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Ekomuodin 
huipulla
Ympäristöteko. Vaatesuunnittelun 
professori Timo Rissanen on New Yorkin 
muotimaailman uusi guru. Hän alkoi opettaa 
tänä syksynä Manhattanin sydämessä sadoille 
nuorille vaatesuunnittelujoille hävikkeetöntä 
zero waste -ajattelua maineikkaassa Parsons 
The New School for Design -yliopistossa.

teksti ja kuvat Markku Saksa
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V
aatetehtaiden lattioille jää jo-
ka vuosi miljoonia tonneja kan-
kaan palasia hukkaan sen takia, 
että kankaat leikataan tuhlaile-
vasti. Arviolta 15–20 prosenttia 

kankaasta kierrätetään tai viedään kaato-
paikoille.

Australian Sydneyssä vaatesuunnitteli-
jaksi valmistunut Timo Rissanen, 35, ryh-
tyi kuusi vuotta sitten tutkimaan väitöskir-
jaansa varten, kuinka kankaat voitaisiin lei-
kata niin, ettei hävikkiä tulisi.

Osa vaatealan ihmisistä piti koko asiaa 
yhdentekevänä ja jopa harmillisena, kos-
ka he epäilivät, että kankaan säästämisestä 
tulee este muodikkaiden vaatteiden suun-
nittelulle.

Rissanen oli kuitenkin aikaansa edel-
lä. Zero waste -vaatteet vetoavat erityises-
ti nuoriin. Suuret vaatetuottajat arvelevat 
saavansa miljoonavoittoja, jos ne pystyvät 
tuomaan hyllyille mallistoja, joiden valmis-
taminen tuottaa mahdollisimman vähän, 
jos ollenkaan, kaatopaikkajätettä.

Rissanen on Parsonsin koulun ensimmäi-
nen kestävän kehityksen vaatesuunnittelun 
professori. Hänen tehtävänään on lisätä 
kaikkien kurssien opetukseen nollahävikin 
opettamista.

Jouluksi valmistuvan väitöskirjan nimi 
on Fashion Creation Without Fabric Waste 
Creation eli muodin luominen ilman kan-
gasjätteen luomista. Koulun dekaani Si-
mon Collins tiivisti äskeisessä The New York 
Timesin haastattelussa, että ”Parsons ha-
luaa näyttää suurille vaatefirmoille, kuin-
ka on mahdollista ylläpitää nollahävikkiä 
ja tehdä sillä rahaa”.

Rissasen mielestä Collinsin vaatimuksen 
täyttäminen ei ole helppo homma, mutta ei 
mahdotonkaan. Hän näyttää suunnittele-
maansa farkkupukua, josta ei jäänyt mitään 
yli. Kun kangas oli leikattu, se oli pöydällä 
täydellisenä palapelinä, jossa jokainen pala 
sopi yhteen toisten kanssa. 

– Tähän kaulukseen piti tehdä yksi yli-
määräinen vekki, mutta sitä ei huomaa, ellei 
kaulusta nosta pystyyn, sanoo Rissanen 
kääntäessään kauluksen nurinpäin.

Rissanen kertoo joutuneensa opette-
lemaan parin viime vuoden aikana koko 
suunnitteluprosessin uudelleen yrityksen 
ja erehdyksen kautta. Leikkausviivan geo-
metriassa on kova pohtiminen.

– Nyt on siirryttävä kierrättämisestä sii-
hen, että alun perin on jätettävä hukkapa-

lat tekemättä, ja vasta sen jälkeen on kierrä-
tettävä se vähäinen hukka, mikä voi syntyä 
väkisin, Rissanen tiivistää.

Rissanen nousi kerralla uuden aallon 
harjalle, kun The New York Times teki hä-
nestä näyttävän etusivun jutun elokuus-
sa. Lehti nimesi hänet ja uusiseelantilaisen 
suunnittelijan Holly McQuillanin ”nollahä-
vikin pioneereiksi”. 

McQuillan on yksi kirjoittajista Rissasen 
ja Alison Gwiltin toimittamassa kirjassa, jo-
ka ilmestyy helmikuussa. Kirjassa he opas-
tavat muita suunnittelijoita valmistamaan 
ja käyttämään vaatteita kestävästi, luontoa 
säästäen.

PARSONSIN KOULUN käytävillä on valtava hu-
lina. Nuori energia pärskyy, kun uudet opis-
kelijat täyttävät joka paikan. Pitkänhuiskea 
Rissanen kulkee opiskelijajoukossa ja ter-
vehtii tuttujaan. 

Amerikkalaisiin vaatesuunnittelijakou-
luihin on nyt kova tungos suositun tositele-
visiosarjan Project Runwayn (Muodin hui-
pulle) vuoksi. Sarjassa nuoret saivat suun-
nitella vaatteita ja karsiutuivat yksi kerral-
laan pois.

– Kaikille ei löydy vaatesuunnittelijan 
töitä. Kilpailu on todella kovaa, Rissanen 
kertoo. 

Rissanen istuu pienessä Parsonsin kou-
lun työhuoneessaan Times Squarella ja päi-
vittelee julkisuusmylläkkää. Hän on saanut 
The New York Timesin jutun jälkeen satoja 
viestejä suunnittelijoilta, lehtimiehiltä, vaa-
teteollisuudelta ja muilta kiinnostuneilta. 
Mielenkiinto hävikkeetöntä vaatteiden tuo-
tantoa kohtaan on suuri. 

Vaikka nuori suomalaissuunnittelija on 
pongahtanut suureen julkisuuteen muoti-
maailmassa, hän on vaatimaton ja varoo vi-
susti ottamasta ylimääräistä kunniaa. 

– Minä olen kertonut joka suuntaan, että 
zero waste -vaatesuunnittelu ei suinkaan 
ole minun keksimäni, vaan se on satoja 

vuosia vanha asia, joka vain unohdettiin 
ajan myötä.

Rissanen asettaa päämääräkseen Parson-
sin professorina saada nuoret suunnitteli-
japolvet ottamaan vanhat hyvät tavat käyt-
töön uudestaan ja soveltamaan niitä teolli-
suusoloihin.

Suunnittelutyö tehtiin ennen tarkasti, 
koska kankaat olivat käsikutoisia ja kallii-
ta. Rissanen näyttää tietokoneen ruudulta 
vanhoja kaavoja.

– 1700-luvun Euroopassa miesten pai-
takankaasta jäi räätälin lattialle ehkä pa-
ri prosenttia. Hyviä suunnittelijoita olivat 
myös japanilaiset. He osasivat leikata ki-
monon osat niin, että kankaasta ei jäänyt 
yhtään tilkkua yli.

Rissanen ilahtui, kun hän löysi pari vuot-
ta sitten kanadalaisen Dorothy Burnhamin 
uraauurtavan kirjan Cut My Cote. Tutkija se-
littää siinä, miten 1600-luvulta nykypäiviin 
asti kangasta on leikattu hävikkeettömästi 
perinteisiä vaatteita, kuten takkeja, pukuja, 
kimonoja ja paitoja tehtäessä.

Rissanen haluaa olla varovainen lausun-
noissaan, koska ei ole vain yhtä tapaa sääs-
tää kangasta.  

– Esimerkiksi neuleita voidaan jo kutoa 
teollisesti yhtenä kappaleena niin, että nii-
tä ei tarvitse leikata tai ommella ollenkaan.

RISSANEN SANOO, että koskaan maailman-
historian aikana vaatteet eivät ole olleet 
yhtä halpoja kuin nyt. Vaatteiden hintaan 
vaikuttaa kankaan ja työvoiman hinta. Sik-
si suurin osa vaatteista tehdään halvoista 
kankaista halvan työvoiman maiden hiki-
pajoissa.

Rissasen mielestä vaatealan ongelmia 
ovat halpa hinta ja huono laatu. Vaatteita 
käytetään muutaman kerran, minkä jäl-
keen ne heitetään pois. Jopa uusia myymät-
tömiä vaatteita silputaan ja viedään kaato-
paikalle. 

Rissanen kertoo, että muun muassa Syd-

neyn lähellä on tällainen kaatopaikka ja 
New Yorkistakin on löytynyt roskakoreista 
vaateliikkeiden läheltä pilalle leikattuja uu-
sia vaatteita ja jopa huippukalliita Manolo 
Blahnikin kenkiä.

Rissanen kertoo, että hän ostaa itselleen 
vähän, mutta hyvälaatuisia vaatteita. 

– Suurin osa t-paidoistani on useita vuo-
sia vanhoja.

Vanhan maailman työnlaatu kiinnostaa 
Rissasta. Hän kävi siskonsa kanssa kesälo-
malla Suomessa perheen mökin liinavaate-
varastot läpi. 

– Sieltä löytyi viisikymmentä vuotta van-
hoja lakanoita. Ehkä niiden värimaailma oli 
vähän ankea, mutta ne olivat vieläkin hyviä, 
Rissanen naurahtaa. 

Hän uskoo, että hyvien tekstiilien arvos-
tus tulee kodista. 

– Meillä oli kangaspuut, ja mummo nyp-

läsi pitsiä ja virkkasi päiväpeitteitä ja pöy-
täliinoja.

Rissanen on kotoisin Nummelasta Uu-
deltamaalta. Hän asui kouluikäisenä Mad-
ridissa puolisentoista vuotta, mutta kävi 
koulunsa loppuun Nummelassa ja kirjoitti 
ylioppilaaksi vuonna 1994.

Rissanen ei osaa selittää kovin tarkkaan, 
miksi hän päätti lähteä Australiaan. Kau-
kainen manner oli aina kiehtonut häntä, ja 
se myös täytti nuorukaisen odotukset.

– Minusta piti tulla alun perin biologi, 
mutta lähdin vuonna 1996 Australiaan opis-
kelemaan muotisuunnittelua. Vaikka Aust-
ralia ei rehellisesti sanoen olekaan muodin 
keskus, opetus oli tosi hyvää.

Opintojensa jälkeen Rissanen toimi vuo-
sikausia vaatesuunnittelijana ja perusti lo-
pulta oman Usvsu-nimisen yrityksen. 

– Se pärjäsi aika hyvin Australian mark-

kinoilla, vaikka lehdet kirjoittivat sen ni-
men aina väärin.

Rissanen saavutti myös kaupallista me-
nestystä, mitä auttoi hänen saamansa huo-
mattava suunnittelupalkinto. Yritys kuiten-
kin kaatui siihen, että muuan agentti vei hä-
neltä 10 000 dollaria.

– Olisi pitänyt lainata rahaa pankista ja 
järjestää koko homma uusiksi. Päätin sen 
sijaan ruveta tekemään tohtorin väitöskir-
jaa, ja se oli hyvä päätös. 

Rissanen on asunut melkein puolet elä-
mästään Australiassa ja tuntee sen koti-
maakseen. Hän aikoo palata sinne New Yor-
kin vuosiensa jälkeen.

– Viihdyn New Yorkissa erinomaisesti ja 
haluan olla täällä niin kauan, että zero was-
te -opetuksen jälki alkaa näkyä nuorten 
suunnittelijoiden töissä. Suomi on synnyin-
maani ja Australia kotimaani. l

”Nyt on siirryttävä kierrättämisestä  
siihen, että alun perin on jätettävä 
hukkapalat tekemättä, ja vasta sen  
jälkeen on kierrätettävä se vähäinen  
hukka, mikä voi syntyä väkisin”

Timo Rissanen pieni työhuone sijaitsee New Yorkin Times Squarella.  Vaatesuunnittelun professori haluaa saada opiskelijat omaksumaan hävikkeettö-
män vaatesuunnittelun periaatteet.
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