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Suomalaisten äitien 
innovaatio 
Oikiat Designin tarina alkoi kahden perheenäidin puhelusta helmikuisena 

iltana vuonna 2017. Se alkoi ennen aikojaan puhkikuluneista sukista, 

itsekseen purkautuneista takinsaumoista ja reikäisistä housunpolvista. 

Eikö todellakaan ollut tapaa, jolla vaatteet voisi korjata kauniisti, helposti 

ja nopeasti? Tarjolla olevat vaatepaikat olisi pitänyt silittää, ommella, 

kuumentaa tai liimata. Ajatus jostain paremmasta jäi vaivaamaan mieltä 

kuin kaapin uumeniin haudattu kasa rikkinäisiä vaatteita. Vaatelaastarin 

siemen oli kylvetty!

Vaatelaastari on suomalaisten äitien vuosia kestäneen iloisen 

kehitystyön tulos. Se on tämän päivän ratkaisu ikiaikaiseen ongelmaan – 

oikia innovaatio oikiaan aikaan.
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Tyylikkäät 
kotimaiset 

design-kuosit ja 
-muodot!

Ei silitystä, ei 
ompelua! Lapsikin 

osaa käyttää.
Nopea paikkaus 

painamalla 

Jatkaa vaatteen 
käyttöikää jopa 

useita pesukertoja!

Soveltuu useimmille 
kankaille, erityisesti 

sisävaatteisiin!

Täyttää EU:n 
kemikaalilainsäädännön 

vaatimukset. Ei sisällä 
ihmisten tai ympäristön 

terveydelle haitallisia 
aineita

Pehmeä 
luonnon-materiaali: 

ohut puuvilla
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Vaatelaastari 
vastaa valmiiseen 
kysyntään
Pyrkimys ekologisempaan elämäntapaan on aikamme suurimpia 

megatrendejä, jota yhä useammat kuluttajat seuraavat – etenkin nuoret 

ja lapsiperheiden vanhemmat. Parsiminen on perinteinen tapa jatkaa 

vaatteen käyttöikää ja tukea kestävää kehitystä, mutta usein 

paikkaamisen tarve iskee tilanteissa, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuutta 

ompelulle.

Jo tekemämme ennakkomarkkinointi ja kuluttajatestit ovat osoittaneet, 

että kuluttajat ovat kaivanneet Vaatelaastarin kaltaista tuotetta, joka 

tekee vaatteen paikkaamisesta paitsi helppoa, myös tyylikästä.
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Irrota kangas jonkin matkaa 

taustapaperista välttäen koskemasta 

liimapintaan.

Kiinnitä paljastunut liimapinta 

vaatteeseen ja vedä taustapaperi 

pois rauhallisesti, painaen samalla 

Vaatelaastaria paikoilleen.

Kiinnitä Vaatelaastari hankaamalla 

sitä lujasti ja huolellisesti kovaa 

pintaa vasten. Jos reikä on iso, 

kiinnitä toinen Vaatelaastari 

vastapuolelle.

Vaatelaastarilla paikattu tekstiili on 

heti käyttövalmis. Anna kuitenkin 

liiman kiinnittyä vähintään 3 

vuorokautta ennen ensimmäistä 

pesua. Tekstiilin voi pestä 40 

asteessa ja kuivata 

kuivausrummussa. 

Käyttöohjeet
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Lisäohjeet
KIINNITYSVINKIT

Pieni taitos laastarin nurkassa tai reunassa auttaa Vaatelaastarin irrottamisessa 
taustapaperista

Paina erityisesti paikan reunoista. Voit käyttää apuna tylppää esinettä.

Jos kiinnität Vaatelaastaria joustavaan materiaalin, saat parhaan tuloksen 

asettamalla Vaatelaastarin kiinnityskohdan ollessa venytettynä (esim. polvi taitettuna)

HUOMIOITAVAA

Vaatelaastari pysyy parhaiten vanhoissa, useaan kertaan pestyissä tekstiileissä.

Vaatteiden ja pesuaineiden sisältämät kemikaalit saattavat vaikuttaa Vaatelaastarin 
kiinnittyvyyteen.

Reunojen rispaantuminen kuuluu luonnonmateriaalista valmistetun tuotteen 
ominaisuuksiin.

Tuotteessa on ominaistuoksu, joka on vaaraton ja häviää muutamassa tunnissa.

Säilytä käyttämättömät Vaatelaastarit ilmatiiviissä pussissa, huomioi parasta ennen 
päiväys.

KIERRÄTYS

Vaatelaastari: tekstiili- tai energiajäte

Pakkaus: pahvinkeräys

Pussi: uusiokäyttö, energiajäte

Taustapaperi: uusiokäyttö, energiajäte
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Vaatelaastarin 
täydeltä 
suomalaista laatua
Oikiat Design Oy on kuortanelainen yritys. 

Tuotteemme valmistetaan Suomessa.

Työllistämme myös suomalaisia taiteen ja designin 

ammattilaisia yhdistämällä uudella ja innovatiivisella 

tavalla kiertotalouden ja luovan alan.

Tuomme markkinoille laadukkaan, vastuullisen ja 

houkuttelevan uutuustuotteen vahvan kotimaisen 

arvoketjun avulla.
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Vaatelaastari valloittaa 
– palautetta testaajilta

“Tämä on paikka, 
joka hienontaa 

vaatteen”
Urho 7 v

“Tuotteen 
helppokäyttöisyys ja 

monipuolisuus yllättivät 
positiivisesti! Vaatelaastari 
istui moneen vaatteeseen 

niin nätisti, että siitä ei tullut 
"paikatun" näköinen.”

“Innostuin vaatteiden 
uuden ilmeen 

taikomisesta. Kulahtanut 
vanha pusero sai ihanaa 

uutta ilmettä. “

“Toimi metsurivaatteissa 
yllättävän hyvin eli ei lähtenyt 

paikat irti, vaikka olivatkin 
kovalla kulutuksella.”

“Tosi näppärä ja ihanan 
iloinen tuote. Itse tumpelona 

käsityöihmisenä olin 
erityisen ilahtunut tuotteen 

helppokäyttöisyydestä.”

“Jos paikkaaminen sujuu 
noin helposti kuin 

testaamillamme tuotteilla, 
eivät reiät enää jäisi 

korjaamatta.”

9



Vaatelaastari valloittaa 
– palautetta testaajilta

“Tämä on paikka, 
joka hienontaa 

vaatteen”
Urho 7 v

“Tuotteen 
helppokäyttöisyys ja 

monipuolisuus yllättivät 
positiivisesti! Vaatelaastari 
istui moneen vaatteeseen 

niin nätisti, että siitä ei tullut 
"paikatun" näköinen.”

“Innostuin vaatteiden 
uuden ilmeen 

taikomisesta. Kulahtanut 
vanha pusero sai ihanaa 

uutta ilmettä. “

“Toimi metsurivaatteissa 
yllättävän hyvin eli ei lähtenyt 

paikat irti, vaikka olivatkin 
kovalla kulutuksella.”

“Tosi näppärä ja ihanan 
iloinen tuote. Itse tumpelona 

käsityöihmisenä olin 
erityisen ilahtunut tuotteen 

helppokäyttöisyydestä.”

“Jos paikkaaminen sujuu 
noin helposti kuin 

testaamillamme tuotteilla, 
eivät reiät enää jäisi 

korjaamatta.”

10



98,8 %
vastaajista koki, että Vaatelaastari 

lisää vaatteen käyttöikää 
joko paljon (62,8 %) tai 

jonkin verran (36 %).

Vaatelaastari-kuluttajatesti tehtiin syksyllä.
Siihen osallistui 88 perhettä.

92 %
vastaajista olisi valmiita 
suosittelemaan tuotetta 
ystävilleen, lisäksi 6,8 % 

voisi ehkä suositella tuotetta. 
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Kohderyhmät ja 
missio
Missionamme on jatkaa tekstiilin käyttöikää tekemällä 

vaatteen paikkaamisesta helppoa ja tyylikästä. 

Pääkohderyhmämme on lapsiperheet, mutta tuote 

sopii kaikenikäisille. Laaja valikoima hukuttelee niin 

urheilijoita, tyylitietoisia, romanttikoja, kuin heitä joilla 

on peukalo keskellä kämmentä. 

 

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, erityisesti jätteen vähentämisen osalta. 

13



Upeita kuoseja, 
suomalaista 
suunnittelua
Ekologisuuden ei tarvitse olla ankeaa 

– siksi Vaatelaastari erottuu kauniilla 

kuoseillaan. Samalla tuemme 

suomalaista designia: tyylikäs 

mallistomme on suomalaisten 

suunnittelijoiden käsialaa.
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Jani 
Wathen

Susanna 
Nousiainen

Eveliina 
Muotkavaara

Ulla 
Lapiolahti

Karoliina 
Erkinjuntti

Salla 
Tervonen

Brown Camo

Itiölä

Pyykkipäivä, pastelli

Lakritsa Raparperitaivas Happy CloudFlowergarden Pyykkipäivä, kirkas

Oikiat
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Pakkauksen suunniteltu materiaali 

Kartonki 300 g Ensocoat, valmistetaan Suomessa. 

Pussin suunniteltu materiaali 

Amerplast, Amergrip, Sokeriruoko, 100 % uusiutuvasta 

luonnonvarasta, valmistetaan Suomessa.  

Pakkauskoko

245 x 90 mm plaanona

Pakkauspaino

n. 21 g
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Lisätietoja 
jälleenmyyjille/
kevät 2019
Pakkauksessa 5 vaatelaastaria

OVH 12-15 €

Minimitilaus: 100 pakettia

Toimitusaika: 6-8 viikkoa

Esillepano: tikkuteline/display
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Lanseeraus

Huhtikuu 2019

www.vaatelaastari.fi, www.fabpatch.com, www.oikiat.fi, BtoB aj BtoC 

verkkokauppa avataan.

Huhtikuu 

11. -13.

Lasten messut, Helsingin Messukeskus

26.-27.

Kuopio Design Triennale

Maalis- kesäkuu 2019. Lanseeraustapahtumat Kuortaneella ja Oulussa.

Kampanjat:

#paikkaushaaste huhtikuu

Aurora Borealis/Blue Wings- kampanja Finnarin ja Suomalaisen työn 

liiton kanssa. Kohderyhmänä erityisesti matkailijat/Lappi.
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Vaatelaastari-uutuustuote on osa FabPatch-tuoteperhettä, joka taipuu moneen 

muuhunkin tarkoitukseen. Vastaavan nopean, muotoillun, pehmeän ja 

suomalaisen tuotteen tarpeet on havaittu kuluttajakyselyssämme (11/2018)  

useiden eri toimialojen asiakaskunnissa. 

Oikiat Design toimii luotettavana yrityskumppanina. Voimme valmistaa 

kustomoituja vaatelaastareita yrityksesi tarpeisiin, avaimet käteen periaatteella. 

Vaatelaastari on yrityslahja, jolla on merkitystä! Teemme myös 

brändiyhteistyötä. 

Olemme käynnistämässä hanketta, jossa voimme esimerkiksi testata yrityksesi 

ylijäämä- ja kakkoslaadun kankaiden soveltuvuuden uutuustuotteeseen ja eri 

kohtgeisiin. Tuotteen avulla pääset osalliseksi kiertotalouden ja designin 

uudentyyppistä arvonlisäystä. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää yhteistyömahdollisuuksista
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Oikiat Design Oy

Y-tunnus: 29348318

Korkiamäentie 25, 6300 Kuortane  /   020 7411 777

www.vaatelaastari.fi   /   www.oikiat.fi   /   www.fabpatch.com

verkkokauppa avautuu 4/2019

Jetta Liukkonen, osakas
markkinointi, verkostot, projektit

jetta.liukkonen@oikiat.fi   /   p. 0400 991 003

Anne Jurvelin-Pummila, osakas
Tuotanto, laatu

anne.jurvelin-pummila@oikiat.fi   /   p. 0400 991 002

Taija Sailio, osakas
Design, suunnittelijat

taija.sailio@oikiat.fi   /   p. 0400 991 004
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Jäsenyydet, 
yhteistyökumppanit 
ja rahoittajat
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