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• Tekstiilin ja muodin ympäristöjalanjälki on huomattava, globaalit 
hankintaketjut monimutkaisia, ja kulutus ja jätemäärät kasvussa. Näiden 
ongelmien ratkaisu vaatii monitieteellistä lähestymistapaa, laajaa 
yhteistyötä eri toimijoiden välille, uutta tutkimustietoa ja sen nopeaa 
soveltamista suunnitteluun, teollisuuden prosesseihin ja business 
malleihin. Muutos kestävämpään tekstiili- ja vaateteollisuuteen vaatii 
radikaalia murrosta, ennakkoluulotonta luovuutta ja valmiutta uuteen 
ajatteluun.

• FINIX projekti 2019-2022 (+ 3 vuotta) https://finix.aalto.fi/

• BioColour projekti 2019-2022 (+ 3 vuotta) https://biocolour.fi/

• Trash2Cash EU project 2015-2018 https://www.trash2cashproject.eu/

• New Cotton EU project 2020-2023 https://newcottonproject.eu/

https://finix.aalto.fi/
https://biocolour.fi/
https://www.trash2cashproject.eu/
https://newcottonproject.eu/


Tekstiiliteollisuuden valtaisa kasvu

• Globaali kuitutuotanto on kasvanut 24 M tonnista (1975) 105 M 
tonniin (2017)

• Vaateteollisuuden tuotannon kasvu on ollut jopa 400% viimeisen 25 
vuoden aikana.



Global fibre production 
growth, world population 
growth 
(Niinimäki et al. 2020)



Tekstiilijäte 

• 17kg/henkilö/Vuosi/Suomi

• 24 kg/Ruotsi

• 32 kg/USA



Environmental impacts



(Niinimäki et.al 2020)



Uusi balanssi? Hidastaminen?
Pienentäminen?

https://earthlog

ic.info/

Ecotextiles
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https://earthlogic.info/


Kiertotalous
Circular Economy





Carbon fibers

Spinning

Fibers

Composite

material

Yarn

Textile

products

Cardboard

Solvent
Recycled

fabric

Pulp

Dissolution

Circular process 

enabling

circular economy

P
h
o
to

 N
in

a
 R

iu
tta

Kemiallinen kierrättäminen
Chemical recycling
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Designing

Lifecycles



https://finix.aalto.fi/prot
otypes-of-the-future/

Design: Elina Onkinen
& Kasia Gorniak



Bio-economy



Bio-Economy, Eco-luxury
BioColour 2019-2022



Suomalainen värimorsiko, Natural Indigo Finland



Biocolour –projekti 2019-2022 (+ 3 years)

Arttu Åfeldt & Kirsi Niinimäki
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Marimekko



Lappajärven värjäämö

13.6.2022 Nimi 21



Marimekko + 
Natural 
Indigo 

Finland + 
BioColour



Suunnitteluosaaminen

Tuotesuunnitteluosaaminen, prototypiointi

Luova ajattelu

Kyseenalaistaminen: “out of the box”-thinking

Fasilitointi

Keksintöjen kontekstualisointi, sovellusalueiden kartoitus, 
käyttäjätiedon tuonti prosessiin

Systeemitason suunnittelu

Tekninen + luovuus + kaupallisuus



Redesigning, new aesthetics
Uudet design strategiat

Muotoilun kautta arvonluonti



Focus group study with Nanso
spring 2021

On colors fading:

“With some linen clothing the color tends to fade but they look quite good even though the color is not 

that bright anymore, so it does not bother me. I don’t think they (color) fade so easily if you wash them as 

they should be and don’t use any bleach. I think clothes become small more easily than they fade that is 

the most important problem” (focus group: female participant, 16/02/2021, time 18:33).

On clothing color dyed using onion skin:

‘”I would say it will be responsible and domestic coloring because it comes from the nature and in Finland

we have onions and we can grow them. So it’s like it comes from your backyard and the color is brown 

yellow I don’t hate that idea but I will have to see it first. before buying” (focus group: female participant, 

24/02/2021, time 18:27)



Design estetiikka + 
uudet 

liiketoimintamallit



Uudelleenkäyttö, -myynti, korjauspalvelut



Kollaboratiivinen kuluttaminen
Radikaalit innovaatiot
Uusi kaupallinen malli

• Tiedostava kuluttaminen

• Vaatekuluttamisen pienentäminen

• Vaatelainaamot, vaihtopalvelut

• Korjauspalvelut

• Uudelleensuunnittelu 



Jakamistalous, alustatalous, kuluttajan uusi rooli

Henniger, C., Bürklin, N. & Niinimäki, K. (2019) The Swapping 
Phenomenon – When Consumers become Suppliers. 





Keksintöjen skaalaaminen 
kaupallisiksi innovaatioiksi



New Cotton Project
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Objectives Agenda

Promote BMI Value

• Understand your 
company’s business 
model, its sustainable 
and circular practices and 
how the ecosystem can 
assist in the adoption of 
innovative practices

Business Models Innovation

Assessment
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Muutos kestävyyteen

• Tekstiilin ja muodin ympäristöjalanjälki on huomattava, globaalit 
hankintaketjut monimutkaisia, ja kulutus ja jätemäärät kasvussa. 
Näiden ongelmien ratkaisu vaatii monitieteellistä lähestymistapaa, 
laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välille, uutta tutkimustietoa ja 
sen nopeaa soveltamista suunnitteluun, teollisuuden prosesseihin 
ja business malleihin. 

• Muutos kestävämpään tekstiili- ja vaateteollisuuteen vaatii 
radikaalia murrosta, ennakkoluulotonta luovuutta ja valmiutta 
uuteen ajatteluun.



Finix Konsortio

Kumppanit
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