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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada vaatteiden ja tekstiilien kiertotaloudelle näkyvyyttä. 
Työssä tutkittiin kyselytutkimukseen osallistuneiden yritysten tapaa harjoittaa kiertotaloutta sekä 
näkemyksiä, joita tekstiilien ja vaatteiden kiertotalous herättää yritysten edustajissa. Työn 
toimeksiantaja oli Turun ammattikorkeakoulu, ja se toteutettiin osana Telaketju-verkostoa. 

Globaalin vaate- ja tekstiiliteollisuuden eettiset, sosiaaliset ja ekologiset haasteet ovat esillä yhä 
enemmän julkisissa keskusteluissa. Lisääntyvä tietoisuus luo painetta toimia yhä kestävämmällä 
tavalla. Systemaattisesti toimivan kiertotalouden avulla voidaan saavuttaa positiivisia vaikutuksia 
niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin.  

Kiertotaloutta toteutetaan nyt jo vaate- ja tekstiilialalla, ja uusia liiketoimintamalleja syntyy 
jatkuvasti, jos tuki-instrumentit saadaan kiertotaloutta tukevaksi, uusia yrityksiä syntyisi lisää. 
Kuluttajat ovat kiinnostuneita kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista, ja kehityssuunta on 
oikea. Omistamisen sijaan kuluttajat suosivat yhä enemmän palveluja ja muita kiertotaloutta 
tukevaa yritystoimintaa. Tietoisuutta lisäämällä voidaan saavuttaa suurempi 
kuluttajakäyttäytymisen muutos.  
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TEXTILES CIRCULAR ECONOMY 

 

The purpose of this thesis was to gain visibility for the circular economy of clothing and textiles. 
The work examined how companies, who participated in survey, do business in the field of circular 
economy, as well as the opinions that the circular economy of textiles and clothes evokes in the 
representatives of the companies. The thesis was commissioned by Turku University of Applied 
Sciences and was implemented as a part of the Telaketju-network. 

The ethical, social, and ecological challenges of the global clothing- and textile industry are 
increasingly raising a lot of discussion. Increasing consciousness creates pressure to act more 
sustainable way. With the systematically functioning circular economy, positive effects can be 
achieved economically, socially, and ecologically. 

The circular economy is already being implemented in the clothing and textile sector, and new 
business models are constantly emerging, and if support instruments are made to support the 
circular economy, new companies would be created. Consumers are interested in circular 
economy business models, the development trend is the right one. Instead of ownership, 
consumers are increasing favoring services and other businesses that support the circular 
economy. By raising awareness, a bigger change in consumer behavior can be gained. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 

  

LSJH Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama yh-
tiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon 
järjestämisestä, sekä jäteneuvonnasta (LSJH 2021). 

RFID Radio Frequency Identification, yleisnimitys radiotaajuuksilla 
toimivalle tekniikalle, jota käytetään tuotteiden havainnointiin, 

tunnistamiseen, sekä yksilöintiin (RFIDLab Finland Ry 2021). 

Anaerobinen hajoaminen Hapettomissa olosuhteissa tapahtuva hajoaminen (Tieteen 
termipankki 2021). 

Hiilineutraalius Hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran, kuin 
niitä pystytään sitomaan ilmakehästä hiilinieluihin (Euroopan 
parlamentti 2021). 

Kaskadi-periaate Raaka-aineiden asettamista käytön mukaiseen tärkeysjärjes-
tykseen, mikä mahdollistaa resurssitehokkuuden. Kaskadi-
periaatteen avulla pystytään tuottamaan lisäarvoa vähem-
mällä panoksella. Periaatetta noudattamalla aikaansaadaan 
esimerkiksi kustannussäästöjä ja vähennetään haitallisia ym-
päristövaikutuksia. (Sitra 2018.) 

Kiertotalous Talouden malli, jossa jatkuvan tavaroiden ja tuotteiden val-
mistamisen sijaan kulutus perustuu palveluiden käyttämi-
seen, kuten jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 
Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti materiaaleihin sitou-
tunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa, 
eikä kiertotalouden talouskasvu ole riippuvainen luonnonva-
rojen kulutuksesta. (Sitra 2018.)  

Lineaarinen talousmalli Talousjärjestelmä, jossa tuotteita valmistetaan, käytetään ja 
lopulta ne heitetään pois. Malli edellyttää suuria määriä edul-
lisia ja helposti saatavia raaka-aineita, sekä energiaa. Malliin 
kuuluu myös tuotteen suunniteltu vanheneminen, jossa tuot-
teen käyttöikä on tarkoituksella rajallinen. Malli perustuu 
luonnonvarojen ylikulutukselle. (Euroopan parlamentti 2020.)
  

Poistotekstiili Tekstiili, joka on omistajalleen tarpeetonta. Poistotekstiili si-
sältää käyttökelpoiset-, uudelleenkäytettävät tekstiilit sekä 

tekstiilijätteet eli käytöstä poistetut tekstiilit. (Telaketju 2018.) 

  

 

 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mia Pitsinki 

1 JOHDANTO 

Maailman vaate- ja tekstiiliteollisuuden aiheuttamat päästöt synnyttävät 10 % globaa-

leista kokonaishiilidioksidipäästöistä (Euroopan parlamentti 2020). Maailmanlaajuinen 

tekstiili- ja muotiteollisuus on maailman toiseksi saastuttavin teollisuudenala (LAB 2020). 

Nykyinen vaatetusjärjestelmä on erittäin tuhlaavaa ja saastuttavaa, ja se toimii lähes ko-

konaan lineaarisen talousmallin mukaisesti. Uusiutumattomista resursseista tuotetaan 

valtavia määriä vaatteita ja tekstiilejä, joita käytetään usein vain lyhyen ajanjakson ja 

jonka jälkeen niihin käytetyt materiaalit päätyvät usein kaatopaikalle ja poltettavaksi. Ar-

vioiden mukaan yli puolet pikamuodista hävitetään alle viidessä vuodessa. Tämä lineaa-

rinen talousjärjestelmä jättää taloudellisia mahdollisuuksia käyttämättä, saastuttaa ja va-

hingoittaa luontoa ja sen ekosysteemejä ja luo merkittäviä kielteisiä yhteiskunnallisia vai-

kutuksia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. (Ellen Mac Arthur Foundation 2017, 19.) 

Koska vaate- ja tekstiiliteollisuuden aiheuttamista negatiivisista ilmasto- ja ympäristövai-

kutuksista tiedetään nykyään erittäin kattavasti, täytyy globaalisti toimia tavalla, joka ei 

kuormittaisi ja saastuttaisi yhtään enempää luonnon rajallisia resursseja. Kiertotalouden 

avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Globaalisti toimivalla kiertotaloudella on merkit-

tävä positiivinen vaikutus koko vaatteiden ja tekstiilien arvoketjussa.  

Tässä työssä tarkastellaan maailmanlaajuista vaate- ja tekstiiliteollisuutta ja käsitellään 

vaate- ja tekstiiliteollisuuden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Työ keskittyy vaatteiden 

ja tekstiilien kiertotalouteen sekä kiertotalouden mahdollistamaan kestävämpään tapaan 

kuluttaa. Työssä tutkitaan tekstiilialan yritysten edustajien mielipiteitä vaatteiden ja teks-

tiilien kiertotaloudesta. Työn tarkoituksena on saada vaatteiden ja tekstiilien kiertotalou-

delle näkyvyyttä. 

Tässä työssä tutkimuskysymyksiksi valikoituivat:   

- Mitä on tekstiilien kiertotalous ja mikä on sen kehityssuunta? 

- Mitä ovat kiertotalouden uudet potentiaaliset liiketoimintamallit tekstiilialalla? 

- Miten tekstiilialalla toimivat yritykset toteuttavat kiertotaloutta ja mitä mahdollisia 

hidasteita liittyy kiertotalouden harjoittamiseen? 
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1.1 Telaketju-verkosto 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulun kiertotalou-

den liiketoimintamallit-tutkimusryhmä, ja työ tehdään osana Telaketju-verkostoa. 

Telaketju on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää tekstiilien kestävää tuo-

tantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketjussa tehtävä tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden 

mukaiselle liiketoiminnalle ja rakentaa Suomesta tekstiilien kiertotalouden edelläkävijää. 

Telaketju kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen pe-

rustuvia liiketoimintamalleja. Telaketju tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa kehittä-

mällä kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteis-

työllä luodaan uutta teollisuutta. Telaketju on kokonaisuus, jossa on monipuolisesti eri 

toimijoita, kuten poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua 

lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestä-

viä työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. (Telaketju 

2021.) 
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2 TEKSTIILIT JA YMPÄRISTÖ 

Nykyinen tekstiiliteollisuus on kestämätöntä ja erittäin saastuttavaa. Maailman vaate- ja 

tekstiiliteollisuuden aiheuttamat päästöt ovat 10 % globaaleista kokonaishiilidioksidi-

päästöistä (Euroopan parlamentti 2020). Maailmanlaajuinen tekstiili- ja muotiteollisuus 

on maailman toiseksi saastuttavin teollisuudenala. Vaatteita tuotettiin vuosina 2000–

2015 kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna. (LAB 2020.) Tekstiilit, kuten vaatteet, 

jalkineet ja kodintekstiilit, kuluttavat EU:ssa neljänneksi eniten neitseellisiä raaka-aineita 

ja vettä (Euroopan ympäristövirasto 2021). 

Maailman vaate- ja tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöjen on arvioitu kasvavan jopa 

yli 60 % vuoteen 2030 mennessä. Vaatteiden ja tekstiilien valmistukseen tullaan käyttä-

mään uusiutumattomia raaka-aineita 98 miljoonasta tonnista (2015), jopa 300 miljoo-

naan tonniin vuoteen 2050 mennessä, mikäli kehitys jatkuu niin kuin ennenkin, eikä kier-

totaloutta saada toimimaan. (Heino ym. 2020, 6.) Tekstiilien tuotanto aiheuttaa muiden 

päästöjen ohella myös ympäristöhaittoja niissä käytettyjen kemikaalien takia. Noin 3 500 

erilaista kemikaalia käytetään vaatteiden tuotannossa, ja 750 niistä on luokiteltu olevan 

ihmisten terveydelle haitallista ja 440 ympäristölle haitallista. Arvioiden mukaan 20 % 

maailmanlaajuisesta vesien pilaantumisesta johtuu tekstiilituotteiden värjäyksestä ja vii-

meistelystä. Lisäksi vaatteiden pesu vapauttaa kemikaaleja ja mikrokuituja meriin lisäten 

niiden mikromuoviongelmaa. (Euroopan ympäristövirasto 2021.)  

Lineaarinen talousmalli on omalta osaltaan synnyttänyt pikamuodin ja kertakäyttökult-

tuurin kestävien ja vastuullisesti tuotettujen tekstiilien rinnalle. EU:ssa vaatteiden hinnat 

ovat pudonneet 30 % vuodesta 1996 vuoteen 2018. Pikamuodin eli halpamuodin lisään-

tynyt tarjonta on lisännyt tuotettujen ja pois heitettyjen tekstiilien määrää valtavasti. Li-

säksi tekstiilien kestävyys on huonontunut ja elinkaari pienentynyt. Kysynnän ja tuotan-

non kasvaessa myös tekstiilijätettä on syntynyt enemmän kaikissa kulutusyhteiskun-

nissa. EU:ssa tekstiilejä päätyy jätteeksi noin 11 kg vuodessa yhtä ihmistä kohti. (Euroo-

pan ympäristövirasto 2021.) EU:ssa tekstiilijätettä syntyy vuosittain yli kolme miljoonaa 

tonnia (Niinimäki 2018). Suomalainen kuluttaa vuodessa 13–18 kg tekstiilejä, mikä joh-

taa siihen, että Suomessa syntyy tekstiilijätettä arviolta 70–100 miljoonaa kiloa vuodessa 

(Parkkinen 2020).  
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2.1 Poistotekstiilit 

Poistotekstiileillä tarkoitetaan omistajilleen tarpeetonta tekstiiliä sisältäen sekä tekstiili-

jätteet että käytetyt ja ehjät tekstiilit. Suomessa kotitalouksilta syntyvä lajittelematon pois-

totekstiili on kunnan vastuulla olevaa yhdyskuntajätettä. Yritystoiminnasta syntyvät pois-

totekstiilit eivät kuulu kunnan vastuulle, mutta laki mahdollistaa niiden käsittelyn osana 

valtakunnallista konseptia, mikäli yritys ei löydä vastaanotto- ja käsittelypalvelua kohtuul-

lisin ehdoin kahden viikon kuluessa. (LSJH 2020.) Erilliskerätyn poistotekstiilin määrä 

kasvoi EU:n alueella viiden viime vuoden aikana 2 miljoonasta tonnista  2,8 miljoonaan 

tonniin. EU:n alueella vuonna 2025 voimaan tulevan tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoit-

teen johdosta määrien odotetaan jopa kaksinkertaistuvan. Tänä päivänä Euroopassa 

suurin osa poistotekstiileistä hyödynnetään energiana, eli poistotekstiili päätyy polttoon. 

(STT 2020.) 

2.2 Poistotekstiilien keräys ja lajittelu 

Etusijajärjestyksen (kuva 1) mukaisesti poistotekstiilin joukosta, jotka ovat peräisin koti-

talouksilta, tulee lajitella pois hyvälaatuiset, käyttökelpoiset, sekä myyntiarvoa omaavat 

tuotteet. Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat keränneet tekstiilejä uudelleenkäyttöä varten jo 

vuosia. Lisäksi poistotekstiilejä on kerätty jäteasemien, kauppakeskusten, kirpputorien, 

sekä muoti-, vaatetus- ja kodintekstiilejä myyvien liikkeiden toimesta. Poistotekstiilin ke-

räyksessä on ensisijaisen tärkeää toteuttaa keräys yhteistyössä jätelaitosten kanssa, 

jotta kotimaisten kierrätysratkaisujen kehittämismahdollisuudet taataan. (LSJH 2021, 5–

9.) 
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Kuva 1. EU:n jätehierarkia, eli etusijajärjestys (Euroopan komissio 2017).  

Uudelleenkäyttöön kelpaavalle tekstiilille on toimivia kanavia erilliskeräyksestä lähtien. 

Hyväntekeväisyystoiminnan lisäksi tekstiilejä saadaan uudelleenkäyttöön esimerkiksi 

nettikirpputorien ja muiden kirpputorien, erilaisten tapahtumien sekä lahjoitusten kautta. 

Uudelleenkäyttöön kelpaamattoman tekstiilijätteen hyödyntäminen materiaalina on vä-

häistä. (Dahlbo ym. 2015, 34.) 

2.3 Poistotekstiilien kierrätys 

Maailmanlaajuisesti vaatteisiin käytetyistä kuiduista jopa 87 % päätyy kaatopaikalle tai 

poltettavaksi, josta aiheutuu arviolta 100 miljardin USD:n vuositappiot. Joka sekunti 

kuorma-autollinen tekstiilijätettä viedään kaatopaikalle tai poltetaan. Merkittävän arvon 

menetyksen vuoksi vaatteiden hävittämiseen liittyy korkeat taloudelliset menetykset. Alle 

prosentti vaatteiden tuotantoon käytetyistä materiaaleista kierrätetään uusiksi vaatteiksi. 

Vain 13 % vaatteisiin käytetyistä materiaalista on jotenkin kierrätetty käytön jälkeen. 

Useimmiten kierrätetyt materiaalit päätyvät vähempiarvoiseksi tuotteeksi, kuten eristys-

materiaaleiksi, pyyheliinoiksi tai patjan täytteeksi, jonka jälkeen niihin käytettyjä materi-

aaleja on vaikeaa enää hyödyntää. (Ellen MacArthur Foundation 2017, 36–37.) Poisto-

tekstiilien kierrätysprosentti on EU:n alueella vielä toistaiseksi todella alhainen, vain 3–8 

% tekstiileistä kierrätetään ja näin ollen hyödynnetään materiaalina (STT 2020). Vuonna 

2012 Suomessa kerätystä poistotekstiilistä 77 % päätyi suoraan jätteeksi ja 23 % hyvän-

tekeväisyysjärjestöille. Hyväntekeväisyysjärjestöille päätyneistä tekstiileistä noin puolet 

vietiin ulkomaille, mm. Eurooppaan 74 %, Afrikkaan 24 % ja Aasiaan 2 %. Hyvänteke-

väisyysjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan jopa yli 8 000 000 kg tekstiiliä päätyi ulko-

maille. Vientiin päätyneissä tekstiileissä oli erilaatuista tekstiiliä (valmiiksi lajiteltua, uu-

delleen käyttöön kelpaavaa ja lajittelematonta). Vietyjen tekstiilien käyttötarkoituksesta 

tai lopullisesta sijoituskohteesta ei ollut varmuutta. (Dahlbo ym. 2015, 14–15, 19.) 

2.4 Poistotekstiilien jatkohyödyntämismahdollisuudet 

Tekstiilijätteen hyödyntämismenetelmät voidaan jakaa mekaaniseen-, kemialliseen-, ter-

miseen- ja yhdistettyyn kierrätykseen, energiakäyttöön, bioenergian valmistukseen, sekä 

tekstiilien kompostointiin. Tekstiilijätteen mekaaninen kierrätys on yleisimmin käytetty 

tekstiilimateriaalin kierrätysmenetelmä, sillä se sopii kaikille kuiduille ja kuitusekoitteille. 
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Mekaanisen kierrätyksen avulla tekstiilijätteestä tuotetaan esimerkiksi lämpö- ja äänieris-

teitä, erilaisia imeytystuotteita, autoteollisuuden muotopuristeita ja sisustusmateriaaleja. 

(Dahlbo ym. 2015, 34–38.) Poistotekstiilien kierrätykseen liittyy myös haasteita, kuten 

tasalaatuisen tekstiilijätteen pienet määrät. Kierrätysmateriaalista valmistetuille tuotteille 

tulisi olla myös jatkuvaa kysyntää esimerkiksi julkisten hankintojen kautta. Tekstiililaatu-

jen lajittelussa tulisi lisäksi tehostaa kierrätykseen menevän jakeen lajittelua automaation 

avulla. Vaatteisiin ja tekstiileihin käytetyt kemikaalit, sekä käytön aikana syntynyt lika voi 

myös hankaloittaa teknisiä prosesseja tekstiilien kierrätyksessä, joka tulee ottaa huomi-

oon poistotekstiilien kierrätyksessä. (CircHubs.) 

2.5 Katsaus tulevaisuuteen 

EU:ssa tulee voimaan vuonna 2025 tekstiilijätteiden erilliskeräysvelvoite. Suomessa ha-

lutaan olla edelläkävijöitä tekstiilijätteiden erilliskeräyksessä, joten keräys aiotaan käyn-

nistää jo pari vuotta aiemmin (Heikkilä 2020). Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) suun-

nittelee valtakunnallista kuluttajapoistotekstiilien jalostuslaitosta. Jalostuslaitos tulee 

mahdollistamaan kuluttajapoistotekstiilien kierrätyksen, mikä on arvoketjun puuttuva pa-

lanen, koska vastaavaa laitteistoa, joka pystyy käsittelemään kuluttajapoistotekstiiliä, ei 

Suomessa vielä ole. Poistotekstiilien jalostuslaitos rakennetaan vaiheittain. Jalostusta 

kokeillaan vuodesta 2021 alkaen pilottivaiheen käsittelylinjastolla, joka sijaitsee Paimi-

ossa. Tavoitteena on saada poistotekstiilien keräys valtakunnalliseksi vuoteen 2023 

mennessä, sekä saada Turun Topinpuiston jalostuslaitoksen kapasiteetti vastaamaan 

koko Suomen kuluttajapoistotekstiilien käsittelytarvetta. (LSJH 2021).  
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3 TEKSTIILIEN KIERTOTALOUS 

Tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta talouden mallista kohti kiertotaloutta on 

välttämätöntä (Luukko 2020). Ympäristöhaittojen lieventämiseksi vaate- ja tekstiiliteolli-

suus täytyy saada toimimaan kiertotalouden mukaisesti. Kiertotalouden avulla voidaan 

hillitä ilmastonmuutosta, sekä hidastaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja luon-

nonvarojen ehtymistä. Kiertotaloudessa materiaalit hyödynnetään tehokkaasti, kestä-

västi ja siten, että ne säilyisivät kierrossa mahdollisimman pitkään korkealla käyttöas-

teella. Kiertotalous on talousmalli, jossa jatkuvan tavaroiden tuottamisen sijaan tavaroita 

tuotetaan vähemmän. Kiertotaloudessa kulutus perustuu yhä enemmän omistamisen si-

jasta palveluiden käyttämiseen, kuten: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 

(Maa- ja metsätalousministeriö.) Sitran (2016) mukaan kiertotalouden liiketoimintamal-

leja ovat: Tuote-elinkaaren pidentäminen, Tuote palveluna, Jakamisalustat, Uusiutuvuus 

ja Resurssitehokkuus & Kierrätys.  

YK toteaa vuonna 2020 julkaisemassaan raportissaan, että siirryttäessä kohti kestäväm-

pää kulutusta ja tekstiilien kiertotaloutta, tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja 

muutosta jokaisessa arvoketjun osassa. Systeemisen muutoksen saavuttamiseksi tarvi-

taan koordinoitua, kaikkien sidosryhmien ja toimijoiden välisiä toimia. Tarvitaan entistä 

vahvempaa hallintotapaa, poliittisia toimia, yhteistyötä ja rahoitusta koko toimialan laa-

juisesti sekä kulutustottumusten muutosta. Uudet kiertotaloutta tukevat liiketoimintamallit 

tulee ottaa käyttöön laajamittaisesti, vaarallisten kemikaalien käyttö tekstiilien tuotan-

nossa tulee lopettaa, luonnonvaroja tulee hyödyntää tehokkaammin ja siirtyä fossiilisista 

polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Ennen kaikkea tekstiilien käyttöä tulee tar-

kastella, tekstiilien elinkaarta pidentää, sekä tekstiilien käytön jälkeisiä hyödyntämisvaih-

toehtoja lisätä. Materiaalien kierrätystä tulee huomattavasti tehostaa nykyisestä, kun ma-

teriaalit ovat niiden käyttöikänsä lopussa. (UN Environment Programme 2020, 7.) Ellen 

Mac Arthur Foundation (2017, 27) on todennut, että systeemisen muutoksen saavutta-

miseksi tekstiilialalla tarvitaan niin ikään monialaista yhteistyötä ja osaamista eri sidos-

ryhmien ja verkostojen, teollisuuden, valtion ja kaupunkien, kuluttajien sekä laajemman 

yhteisön välillä. 
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3.1 Kiertotalouden mukainen arvon säilyminen 

Viime vuosina teollisuus ja sen asiakkaat ovat tulleet entistä tietoisemmiksi nykyisen 

vaate- ja tekstiiliteollisuuden aiheuttamista negatiivisista sosiaali- ja ympäristöhaitoista. 

Kiertotalouden mukaisen tekstiiliteollisuuden tarkoitus on säilyttää vaatteiden, kankaiden 

ja kuitujen arvo huipussaan niiden käytön aikana. Käytön jälkeen ne palaavat takaisin 

talousjärjestelmään, näin ne eivät päädy koskaan jätteeksi. Kiertotalouden mukainen 

tekstiiliteollisuus antaisi maailman väestölle mahdollisuuden saada korkealaatuisia, 

edullisia ja yksilöllisiä vaatteita, sekä se johtaisi parempaan lopputulokseen taloudelli-

sesti ja yhteiskunnallisesti ympäristö huomioon ottaen. Arvioilta yli 500 miljardia USD:a 

hukataan vuosittain, koska tekstiilien kierrätys on puutteellista ja vaatteita käytetään liian 

vähän aikaa. (Ellen Mac Arthur Foundation 2017, 22, 36.) 

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotteen arvo säilyy joko biologisessa tai tekni-

sessä (kuva 2) kierrossa. Tänä päivänä vaatteita valmistetaan harvoin materiaaleista, 

jotka olisivat puhtaasti biohajoavia tai biologisesti hyvää materiaalia, jonka vuoksi vaat-

teiden tai tekstiilien arvoa ei voida säilyttää biologisen kierron avulla. Vaatteita ja tekstii-

lejä valmistetaan myös puhtaasti biohajoavista materiaaleista, kuten selluloosapohjai-

sista kuiduista, mutta ne saattavat sisältää muita materiaaleja, kuten ompeleita, nappeja 

ja tarroja, jotka eivät ole biohajoavia. Lisäksi vaatteiden ja kuitujen sisältämät väriaineet 

ja raskasmetallit voivat olla ympäristölle haitallisia. Tulevaisuudessa on hyvinkin mah-

dollista, että vaatteiden ja tekstiilien materiaalit voisivat soveltua enenevissä määrin bio-

logisiin kiertoihin, jolloin niitä voisi kompostoida ja anaerobisesti hajottaa. (Ellen Mac Art-

hur Foundation 2017, 51.) 
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Kuva 2. Kiertotalouden mukainen järjestelmä, jossa arvo säilyy biologisen tai teknisen 

kierron avulla (Ellen Mac Arthur Foundation 2017, 49).  

3.2 Tulevaisuuden potentiaaliset liiketoimintamallit 

Vaatteita ja tekstiilejä valmistetaan vielä toistaiseksi paljon neitseellisistä raaka-aineista, 

kierrätettyjen vaatekuitujen sijaan. Globaalin vaate- ja tekstiiliteollisuuden eettiset, sosi-

aaliset ja ekologiset haasteet ovat esillä yhä enemmän julkisissa keskusteluissa. Kulut-

tajien kasvava tietoisuus maapallon resurssien rajallisuudesta ohjaa yhä useampia hyö-

dyntämään jakamistaloutta. (Heino ym. 2020, 50.) Tuotteiden omistajuus säilyy yhä use-

ammin niiden tuottajilla ja välittäjillä, mikä mahdollistaa tuotteen tai materiaalin tehok-

kaan käytön koko niiden elinkaaren ajan. Tämän tapaisia liiketoimintamalleja kutsutaan 

omistamisen muutoksen liiketoimintamalleiksi. Näitä ovat tuote palveluna, materiaali pal-

veluna, suorituskyky palveluna ja toimintatakuut, kuten elinikäiset takuut ja materiaalien 

takaisinotto-, sekä panttijärjestelmät. Omistajuuden muutosta tukevat erilaiset jakamis-

alustat ja digitaaliset ratkaisut. Omistamisen muutos luo yrityksille uusia liiketoiminta-

hyötyjä, sekä se tukee siirtymää kohti kiertotaloutta. Lisäksi Euroopan komission kierto-

taloussuunnitelmassa keskiössä ovat kestävä kuluttaminen ja tuotepolitiikka, joiden to-

teutumiseksi omistamisen muutoksen liiketoimintamallit on yksi ratkaisuista. (Orasmaa 

ym. 2020.)  
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Perinteiset liiketoimintamallit ovat muuttumassa asiakastarpeiden tunnistamiseen perus-

tuvaan toimintaan. Luonnonvaroja säästyy, kun asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata 

tuote palveluna -tarjonnalla. Palvelullistaminen tapahtuu yli toimialarajojen, ja se liittyy 

tiiviisti ajatukseen tekstiilien elinkaaren pidentämisestä. Uusilla palvelumalleilla voidaan 

saavuttaa tekstiilialalla hiilineutraalisuutta saavuttavia toimintamalleja laajamittaisesti. 

Tekstiilien tarjoaminen palveluna on erittäin potentiaalinen liiketoimintamahdollisuus tu-

levaisuudessa. Korjauspalvelut, käytettyjen tuotteiden vastaanotto ja second hand -

myynti ovat myös potentiaalisia palvelumalleja. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia palve-

lumalleihin, esimerkiksi RFID-tunnistusteknologian avulla voidaan mahdollistaa vaattei-

den ja tekstiilien parempi kierto, ajantasainen saatavuustieto ja tehokas toimitusketju, 

joka on yksi keskeinen tekijä hiilineutraalisuudessa. Lisäksi digitalisaatio tuo mahdolli-

suuksia verkko-ostamiseen ja sen tehostamiseen erilaisin keinoin, esimerkiksi digitaali-

sen sovittamisen kautta. (Heino ym. 2020, 60–61.) 

3.3 Tekstiilien kiertotalouden tulevaisuus 

Thredup Resale julkaisi 2021 raportin, jossa second hand-kaupan ennustetaan tuplaan-

tuvan seuraavan viiden vuoden aikana ja sen ennustetaan kasvavan kaksi kertaa suu-

remmaksi vuoteen 2030 mennessä verrattuna pikamuotiin. Vuonna 2021 GlobalData 

Consumer Survey teetti tutkimuksen 3 500 amerikkalaiselle kuluttajalle, jotka olivat yli 

18-vuotiaita. Kyselyyn vastanneista 86 % olivat ostaneet jo second hand -muotia tai ai-

koivat ostaa sitä tulevaisuudessa. Kaikista kuluttajista 42 % ja 53 % milleniaaleista sekä 

Z-sukupolvesta aikovat kuluttaa viiden seuraavan vuoden aikana enemmän rahaa se-

cond hand- muotiin. Heistä 45 % kieltäytyy ostamasta vaatteita kestämättömiltä brän-

deiltä ja jälleenmyyjiltä. Thredup Resale-raportissa olevan tutkimuksen mukaan Z-suku-

polvella on yleisesti erilainen ajattelutapa vaatteiden kulutuksesta. Heistä 83 % ajattelee, 

että vaatetuksen omistaminen on tilapäistä. (Thredup 2021.) 

Vaatevuokraamojen, second hand- ja vertaiskaupan käyttö, sekä vaatteiden kierrättämi-

nen on yleistynyt viime vuosina. Globaali ilmastoliike on tuonut vuosina 2019–2020 mer-

kittäviä muutoksia, jossa ilmastosuorituskykyä on korostettu maailman suurimpien varal-

lisuuden hoitajien toimesta. Tekstiilialalle on myös syntynyt omia, ainoastaan alan kes-

tävyyteen keskittyviä suuria sijoittajia. Yleinen trendi voidaan nähdä kasvavana tarpeena 

ja kysyntänä kierrättämiselle, ja sitä kautta kierrätetyille tuotteille ja raaka-aineille.  (Heino 

ym. 2020,50–52.) 
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3.4 Toimia kestävämpään vaate- ja tekstiiliteollisuuteen 

Alle vuosikymmenen aikana Euroopassa on syntynyt lukemattomia innovatiivisia mate-

riaali- ja tekniikkaratkaisuja vaatteiden ja jalkineiden hankintaketjuissa. Nämä innovaatiot 

vaihtelevat resurssitehokkuuden parantamisesta tuotantoprosessien ja liiketoimintamal-

lien radikaaliin uudelleentarkasteluun. Uudet innovaatiot eivät yksinään riitä vähentä-

mään tekstiilituotannon jalanjälkeä, vaan niiden rinnalle tarvitaan muutosta kulutus- ja 

ostokäyttäytymiseen. (Fashion for Good, 2019, 6.) Kuvaan 3 on koottu keinoja kestä-

vämpään vaate- ja tekstiiliteollisuuteen.   

*Cut, make and trim on yleisin tuotantomenetelmä tekstiili- ja vaatetehtaissa, siinä on kolme vaihetta, jotka 

valmistajat käyvät läpi tarjotakseen lopputuotteen kuluttajalle tai brändille (Metafuro). 

Kuva 3. Ratkaisuja ja innovaatiota kestävämpään tekstiilialaan (Fashion for Good, 2019, 
6). 
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Tuotteen käyttöikää tulisi maksimoida, jotta siihen sidottuja raaka-aineita voitaisiin hyö-

dyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tuotesuunnittelulla ja materiaalivalinoilla on mer-

kittävä vaikutus tuotteen elinkaaren pidentämisessä. (Heino ym. 2020, 57.) Ilmaston-

muutosvaikutuksia tarkasteltaessa tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyk-

sen osalta, voidaan todeta, että neitseellisen tuotannon korvaamisella on merkittävä ja 

ratkaiseva merkitys ympäristövaikutuksiin. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat parempia 

vaihtoehtoja verrattuna energiahyödyntämiseen. Olennaisen tärkeänä voidaan pitää, 

että kierrätysmateriaaleista valmistetuilla tuotteilla korvataan nykyisiä, neitseellisistä 

raaka-aineista valmistettuja tuotteita, sen sijaan, että markkinoiden tuotevalikoimaa lisät-

täisiin. (Dahlbo ym. 2015, 47.) 

Tänä päivänä hiilineutraali tekstiilituote ei vielä välttämättä ole liiketaloudellisesti kannat-

tavaa muihin ratkaisuihin nähden. Erilaiset tukijärjestelmät ja kierrätysvelvoitteet, sekä 

hiiliveron kaltaiset instrumentit ovat olennaisia tekijöitä uusien markkinoiden syntymi-

selle. Poliittisella tasolla merkittävää tulee olemaan se, miten vahvasti eri maat Euroo-

passa tukevat immateriaalisia ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja, uusien ekologisten 

ratkaisujen kehittämistä sekä tekstiilien kierrättämistä ja niiden hyödyntämistä. (Heino 

ym. 2020, 50.)  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOKSET 

Tässä työssä tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta ja kyselytutki-

musta. Kirjallisuuskatsauksen avulla luotiin kokonaisvaltainen kuva vaate- ja tekstiiliteol-

lisuuden nykytilanteesta, sekä kiertotalouden mahdollisuuksista. Kirjallisuuskatsauk-

sessa perehdyttiin niin suomalaisiin kuin kansainvälisiin julkaisuihin, artikkeleihin ja ra-

portteihin. Hakutermeinä käytettiin muun muassa tekstiilien kiertotalous, vaate- ja teks-

tiiliteollisuuden aiheuttamat ympäristövaikutukset, sekä kestävä tekstiiliteollisuus.  

Työssä tehtiin kyselytutkimus Webropol-pohjaisena verkossa tapahtuvana kyselynä, 

jonka verkkolinkki oli avoinna noin 2,5 kuukautta. Kysely oli suunnattu tekstiilialalla toi-

miville yrityksille, ja kyselyn tarkoituksena oli tutkia yrityksen edustajien ajatuksia ja mie-

lipiteitä liittyen tekstiilien kiertotalouteen. Kysely lähetettiin sähköpostiviestinä 23 vas-

taanottajalle, jotka valikoituivat sattumanvaraisesti, kriteerinä oli ainoastaan se, että vas-

taanottaja edustaa tekstiilialalla toimivaa tahoa. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti noin 

kuukauden kuluttua ensimmäisestä sähköpostista. Kyselyä mainostettiin myös Tela-

ketju-verkoston sosiaalisessa mediassa ja Teams-alustalla. Kysely suoritettiin täysin 

anonyymisti, eikä vastanneista kerätty henkilötietoja tai muitakaan tietoja. Kyselyyn tuli 

vastausaikana vastauksia yhteensä 18 kappaletta. 

Ohjelman automaattisesti luoma raportti on liitteenä 1. Kyselyssä oli yksilö- ja monivalin-

takysymyksiä. Osassa kysymyksiä oli myös mahdollisuus vastata avoimesti kysymyk-

seen. Kyselyssä ei ollut vastauspakkoa minkään kysymyksen kohdalla, koska kyselystä 

haluttiin tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällinen, jotta vastaus ei jäisi palauttamatta 

johonkin kysymykseen mahdollisesti jumittuessa. Vaikka siis kaikkien vastanneiden yh-

teenlaskettu määrä oli 18, kysymyksessä 7 ja 11 vastanneita on vähemmän, niin että 

kysymyksessä 7 vastanneita oli yhteensä 16 ja kysymyksessä 11 vastanneita oli yh-

teensä 17.  

4.1 Tulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 18 henkilöä, joista 16 ilmoitti ensimmäisessä kysymyksessä 

yrityksensä toimivan tekstiilialalla. Vastanneista kaksi vastasi, että ei toimi, joka pitää 

ottaa huomioon kyselyn tulosten analysoinnissa. Ensimmäisen kysymyksen (toimiiko yri-
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tyksenne tekstiilialalla?) yhteydessä oli vaihtoehtojen kyllä ja ei lisäksi mahdollisuus kir-

joittaa tekstikenttään, mitä tahoa vastaaja edustaa. Tämä kohta oli kuitenkin tyhjä. Kysy-

myksessä kaksi, vastaajat kertoivat mitä tuotetta tai palvelua myyvät. Vastauksista voi-

daan päätellä, että vaikka ensimmäisessä kysymyksessä kaksi vastaajaa vastasi, ettei 

edustaisi tekstiilialan yritystä, he silti toimivat tekstiilialalla. Vastauksissa on kuitenkin 

mahdollisuus tulkitsemisvirheeseen. Kysymys kaksi oli luonteeltaan moni valinta, johon 

siis vastasi yhteensä 18 vastaajaa ja vastausvaihtoehtoja valittiin 23. Kysymykseen muu, 

mitä-kohta oli toiseksi eniten vastauksia saanut vaihtoehto ja siihen oli mahdollisuus kir-

joittaa vastaus. Annettuja vastauksia olivat: ”vuokraamo, vastaanottoa (poistotekstiili) ja 

kierrätyskuitua, lanka ja kangas, sekä vaatteiden lainaus jäsenyys”. Vastauksista ilme-

nee (kuvio 1), että suurin osa, 61 % vastanneista myy vaatteita ja tekstiilejä joko tuot-

teena tai palveluna.  

 

 

Kuvio  1. Kyselytutkimuksen kysymys kaksi.  

Kolmanteen kysymykseen (mitä kiertotalouden liiketoimintamalleja toteutatte omistami-

sen muutoksen näkökulmasta?) vastasivat kaikki 18 vastaajaa, kyseessä oli monivalin-

takysymys ja vastausvaihtoehtoja valittiin yhteensä 24. Kuviosta 2 nähdään, että suurin 

osa (44 %) vastaajista toteutti tuote palveluna-liiketoimintamallia toiminnassaan. Vas-

tausvaihtoehtojen materiaali palveluna, suorituskyky palveluna, sekä emme toteuta vielä 

kiertotalouden liiketoimintamalleja, mutta aikomus on, eivät olleet kenenkään vastannei-
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den valintana. Tähänkin kysymykseen oli mahdollista kirjoittaa avoimeen kenttään vas-

taus. Vastaajista 33 % valitsi muu, mitä-vaihtoehdon, ja tulleita vastauksia olivat muun 

muassa: mekaaninen kierrätys, korjaaminen brändättynä tuotteena, sekä hylätyn tekstii-

lin tai tekstiilin osan resurssitehokas uusiomuotoilu pitkäikäiseksi vaatteeksi tai asus-

teeksi. 

 

Kuvio  2. Kyselytutkimuksen kysymys kolme.  

Kysymyksessä neljä, kysyttiin näkeekö vastaaja kiertotalouden liiketoimintamallien tuo-

van lisäarvoa yritykselleen. Vastaajia oli jälleen 18 ja 83 % heistä vastasi kyllä, 6 % ei ja 

loput 11 % eivät osanneet vastata kysymykseen.  

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, miten siirtymä kohti kiertotalouden liiketoimintamal-

leja näkyy toiminnassanne? Vastaajia oli 18 ja vastausvaihtoehdot: yrityksen kilpailukyky 

on parantunut, yrityksen kilpailukyky ja tuottavuus on parantunut, en osaa sanoa ja muu, 

mitä, saivat 22 % vastauksista. Muu, mitä vaihtoehtoon oli mahdollista kirjoittaa avoin 

vastaus, joita tuli yhteensä kaksi. Annetut vastaukset olivat: ”koko toiminta on kiertota-

loutta ja korona aiheutti sen, että liike on toistaiseksi kiinni”. Yrityksen kilpailukyky on 
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heikentynyt -ja yrityksen tuottavuus on heikentynyt -vaihtoehdot saivat 6 % kokonaisvas-

tauksista.  

Kuviossa 3 on esitetty tulokset kysymykseen kuusi: miten iso merkitys yhteistyöverkos-

toilla on, kun toteutatte kiertotalouden liiketoimintamalleja? Vastanneista 56 % vastasi 

suuri ja 44 % melko suuri. 

 

Kuvio  3. Kyselytutkimuksen kysymys kuusi. 

Kyselytutkimuksen kysymys seitsemän on esitetty kuviossa 4. Kysymyksellä haluttiin 

kartoittaa vastanneiden mielipiteitä siihen, mitkä asiat heidän mielestään vaikeuttavat 

kiertotalouden ja etenkin omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin siirtymistä ja to-

teuttamista. Kysymys oli luonteeltaan moni valinta. Vastaajia oli yhteensä 16 ja vastaus-

vaihtoehtoja valittiin yhteensä 32 kappaletta. Vastaajista suurin osa, 44 % valitsi vaihto-

ehdon ”taloudellisesti kannattamatonta”. Vastaajista, 38 % oli sitä mieltä, että lainsää-

däntö ei tue toimintaa. Vastausvaihtoehdot teknologiaa ei ole saatavilla tai se ei ole ajan 

tasalla, sekä kuluttajien kiinnostuksen puute, saivat 31 % vastauksista. Koulutuksen ja 

osaamisen puute-vastausvaihtoehto puolestaan sai vastauksista 19 %. Vastanneista 13 

% oli sitä mieltä, että taloudellisten tukien saaminen on hankalaa. Tässä kysymyksessä 

(kysymys 7) oli myös mahdollista vastata muu, mitä, ja kirjoittaa omin sanoin vastaus. 

Annettuja vastauksia tuli tähän kohtaan yhteensä neljä ja vastauksia olivat muun mu-

assa: ”lineaaritalouden mallit, kulttuurimuutos vie aikaa asiakasyritysten ja julkisten 
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hankkijoiden ajatusmaailmassa, sekä kuluttajien tietojen ja taitojen vähäisyys ja tämän 

näkökulman laiminlyönti”. 

 

Kuvio  4. Kyselytutkimuksen kysymys seitsemän. 

Kahdeksannessa kysymyksessä haluttiin tietää, tarvitaanko vastaajien mielestä uutta 

osaamista, kun siirrytään kiertotalouden omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin. 

Vastaajia oli yhteensä 18, joista 78 % vastasi kyllä. Heillä oli myös mahdollisuus kirjoittaa 

avoin vastaus, mitä osaamista tullaan tarvitsemaan. Avoimia vastauksia tuli yhteensä 

viisi ja ne olivat: ”kykyä ajatella pitkälle ja asiakaslähtöisesti, erilaisia tietojärjestelmiä ja 

seurantamenetelmiä, uudenlaista ajattelutapaa jokaisessa portaassa, asiakasymmärrys, 

sekä uutta teknologiaa ja osaamista”. Vastaajista 22 % ei osannut sanoa tarvitaanko 

uutta osaamista siirryttäessä kiertotalouden omistamisen muutoksen liiketoimintamallei-

hin.  

Yhdeksännessä kysymyksessä haluttiin tietää vastaajien mielipide siihen, kuinka työn 

sisältö tulee muuttumaan omistamisen muutoksen liiketoimintamallin myötä. Vastaajista 

72 % oli sitä mieltä, että työ tulee muuttumaan kohtalaisesti ja 22 % ei osannut sanoa. 

Vastaajista 6 % oli sitä mieltä, ettei työ tule muuttumaan nykyisestä. Kukaan vastan-

neista ei ollut sitä mieltä, että työ tulisi muuttumaan paljon. 
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Kuvio  5. Kyselytutkimuksen kysymys yhdeksän. 

Kyselytutkimuksen kymmenennessä kysymyksessä kysyttiin: mitä asioita toivoisitte ta-

pahtuvan tai muuttuvan, jotta kiertotalouden omistamisen muutoksen malliin siirtyminen 

olisi kannattavampaa? Omistamisen muutoksella tarkoitetaan sitä, että tuotteiden omis-

tamisen sijaan niitä vuokrataan, lainataan ja jaetaan. Omistajuus säilyy yhä useammin 

palvelun tarjoajalla tai tuotteen tuottajalla (Orasmaa ym. 2020.) Kysymykseen vastasivat 

kaikki 18 vastaajaa ja vastausvaihtoehtoja valittiin yhteensä 45. Kuviossa 6 havainnollis-

tetaan miten vastaukset jakautuivat vaihtoehtojen kesken. Kysymykseen oli myös mah-

dollista vastata muu, mitä-kohtaan omin sanoin mitä ajattelee kysymyksestä. Näin ollen 

saatiin kolme vastausta, jotka olivat: ”erilaisia tuki-instrumentteja myös pienille toimijoille, 

paremmat yritystuet, sekä kuluttajien tietoisuuden ja koulutuksen lisääminen ruohonjuu-

ritasolla”.  
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Kuvio  6. Kyselytutkimuksen kysymys kymmenen. 

Viimeisessä kysymyksessä haluttiin tietää, minkälaiseksi asiakkaiden ja kuluttajien tietä-

mys tekstiilien kiertotaloudesta tällä hetkellä koetaan ja näkyykö se heidän kulutuskäyt-

täytymisessään. Vastauksia tuli yhteensä 17. Vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että tie-

tämystä tekstiilien kiertotaloudesta ei vielä ole tarpeeksi, eikä se näy asiakkaiden toimin-

tatavoissa, ja asiakkaiden ja kuluttajien tietoisuutta tekstiilien kiertotaloudesta tulisi lisätä. 

41 % vastasi, että tietämys tekstiilien kiertotaloudesta on hyvä, mutta se ei vielä näy 

kovinkaan paljon toimintatavoissa. Vastanneista loput, eli 12 % oli sitä mieltä, että tietä-

mys tekstiilien kiertotaloudesta on hyvä, asiakkaat ja kuluttajat osaavat tehdä parempia 

valintoja kiertotalouden näkökulmasta (esim. tuote palveluna, tuote-elinkaaren pidentä-

minen, jakamisalustat). 
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5 YHTEENVETO 

Tekstiiliteollisuuden aiheuttamat ilmasto- ja ympäristökuormitukset ovat poliittisen, kuin 

myös yhä enevissä määrin yritysten ja kuluttajien tietoisuudessa. Halu toimia ympäristön 

kannalta kestävämmällä tavalla on kasvussa. Vaate- ja tekstiiliteollisuuden kiertotalous 

voi mahdollistaa taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä.  

Kyselytutkimukseen vastanneet vaate- ja tekstiilialalla toimivien yritysten edustajat ker-

toivat toteuttavansa kiertotalouden liiketoimintamalleja. Suurin osa vastanneista kertoi 

toteuttavansa tuote palveluna -liiketoimintamallia. Vastanneista suurin osa (83 %) oli sitä 

mieltä, että kiertotalouden liiketoimintamallit tuovat lisäarvoa heidän yritykselleen. Vas-

tauksissa korostui yhteistyöverkostojen merkitys. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että 

yhteistyöverkostojen merkitys on suuri tai melko suuri, kun toteutetaan kiertotalouden 

liiketoimintamalleja. Vastauksista päätellen on tärkeää tehdä eri sidosryhmien välisesti 

yhteistyötä, jotta tekstiilien kiertotalous saadaan toimivaksi niin paikallisesti, mutta myös 

valtakunnallisesti, kansainvälisyyttä unohtamatta. Suurin hyöty ympäristön ja ilmaston 

näkökulmasta saavutetaan, kun tekstiilien kiertotalous saadaan globaalisti toimivaksi.  

Kiertotalouden omistamisen muutoksen mallit tulevat tulevaisuudessa kasvamaan ja ku-

luttajat tulevat todennäköisesti käyttämään omistamisen sijaan palveluja enemmän, hei-

dän ympäristötietoisuutensa vuoksi. Omistamisen tarve tulee pienenemään uusien liike-

toimintamallien lisääntyessä, esimerkiksi tuote palveluna-konsepti tulee olemaan yhä 

yleisempää nuorempien sukupolvien elinaikana. Kuluttajien tietoisuuden kasvaessa, ha-

lutaan toimia kestävämmällä tavalla ja monet valitsevatkin useammin kiertotaloutta to-

teuttavilta yrityksiltä palveluja ja tuotteita. Kuten luvussa 3.3 kerrottiin, second 

hand -markkinat ovat lisääntyneet ja niiden ennustetaan kasvavan, tämäkin tukee siirty-

mää kohti tekstiilien kiertotaloutta. 

Kiertotaloutta tukevat yritykset ovat kilpailukykyisiä niiden kestävämmän toimintatapansa 

vuoksi, noin 45 % kyselytutkimukseen vastanneista kertoi joko heidän kilpailukykynsä 

parantuneen tai yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantuneen, kun heidän toi-

mintansa on muuttunut kiertotaloutta tukevaksi. Kysymyksen vastausprosentit tosin eivät 

ole täysin luotettavia, sillä kolme vastasi muu, mitä-kohtaan, että heidän liiketoimintansa 

on ollut sen perustamisesta lähtien kiertotalouden mukaista, joten muutosta vanhasta 

liiketoimintamallista kohti kiertotaloutta ei ollut.  Kysymyksen olisi voinut esittää siis sel-

vemmin.  
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Kyselyyn vastanneista 78 % oli sitä mieltä, että uutta osaamista tarvitaan, kun siirrytään 

kiertotalouden omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin. Tämä tuleekin huomioida 

koulutuksissa ja koulutustarjonnassa. Kiertotalouden osuutta opetuksessa tulee kasvat-

taa jokaisella koulutusastella, jotta tulevaisuuden työntekijöillä olisi riittävä ymmärrys 

kiertotaloudesta. 

Yritysten edustajien vastauksista ilmeni, että kiertotalouteen siirtymistä haittaa tietämät-

tömyys ja välinpitämättömyys, tietojen ja taitojen vähäisyys ja tämän näkökulman laimin-

lyönti, sekä lineearitalouden mallit. Lisäksi vanhasta toimintamallista, joka on ollut vakiin-

tunut tapa toimia ja kuluttaa vuosikausia, siirtyminen kohti kiertotaloutta on suuri muutos, 

joka tulee viemään aikaa niin teollisuudelta, yrityksiltä, kuin kuluttajiltakin. Kyselytutki-

mukseen vastanneista 47 % olikin sitä mieltä, että tällä hetkellä tietämystä tekstiilien 

kiertotaloudesta ei vielä ole tarpeeksi, joten se ei näy asiakkaiden ja kuluttajien toiminta-

tavoissa. Vastanneista 41 % olivat sitä mieltä, että tietämys tekstiilien kiertotaloudesta 

on hyvä, mutta se ei vielä näy kovinkaan paljon toimintatavoissa. Tietämystä tulisikin 

lisätä tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudesta. Lisäksi tekstiiliteollisuuden aiheuttamista 

negatiivisista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista tulisi kertoa yhä enemmän ja ympäristö-

kasvatusta lisätä. Suunta on oikea, tietoisuus lisääntyy jatkuvasti, mutta paljon on vielä 

tehtävää, jotta tietämys, ja ennen kaikkea kulutuskäyttäytyminen saadaan kestäväm-

mäksi ja halutulle kiertotaloutta tukevalle tasolle.  

Kuten luvussa 2.1.4 kerrottiin, EU:n asettama poistotekstiilien erilliskeräysvelvoite tulee 

voimaan vuonna 2025, joka edistää tekstiilien kiertotalouden toteutumista. Erilliskeräys-

velvoitteen johdosta Eurooppaan syntyy väistämättä uutta liiketoimintaa, lisäksi tekstii-

lien kiertotaloudessa on valtava globaali bisnes potentiaali. Kiertotalouden liiketoiminta-

malleja toteuttavat yritykset tulevat tulevaisuudessa lisääntymään kansallisella tasolla, 

sillä yleisesti poliittinen tahtotila on lisätä kiertotaloutta kokonaisvaltaisesti jokaisella sek-

torilla.  

Vaatteiden ja tekstiilien kiertotalouden harjoittamiseen liittyy vielä paljon sitä hidastavia 

tekijöitä. Lainsäädäntöä ei ole vielä päivitetty kiertotaloutta tukevaksi. Lisäksi 44 % vas-

tasi, että kiertotalouden harjoittaminen on taloudellisesti kannattamatonta, joten se ei 

senkään vuoksi houkuta yrityksiä muuttamaan toimintaansa kiertotaloutta tukevaksi. Ku-

ten luvussa 3.4 todettiin, poliittisella tasolla tulee olemaan merkityksellistä se, kuinka 

vahvasti eri maat tukevat immateriaalisia ratkaisuja, uusia liiketoimintamalleja, uusien 

ekologisten ratkaisujen kehittämistä, sekä tekstiilien kierrättämistä ja niiden hyödyntä-

mistä. Erilaisten tukijärjestelmien, sekä verotuksen kaltaiset instrumentit ovat olennaisia 
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tekijöitä, jotka vaikuttavat kannattavuuteen. Lainsäädännön ja muiden tuki-instrument-

tien ollessa ajan tasalla kiertotalouden näkökulmasta, syntyy paljon ja tavoitteiden mu-

kaisesti uusia, kestäviä ja liiketoiminnallisestikin kannattavia kiertotaloutta tukevia yrityk-

siä. 
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Raportti: Kysely yrityksille 

1. Toimiiko yrityksenne tekstiilialalla? 

Vastaajien määrä: 18 

 

 n Prosentti 

Kyllä 16 88,9 % 

Ei 2 11,1 % 

Edustan muuta tahoa, mitä? 0 0,0 % 

 

2. Mitä tuotetta tai palvelua myytte seuraavista (moni valinta): 

Vastaajien määrä: 18, valittujen vastausten lukumäärä: 23 
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 n Prosentti 

Vaatteet ja asusteet 11 61,1 % 

Tekstiilit 3 16,7 % 

Huonekalut 2 11,1 % 

Sisustus 1 5,6 % 

Muu, mitä: 6 33,3 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mitä: Vuokraamo 

Muu, mitä: Vastaanottoa (poistotekstiili) ja kierrätyskuitua 
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Muu, mitä: Lanka, kangas 

Muu, mitä: vaatteiden lainaus jäsenyys 

 

3. Mitä kiertotalouden liiketoimintamalleja toteutatte omistami-

sen muutoksen näkökulmasta? (moni valinta) 

Vastaajien määrä: 18, valittujen vastausten lukumäärä: 24 

 

 

 n 
Pro-

sentti 

Tuote palveluna 8 44,4 % 
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Materiaali palveluna 0 0,0 % 

Suorituskyky palveluna 0 0,0 % 

Toimintatakuu (elinikäinen takuu) 1 5,6 % 

Tuotteen/materiaalin takaisinotto- tai panttijärjestelmä 6 33,3 % 

Emme toteuta vielä kiertotalouden liiketoimintamalleja, mutta aikomus 

on 
3 16,7 % 

Emme toteuta kiertotalouden liiketoimintamalleja 0 0,0 % 

Muu, mitä? 6 33,3 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaih-

toehdot 
Teksti 

Muu, mitä? Mekaaninen kierrätys 

Muu, mitä? Korjaaminen brändättynä tuotteena 

Muu, mitä? Korona negatiivinen 

Muu, mitä? Kierrätys 

Muu, mitä? 
hylätyn tekstiilin tai tekstiilin osan resurssitehokas uusiomuotoilu pit-

käikäiseksi vaatteeksi tai asusteeksi 

Muu, mitä? Kierrätyskuidut 

 

4. Näettekö kiertotalouden liiketoimintamallien tuovan lisäarvoa 

yrityksellenne? 
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Vastaajien määrä: 18 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 15 83,3 % 

Ei 1 5,6 % 

En osaa sanoa 2 11,1 % 

 

5. Miten siirtymä kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja näkyy 

toiminnassanne? 
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Vastaajien määrä: 18 

 

 

 n Prosentti 

Yrityksen kilpailukyky on parantunut 4 22,2 % 

Yrityksen tuottavuus on parantunut 0 0,0 % 

Yrityksen kilpailukyky, sekä tuottavuus on parantunut 4 22,2 % 
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Yrityksen kilpailukyky on heikentynyt 1 5,6 % 

Yrityksen tuottavuus on heikentynyt 1 5,6 % 

Yrityksen kilpailukyky, sekä tuottavuus on heikentynyt 0 0,0 % 

En osaa sanoa 4 22,2 % 

Muu, mitä? 4 22,2 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoeh-

dot 
Teksti 

Muu, mitä? Kiertotalous on liiketoimintamme ydintä, joten ei ole siirtymää. 

Muu, mitä? Koko liikeidea on kiertotalouden mukainen 

Muu, mitä? Koko toiminta on kiertotaloutta 

Muu, mitä? Korona aiheutti sen, että liike on toistaiseksi kiinni 

 

6. Miten iso merkitys yhteistyöverkostoilla on, kun toteutatte 

kiertotalouden liiketoimintamalleja? 

Vastaajien määrä: 18 



Liite 1 (8) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mia Pitsinki 

 

 

 n Prosentti 

Suuri 10 55,6 % 

Melko suuri 8 44,4 % 

Vähäinen 0 0,0 % 

En osaa sanoa 0 0,0 % 

 

7. Mitkä asiat vaikeuttavat kiertotalouden ja etenkin omistamisen 

muutoksen liiketoimintamalleihin siirtymistä ja toteuttamista? 

(moni valinta) 

Vastaajien määrä: 16, valittujen vastausten lukumäärä: 32 
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 n Prosentti 

Lainsäädäntö ei tue toimintaa 6 37,5 % 

Taloudellisten tukien saaminen hankalaa 2 12,5 % 

Taloudellisesti kannattamatonta 7 43,8 % 

Koulutuksen ja osaamisen puute yrityksessä 3 18,8 % 

Teknologiaa ei ole saatavilla tai se ei ole ajan tasalla 5 31,3 % 

Kuluttajien kiinnostuksen puute 5 31,3 % 
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Muu, mitä? 4 25,0 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihto-

ehdot 
Teksti 

Muu, mitä? 
Ohjauskeinoja (mm julkiset hankinnat) tukemaan kierrätyskuidun 

käyttöö 

Muu, mitä? Lineaaritalouden mallit 

Muu, mitä? 
Kulttuurimuutos vie aikaa asiakasyritysten ja julkisten hankkijoi-

den ajatusmaailmassa 

Muu, mitä? 
kuluttajien tietojen ja taitojen vähäisyys ja tämän näkökulman lai-

minlyönti 

 

8. Tarvitaanko uutta osaamista, kun siirrytään kiertotalouden 

omistamisen muutoksen liiketoimintamalliin? 

Vastaajien määrä: 18 
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 n Prosentti 

Kyllä, mitä? 14 77,8 % 

Ei 0 0,0 % 

En osaa sanoa 4 22,2 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoeh-

dot 
Teksti 

Kyllä, mitä? Tietoa keinoista 

Kyllä, mitä? Ansaintalogiikan muutosta, viestintäosaamista 

Kyllä, mitä? Kiinnostusta kierrättämiseen 

Kyllä, mitä? Ajatella pitkälle ja asiakaslähtöisesti 
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Kyllä, mitä? erilaisia tietojärjestelmiä ja seurantamenetelmiä 

Kyllä, mitä? uudenlaista ajattelutapaa vähän joka portaassa 

Kyllä, mitä? Asiakasymmärrys 

Kyllä, mitä? Uutta teknologiaa ja osaamista 

Kyllä, mitä? 
Teknologiaosaamista liittyen uusia liiketoimintamalleja tukeviin 

ratkaisuihin 

 

9. Miten arvioisitte työn sisällön muuttuvan omistamisen muu-

toksen liiketoimintamallin myötä? 

Vastaajien määrä: 18 

 

 

 n Prosentti 
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Työ tulee muuttumaan paljon 0 0,0 % 

Työ tulee muuttumaan kohtalaisesti 13 72,2 % 

Työ ei muutu nykyisestä 1 5,6 % 

En osaa sanoa 4 22,2 % 

 

10. Mitä asioita toivoisitte tapahtuvan tai muuttuvan, jotta kierto-

talouden omistamisen muutoksen malliin siirtyminen olisi kan-

nattavampaa? (moni valinta) 

Vastaajien määrä: 18, valittujen vastausten lukumäärä: 45 

 

 n Prosentti 
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Verokevennykset kiertotaloutta toteuttaville yrityksille 11 61,1 % 

Lainsäädännön päivittäminen kiertotaloutta tukevaksi 10 55,6 % 

Kokonaisvaltaisempi yhteistyöverkosto ja yhteinen infrastruktuuri 10 55,6 % 

Tietoisuuden ja koulutuksen lisääminen 11 61,1 % 

Muu, mitä? 3 16,7 % 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoeh-

dot 
Teksti 

Muu, mitä? Erilaisia tuki-instrumentteja myös pienille toimijoille 

Muu, mitä? Paremmat yritystuet 

Muu, mitä? 
kuluttajien tietoisuuden ja koulutuksen lisääminen ruohonjuuri-

tasolla 

 

11. Minkälaiseksi koette asiakkaiden ja kuluttajien tietämyksen 

tekstiilien kiertotaloudesta tällä hetkellä ja näkyykö se heidän 

kulutuskäyttäytymisessään? 

Vastaajien määrä: 17 
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 n 
Pro-

sentti 

Tietämys tekstiilien kiertotaloudesta on hyvä, asiakkaat ja kuluttajat 

osaavat tehdä parempia valintoja kiertotalouden näkökulmasta (esim. 

tuote palveluna, elinkaaren pidentäminen, jakamisalusta). 

2 11,8 % 

Tietämys tekstiilien kiertotaloudesta on hyvä, mutta se ei vielä näy kovin-

kaan paljon toimintatavoissa. 
7 41,2 % 

Tietämystä tekstiilien kiertotaloudesta ei vielä ole tarpeeksi, eikä se näy 

toimintatavoissa. Asiakkaiden ja kuluttajien tietoisuutta tekstiilien kierto-

taloudesta tulisi lisätä. 

8 47,0 % 

Muu, mitä? 0 0,0 % 

 

 

 


