
TUOTTEIDEN JA MATERIAALIEN KESTÄVYYS JA 
PITKÄIKÄISYYS HAASTE TUOTEKEHITYKSELLE JA 
OSTOPÄÄTÖKSILLE

Sukat menevät puhki jo muutaman käyttökerran jälkeen. Kenkien liimaukset irtoavat, sekä 
sisä- että ulkopohjat kuluvat nopeasti. Vetoketjut rikkoutuvat. Housujen kuminauhat venyvät
pilalle, että muuten kunnossa olevat housut eivät pysy jalassa. Autot ruostuvat ja kuluvat ja 
muutenkin aiheuttavat huolto- ja korjaustoimenpiteitä tiheästi. Rakennuksia joutuu 
korjaamaan, vesijohdot menevät puhki. Maalaukset eivät kestä. Partakoneessa pieni 
muoviuloke katkeaa, niin ettei leikkausosa pysy kiinni. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, 
tuotteiden ja materiaalien liian lyhyestä kestoajasta.

Valmistajilla on jopa ollut tarkoituksena tehdä tuotteesta sen verran kuluva, että menekkiä 
riittäisi. Mutta jos jokin tuote kuluu ja rikkoutuu liian helposti ja nopeasti, luulen että sama 
asiakas ei enää osta ko. tuotemerkkiä, ellei se ole riittävän halpa. Joutuu ostamaan, kun 
kestävämpiä ei ole saatavilla. Kestävyys voi nostaa tuotteen hintaa. Mutta jos ajatellaan että 
saadaan kestävä tuote, siitä voisi maksaa enemmän ja jos pitkällä aikavälillä tulee säästöä, 
niin säästyneet varat voidaan käyttää johonkin muuhun kulutukseen. Energiaa, materiaaleja 
ja aikaa säästyy ja samalla säästyy ympäristö, kun tuotteet ovat kestävämpiä. Myös 
tuotteiden kierrätettävyys paranee, kun ne ovat pitkäikäisempiä.

Pitkäikäisien tuotteiden tarjonta lisää yrityksen kilpailukykyä ja asiakkaiden ostovoimaa. Jos 
ajatellaan pitkällä tähtäimellä: Asiakkaat eivät tarvitse niin paljoa tuloja, kun tuotteet ovat 
pitkäikäisempiä. Työntekijöille ei tarvitse maksaa niin paljon palkkaa, koska ne pärjäävät 
pienimmilläkin tuloilla tai työaikaa voi lyhentää. Elinkeinoelämä voi lisätä tuote- ja 
palvelutarjontaa, jos ihmisillä on enemmän ostovoimaa. Ansiotyö sinänsä ei ole itsetarkoitus, 
vaan se että ihmiset tulevat toimeen. Jos kuluttajat tulevat toimeen vähemmällä ja samoin 
yritykset tulevat toimeen vähemmällä, ei tarvitse ansiotyötä tehdäkään niin paljon eikä 
pääomaa tarvita niin paljoa. Kun rakennukset, laitteisto ja välineet ovat kestävämpiä, 
pitkällä aikavälillä se vähentää investointikustannuksia ja näin pääomatarvetta. Tosin alussa 
kun pitää kehittää ja tuottaa kestävämpää, se voi sitoa enemmän pääomaa, osaamista ja 
aikaa. Myös kestävämmät materiaalit voivat maksaa enemmän.

Myös käyttöolosuhteet ratkaisevat ja miten tuotetta hyödynnetään, kestävyyden. Niissä 
käyttöolosuhteissa, joita tuotetta joutuu käyttämään, pitää tuote ja materiaali ainakin kestää 
kohtuullisen pitkän ajan vähintään. Voisiko nanoteknologia ja muut uudet ja vanhatkin 
menetelmät auttaa kehittämään kestävämpiä ja pitkäikäisempiä tuotteita, kuitenkin niin ettei 
niistä olisi ympäristölle ja terveydelle mitään haittaa. Kosteuden, lämpötilan, kitkan, 
vetolujuuden, kemikaalien ja itse mallin ja menetelmien kestävyys, vanhenemattomuus ym. 
kehittämisen kohteet tulisi huomioida muiden tekijöiden lisäksi entistä paremmin. Hinta, 
käytännöllisyys, muotoilu, keveys, valmistettavuus, myyvyys ym. joudutaan samalla 
huomioimaan.

Kestävät tuotteet ja materiaalit ovat ympäristön kannalta välttämättömiä ja se on 
kannattavaa koko yhteiskuntaa ajatellen ainakin pitkällä aikavälillä. Myös hyvät 
uudelleenkäyttö- ja kierrätysominaisuudet ovat välttämättömiä. Myös hävittäminen 
ympäristöystävällisesti käytöstä poiston jälkeen on välttämätön. Tässä on haastetta 
tuotekehitykselle ja myös ostajille ja myyjille, että asiakkaille tarjottaisiin kestävämpiä 
tuotteita. Myös asiakkaiden tulisi saada puolueetonta ja testattua tietoa tuotteiden ja 
materiaalien kestävyydestä, että ostopäätösten tekeminen olisi helpompaa.

Siis haastan kehittämään kestävämpiä kenkiä, sukkia, vaatteita, rakennuksia laitteita jne. ja 
etsimään myyntiin kestävämpiä ja hyvän hinta/laatusuhteen omaavia tuotteita ja palveluja!
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