat 
sidosten vaihtuessa eri värialueiden mukaan. Han-
kalimpia alueita olivat juuri värialueiden rajat, joihin 
helposti syntyi hyvin pitkiä lankajuoksuja. Näiden 
korjaaminen mallia sidostettaessa on hankalaa, jos 
värialueiden rajat ovat epämääräisiä ja värivaihteluja 
on paljon. 

Huonekalukankailta ja varsinkin julkisten tilo-
jen sisustuskankailta vaaditaan hyvää kulutuksen- 
ja värien kestoa sekä paloturvallisuutta. Martindale 
-laitteistolla tehty testaus on yleisimmin käytetty han-
kauslujuuden testausmenetelmä. Suomessa se on ai-
nut standardisoitu menetelmä hankauslujuuden 
testaamiseen. Siinä tekstiilistä leikataan pyöreitä koe-
paloja jotka kiinnitetään Martindale-laitteeseen. Laite 
hankaa tekstiiliä standardivillakangasta vasten pyö-
rivällä liikkeellä niin kauan, kunnes loimi- tai kude-



langat näytteessä katkeavat. Tuloksena ilmoitetaan 
kankaan rikkoutumiseen tarvittu kierrosluku. Kan-
kaasta otetaan testattavat näytteet eri kohdista, että 
saadaan mahdollisimman paikkaansa pitävä testitulos. 
Villakangas vaihdetaan uuteen aina testauksen alussa. 
Verhoilukankaan kestoksi julkisissa tiloissa toivotaan 
yli 20 000 Martindalea. Luku tarkoittaa kierroslu-
kua, eli kuinka monta kierrosta hankausta on tehty. 
Mitä korkeampi luku, sen parempi hankauksenkes-
to. Kankaita suunniteltaessa pyritään yleensä mah-
dollisimman hyvään hankauksenkestoon. Kuitenkin 
esimerkiksi tyynyissä ja sisustuskankaissa ei suur-
ta hankauksenkestoa tarvita, koska hankausta ei syn-
ny samalla tavoin kuten tuolin istuinkankaaseen. Jos 
kankaassa on efektinä erikoislankoja ja pitkiä lanka-
juoksuja tai kangas on hyvin löyhää, ei sillä ole luon-
nollisesti hyvää hankauksenkestoa. Verhokankaissa 
hankauksenkeston sijaan kiinnitetään huomiota nii-
den valonkestoon.

Yleisesti polyesteri on hankauksenkestoltaan 
luonnonkuituja parempi, jos kyseisessä kankaassa ei 
ole käytetty efektilankoja kuten kiiltävä tai pörröis-
tä lankaa. Luonnonkuidut tuntuvat kuitenkin usein 
ihoa vasten miellyttävämmiltä.

Tekstiileistä testataan myös niiden nyppyyntymis-
tä = pilling. Sitä voidaan testata Martindale laitteella, 
Randon Tumple Pilling - laitteella tai Pilling laatikol-
la (pilling box). 

Koska testaukseen kului aikaa, ehdin tehdä pa-
rannuksia vain muutamaan malleistani. Joskus ai-
noastaan yhden sidoksen muuttaminen tai sidoksen 
sidospisteiden järjestyksen muuttaminen voi saada 
aikaiseksi huiman parannuksen hankauksenkestos-
sa. Se kuitenkin selviää vasta, kun kangas on kudottu 
ja testattu uudelleen. Joskus värjäysprosessin aikana 
voi tapahtua jotakin, mikä heikentää kankaan hanka-
uksenkestoa. Tätä on hyvin vaikeaa päätellä pelkäs-

tään kankaan ulkonäöstä. Esimerkiksi Backhausenin 
yhden lankaerän värjäämisessä oli tapahtunut virhe, 
joka selvisi vasta kankaiden testauksen jälkeen, kun 
kankaiden kestot huononivat tasaisesti sidoksista tai 
laaduista riippumatta.
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Lopullinen Heijastuksia-mallisto käsittää 13 jac-
quard-kangasmallia. Ne pohjautuvat kaikki vesi-

teemaan eri tavoin. Heijastuksiin veden pinnassa, sa-
teeseen, veden päällä lepäävään usvaan ja muistoihi-
ni vedestä. Malliston kankaissa on sekä pieniä kuvioi-
ta ja pintoja että suurempia kuvioita. Eihän vesikään 
ole vain yksi ja sama. 

Kudoin mallikankaani mustaan ja tummanhar-
maaseen  loimeen kirkkaiden värisävyjen aikaan-
saamiseksi. Ajatukseni oli luoda kankaista hohtavia 
ja salaperäisiä. Kuin kävelisi pimeässä veden ääreen 
nähden valojen heijastuvan hiljaa liikkuvaan pintaan. 
Tai katsoisi veden pintaan kuin peiliin, mutta näki-
sikin peilikuvassa toisen maailman. Kankaani voisi 
toteuttaa myös vaaleaan loimeen, jolloin lopputulos 
olisi hillitympi ja rauhallisempi. Yön tummuuden 
voisi muuttaa aamun kirkkaudeksi. 

Olen suunnitellut kokoelmani niin, että kaikki 
kankaat sopivat toisiinsa ja niitä voi vapaasti yhdis-
tellä keskenään. Myös materiaalit ja kankaan tunnut 
luovat mielenkiintoisia yhdistelmiä. Osa kankaista on 

HEIJASTUKSIA-MALLISTO

hyvinkin raskaita ja jäykempiä, kun taas toiset laskeu-
tuvat hyvin kauniisti. Kankaat on ajateltu sopivik-
si julkisiin tiloihin verhoilu- ja verhokankaina, mutta 
myös kodin sisustukseen. Ekologisuus rakentaa mal-
listolle suuren lisäarvon. Käytön jälkeen näistä kan-
kaista saa uusia, yhtä ylellisen kauniita kankaita.

Heijastus-malliston kankaat:

01 Kuura

02 usva

03 Pinnanalainen

04 Kaipaus

05 heijastus 1

06 Pinta 1

07 Muisto

08 Jää

09 Pinta 2

10  vesi

11 aalto

12 heijastus 2

13 sade

Kuvat seuraavalla aukeamalla

Kaipaus, Jää, Pinta 1, vesi ja Pinnanalainen
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Tekstiiliteollisuuteen liittyvät ympäristökysymyk-
set, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät muodosta-

vat moniulotteisen kokonaisuuden. Alan ympäristö-
vaikutukset ovat hankalasti hahmotettavissa sen pirs-
taleisuuden vuoksi. Ekologisuuteen panostaminen 
vaatii taloudellisia investointeja. Sosiaalisiin näkö-
kulmiin, kuten oikeudenmukaisuuteen tai työoloihin 
puuttuminen vaatii taloudellista panostusta. Samaan 
aikaan yritysten tulee tuottaa taloudellista voittoa. 
Kiinnittämällä huomiota kestävän kehityksen mukai-
seen toimintaan voidaan saada aikaiseksi suurta hyö-
tyä esimerkiksi kuluttajien arvostuksen ja kiinnostuk-
sen kasvuna yritystä ja sen toimintaa kohtaan. Myös 
säästöt materiaali-, energia- ja raaka-ainekuluissa voi-
vat olla merkittäviä. 

Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että on 
mielekästä ja helppoa toimia kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti jo valmiiksi sitä tukevassa 
organisaatiossa. Backhausenilla cradle to cradle -peri-
aatteen mukainen tekstiilimateriaali on ollut käytössä 
useita vuosia. Yritys pyrki toimimaan kestävän kehi-

tyksen mukaisesti kiinnittämällä huomiota mm. ener-
giankäyttöön ja kierrätykseen. Minun tehtäväni  oli 
keskittyä suunnittelemaan mallistoni kankaat ja nii-
den värit olemassa olevasta polyesteri Trevira CS 
materiaalivalikoimasta. Ilman Backhausenin kaltaista 
kestävän kehityksen pohjalta toimivaa työympäristöä 
olisi ollut paljon haastavampaa luoda koko prosessi  
alusta asti vastaamaan kestävän kehityksen periaattei-
ta. Esimerkiksi yksityisyrittäjälle tai pienvalmistajalle, 
joilla on käytössään rajalliset resurssit cradle to cradle 
-periaatteen noudattaminen olisi haastavaa. Toisaalta 
pienessä mittakaavassa muutosten tekeminen voi olla 
nopeampaa. Ympäristöystävällisyys voi olla hyvin pe-
rusteltuna suuri kilpailuvaltti. 

Mielestäni on hienoa, että Backhausenin kaltai-
nen perinteinen yritys on tuonut kestävän kehityk-
sen osaksi yrityksen keskeistä toimintamallia. Cradle 
to cradle -periaatteen noudattaminen olisi voitu vie-
dä vielä pidemmälle. Esimerkiksi tehtaan puutteelli-
set työolot ja tuhoutuneen vesivoimalan korjaamatta 
jättäminen kertovat kestävän kehityksen jääneen osit-
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tain teorian tasolle. Kaikenkattavan cradle to cradle 
-suunnitelman puuttuminen taas vaikeuttaa koko yri-
tyksen hallintaa kestävän kehityksen mukaisesti.

Backhausen pyrkii käyttämään uusiutuvaa ener-
giaa tehtaassaan. Siitä huolimatta cradle to cradle on 
Backhausenille enemmän vain materiaalivalintojen 
tasolla tapahtuvaa ekologisuutta. Koska Backhausen 
on pienehkö tekstiilialan yritys, sen muuttamisen ko-
konaan cradle to cradle -periaatteen mukaiseksi yrityk-
seksi on mielestäni mahdollista. 

Oli opettavaista toimia yrityksessä ja tarkastel-
la tekstiilisuunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia tuo-
tantoprosessissa sekä suhteessa omaan taiteelliseen 
tekemiseen. Minulla oli muihin Backhausenin suun-
nittelijoihin nähden vapaat kädet oman mallisto-
ni toteuttamisessa, mikä on kaupallisten mallistojen 
suunnittelussa harvinaista. Malliston raamit ja lop-
pupeleissä hinta sanelee suunnittelutyötä. Myös käy-
tettävissä olevan ajan rajallisuus teki omien mallien 
työstämisen Backhausenilla usein mahdottomaksi. 
Yrityksen johto voisi etsiä keinoja ajan löytämiseksi 
luovaan työhön, sillä ilman aikaa luovuuteen on vai-
keaa synnyttää uutta. 

Tekstiiliteollisuutta on muovattu kestävämmän 
kehityksen suuntaan viimeisten 20 vuoden aika-
na lainsäädännöllä ja erilaisilla säädöksillä, rajoitteil-
la sekä kansainvälisillä sopimuksilla. Nämä ovat 
tiukentaneet tehtaiden päästörajoja, vaikuttaneet tiu-
kempaan ympäristölainsäädäntöön sekä tarkempaan 
sosiaalisten tekijöiden kontrolliin tekstiiliteollisuudes-
sa. Tästä huolimatta kulutustahti esimerkiksi muodis-
sa sen nopean vaihtuvuuden vuoksi on alati kiihtyvää 
ja tekstiilijätemäärät kasvavat tasaisesti. Olisi tarpeel-
lista tarkastella tätä 'nopean muodin' ongelmaa, joka 
enenemissä määrin koskee myös tekstiilejä esimer-
kiksi kodin sisustuksessa. Voisivatko kuluttajat os-
taa vähemmän mutta kestävämpiä ja laadukkaampia 

vaatteita? Voisiko myös muotiteollisuus pyrkiä muo-
din hitaampaan vaihtuvuuteen ja kestävään kehityk-
seen  kertakäyttömuodin sijasta? Mahdollista, mutta 
suuremmaksi ongelmaksi nousevat taloudelliset te-
kijät. Vähemmän kuluttaminen ei ole taloudellisesta 
näkökulmasta toimiva ratkaisu, sillä kasvu perustuu 
osittain myös kulutuksen kasvuun. Suunnittelijana 
minulla on mahdollisuus luoda taloudellisesti kannat-
tavia toimintatapoja niin, että suunnittelemani tuot-
teet toteuttavat hidasta muotia ja kannustavat ihmisiä 
ostamaan vähemmän, mutta laadukkaampaa. 

tutkimuskysymykseen vastaaminen Ja 

tavoitteiden toteutuminen

Tämän opinnäytteeni tarkoituksena oli hahmottaa 
tekstiiliteollisuutta kokonaisuutena ja tämän koko-
naisuuden suhdetta kestävään kehitykseen. Sen tar-
koituksena oli myös ymmärtää tekstiilien elinkaarta 
kuidun valmistuksesta hävittämiseen saakka, sekä 
teoreettisella että käytännön tasolla. Ymmärrykse-
ni aiheeseen perehtymisen jälkeen on kasvanut val-
tavasti. Näen suurta potentiaalia tekstiiliteollisuuden 
sekä valmistuksen saralla kestävän kehityksen mu-
kaisessa suunnittelussa ja tutkimustyössä. Näiden 
tarve ei varmasti vähene tulevaisuudessa, päinvas-
toin. Hankkimani tietotaito olisi suositeltavaa kaikil-
le alalla toimijoille. Toivonkin tämän opinnäytteen 
avaavaan aihetta ja lisäävän kiinnostusta siihen Aal-
to -yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Teks-
tiilitaiteen ja Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen 
koulutusohjelmissa. Suunnittelemani ja toteuttamani 
malliston uskon antavan välähdyksen siitä, mitä uu-
si teknologia voi tekstiilitaiteilijalle tarjota. Ekologi-
suus ja kestävä kehitys ei ole pelkästään haaste mutta 
myös suuri mahdollisuus suunnittelijalle. Tekstii-
li- ja muotisuunnittelijat voivat osaltaan toimia tär-
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keinä asennekasvattajina kuluttajiin nähden ja auttaa 
ihmisiä tiedostamaan kestävän kehityksen osa-alu-
eet paremmin. Ilman kattavaa ja jatkuvasti päivitty-
vää tietämystä aihealueesta tämä ei ole suunnittelijalle 
mahdollista. 

Kuluttaja on avainasemassa tekstiilituotteen kes-
tävässä kehityksessä ja ekologisuudessa. Omalla osto-
päätöksellään hän joko tukee ympäristöä kuluttavaa 
ja ihmisoikeuksia polkevaa halpatuotantoa ja huono-
laatuisia tuotteita tai päättää käyttää rahansa laaduk-
kaampaan ja kalliimpaan tuotteeseen, jonka tekijöitä 
on kohdeltu reilusti. Mutta ainoastaan oikeanlainen 
ostopäätös ei tee yhdestäkään tuotteesta ekologista. 
Suurin osuus tekstiilien ympäristövaikutuksista tulee 
niiden käytön ja huollon yhteydessä. Yleisesti ottaen 
pesemme tekstiilejämme liian usein, käytämme liian 
vähän aikaa ja heitämme ne kaatopaikoille kierrä-
tyksen sijaan. Ratkaisuna voivat olla älytekstiilit, joi-
ta ei tarvitse pestä ja jotka voitaisiin hävittää niiden 
käytön jälkeen esimerkiksi kompostoimalla. On esi-
tetty myös tulevaisuuden skenaarioita kertakäyttöi-
sistä vaatteista ja tekstiileistä, jolloin käytön aikainen 
energiankulutus ja päästöt saataisiin pienennettyä mi-
nimiin. Tosin tällöin itse tuotteiden valmistusproses-
sin täytyisi olla hyvin ympäristöystävällinen. Uudet 
älytekstiilit, muun muassa tekniset urheilutekstiilit, 
ovat jo suunta kohti itseään huoltavien ja puhdistavi-
en vaatteiden ja tekstiilien aikakautta. (www.fletcher.
com) Myös kokonaan uusien ajatusmallien omaksu-
minen suhteessa tekstiilien käyttöön ja kierrätykseen 
olisi ratkaisu ongelmaan. Kehittyneiden maiden ajat-
telutapamme puhtaudesta on ylihygieeninen ja jat-
kuvan pesemisen sijaan voisimme vain raikastaa 
tekstiilit ennen seuraavaa käyttöä. Moderni ihminen 
rakentaa identiteettiään ulkonäkönsä varaan ja on 
omaksunut muotiteollisuuden tahdin ja vaatimuksen 
identiteetin muuttamisesta uudeksi ja tuoreeksi kau-

sittain. Tämä tarkoittaa vaatekaapin sisällön muutta-
mista uudeksi useita kertoja vuodessa. Silloin ei ole 
väliä, ovatko tuotteet laadukkaita ja pitkäikäisiä.

Tekstiiliteollisuudessa siirtymistä tuotteiden tar-
joamisesta palvelujen tarjoamiseen on tapahtunut 
vasta vähän. Tulevaisuudessa yhtenä potentiaalise-
na kasvualueena on tekstiilien modifiointi, huolto ja 
korjauspalvelujen tarjoaminen kuluttajille ja erilaisten 
jakamis- ja lainauspalvelujen kehittäminen. (Fletcher 
2008, 155-160.) Backhausenin kaltainen tekstiiliyri-
tys voisi myydä kankaan sijasta sen käyttöä. Kangas 
palautettaisiin sen käytön jälkeen takaisin valmista-
jalle ja samalla saataisiin tarvittaessa uusi tilalle. Näin 
Backhausen varmistaisi myös tarpeellisen raaka-ai-
neen saannin kierrätysprosessiinsa. Kuluttaja ostaisi 
vain käyttöajan, ei itse tuotetta. Cradle to cradle -peri-
aate tukee juuri tällaisia prosesseja.

Suomenkielisen tekstiilien elinkaaren ympäristö-
näkökulmiin ja tekstiiliteollisuuden kestävään kehi-
tykseen liittyvän tutkimusmateriaalin ja kirjallisuuden 
löytäminen oli hankalaa. Uutta aineistoa oli vähän 
saatavilla vaikkakin aiheesta on tehty hiljattain usei-
ta opinnäytteitä sekä Taideteollisessa korkeakoulussa 
että muissa Suomen korkeakouluissa. Tästä syystä oi-
kean termistön löytäminen oli haastavaa ja osaa ter-
meistä ei ole suomennettu ollenkaan. Esimerkiksi 
termin 'sustainability' suomenkielinen vastine kestävä 
kehitys ei mielestäni riitä kattamaan samoja merkitys-
alueita kuin englanninkielinen sana sisällyttää. Uuden 
suomenkielisen tutkimusaineiston ja kirjallisuuden 
puuttumisen tekstiili- ja vaatetusaloilla koen ongel-
mana, sillä ilman uutta tietoa kansallisella tasolla teh-
tävistä ratkaisuista kestävän kehityksen asettamiin 
ongelmiin voimme tuskin saada aikaiseksi tarvittavaa 
muutosta tai tukea suomalaista tekstiilien valmistus-
ta.



miten työtä voisi Jatkaa?

Opinnäytettäni voisi jatkaa tutkimustyönä liittyen 
tekstiilien elinkaareen suhteessa juuri kudottuihin 
kankaisiin. Uutta suomenkielistä tutkimusaineistoa 
ammattilaisten käyttöön tietotaidon lisäämiseksi tar-
vittaisiin, vaikkakin esimerkiksi Taideteollisessa kor-
keakoulussa uutta tutkimusta tehdään jatkuvasti. 

Oman kokoelmani suunnittelun ja toteuttamisen 
näkökulmasta näen mahdollisena, että toimisin jac-
quard-kankaiden suunnittelijana tai yleisesti kudot-
tujen kankaiden suunnittelijana tulevaisuudessa. Nyt 
minulla on hyvä käsitys teollisen kutomon toimin-
nasta ja tuotantoprosesseista. Tästä on hyvä jatkaa.
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