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Tämän opinnäytetyön tavoite oli hankkia tutkimustietoa sekä kierrätyskangasmateriaali- ja 
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pyydettiin kierrätysmateriaaleista tehtyjä kangastilkkuja.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys on: Miten hyödyntää Kaukoidästä saatavilla olevia kierrä-

tyskangasmateriaaleja osana Tokmannin miesten vaatemallistoja?  

Tutkimus on luonteeltaan case-tutkimus ja tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen. Case eli tapaus 
tässä opinnäytetyössä koski kierrätyskangasmateriaaleja ja niiden valmistusmenetelmiä. 
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niitä vertailtiin keskenään ja olemassa olevaan teoriaan kierrätyskangasmateriaaleista. Pää-

kilpailijoidys (Prisma ja K-Citymarket) tehtiin benchmark-analyysia kevään ja kesän 2019 
aikana.  

 
Opinnäytetyön toisessa vaiheessa konseptimalliston kehityssuunnitelmaa työstettiin ja so-
vellettiin saatujen tietojen, tämän opinnäytetyön tutkimustulosten ja kierrätysmateriaalien 
sekä toimeksiantajan arvojen ja tavoitteiden pohjalta. Työssä selvitettiin, kuinka paljon hin-
taeroa kierrätyskankailla on uusiin kankaisiin nähden. Tuloksena syntyi SCVNGR x Mendio 
-konseptimallistosuunnitelma, joka brändättiin ideatasolla erottumaan muista Tokmannin 
miesten mallistoista.  

 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kierrätyskankaita hyödyntävä miesten konseptimal-
listo olisi mahdollista toteuttaa tavarantoimittajien haastatteluista saadun tiedon perusteella. 
Lisäksi Tokmannille esitettiin muita kiertotalousajattelua edistäviä toimenpide-ehdotuksia ja 
muita ekologisia vaihtoehtoja kangasmateriaaleihin.  
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1 Johdanto 

 

Tämä tutkimusaihe kumpuaa omasta motivaatiostani tutkia kierrätysmateriaaleja ja eet-

tisempiä vaihtoehtoja vaatesuunnittelussa, jossa olen saanut työskennellä 13 vuotta eri-

laisissa työtehtävissä. Ehdotin aihetta Tokmannin edustajille työskennellessäni osana 

Tokmannin suunnittelutiimiä vuosien 2017-18 aikana, ja opinnäytetyöprojektille löytyi yh-

teinen tarve. Opinnäytetyössä Kaukoidän valmistajilta kartoitetaan kierrätysvaatekankai-

den hyödyntämistä tulevaisuuden varalle Tokmannin mahdolliseen käyttöön.  

 

Ensimmäisen kerran kuulin suomalaisesta tuotannon leikkuujätetekstiilejä hyödyntä-

västä Costo-asustebrändistä vuonna 2007, ja vielä silloin asia ei herättänyt itsessä sen 

suurempia ajatuksia. Aikaa kului ja 2010-luvun alussa saimme näytille Seppälään kiina-

laiselta tavarantoimittajalta kierrätysmateriaalista tehtyjä farkkukankaita. Materiaali oli 

silloin todella nyppyistä ja jäykkää, joten ajattelimme, ettei kaupallisuusaspekti täyty.  

2010-luvun puolivälin tienoilla Seppälä otti myyntiin vuonna 2013 perustetun Pure Waste 

Textilesin vaatteita. Vaatteet oli valmistettu 100 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista, 

tarkoittaen tässä tapauksessa tekstiilituotantojen leikkuujäte- ja ylijäämäkankaista val-

mistettuja collegeja ja T-paitoja eli pre-consumer- valmistusmenetelmin tehtyjä tuotteitta. 

Menetelmässä leikkuujäte lajitellaan värien mukaan, revitään mekaanisesti koneella ja 

kehrätään langoiksi, kudotaan kankaiksi ja leikataan ja lopulta ommellaan “uusiksi” tuot-

teiksi. “Hieno ajatus”, ajattelin, mutta en ymmärtänyt silloin, miksi pitäisi maksaa 5-10 € 

Seppälän vastaavaa normaalimyyntihintaa enemmän tuotteesta, jonka tuntu oli jäykempi 

ja joka näyttää samalta kuin uudesta materiaalista valmistettu paremmalta tuntuva kan-

gas. Tietenkin heidän tuotteet oli pakattu hienosti pahveihin ja kerrottiin, että on säästetty 

2700 litraa vettä, kun tämä tuote on valmistettu. Vastaavasti taas hyvissä vaatetehtaissa 

on suljetun kierron vesijärjestelmät vedenpuhdistamoineen ja sadevettä hyödynnetään 

myös, jotta vettä säästetään ja sitä voidaan käyttää yhä uudestaan ja uudestaan, kun 

uusia vaatteita tehdään. Kuitenkin kierrätysmateriaaliasia vaatteissa jäi kytemään tajun-

taani.  

 

Keväällä 2017 minulle tarjoutui mahdollisuus suunnitella työvaatteita kiertotalouden pe-

riaatteiden mukaan toimivalle suomalaiselle Touchpoint Oy:lle, jonka suunnittelemat työ-

vaatteet on valmistettu luomu- ja kierrätyskangasmateriaaleista ja kierrätetyistä PET-

muovipulloista.  
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Kiertotalouden edistäminen työvaatealalla on yksi yrityksen ydintavoitteista. Heidän ko-

tisivujensa kiertotaloutta käsittelevässä osiossa todetaan, että koko ajan arvokkaita ma-

teriaaleja menee hukkaan miljardien eurojen arvosta, kun teollisuusyhteiskunnassa ta-

varat suunnitellaan ja kulutetaan suoraviivaiseen kehdosta hautaan (cradle-to-grave) –

mallin mukaan eli osta, käytä ja heitä pois. Materiaaleja poltettaessa syntyy hiilidioksidia 

ilmakehään. Materiaalit, suunnittelu ja valmistaminen on vaatinut paljon resursseja, ai-

kaa ja vaivaa. Lisäksi uusia resursseja käytetään ja päästöjä syntyy, kun tilalle valmiste-

taan uusi tuote. Sen takia on todella tärkeää miettiä tämänhetkinen kehdosta hautaan -

malli uudelleen. Tuotteiden tuottamisessa tulisikin pyrkiä kiertotalouden mukaiseen keh-

dosta kehtoon (cradle-to-cradle) -malliin, jossa vaatteet suunnitellaan aina mahdollisim-

man pitkäikäisiksi. Käytetyt hyväkuntoiset vaatteet ohjataan uuteen käyttöön tai kun 

vaatteet eivät enää kelpaa käyttöön, tekstiilimateriaali voidaan hyödyntää muihin tuottei-

siin. Kun tekstiili on käyttöikänsä päässä, se kierrätetään uudeksi kuiduksi ja vaatteiksi 

teknologian avulla. (Touchpoint.fi) 

 

Touchpointin kanssa toimiminen antoi enemmän aihetta ajatteluun, että ehkä myös ar-

kivaatteet voisivat olla paljon ekologisempia kuin ne nykyään ovat. Seuratessani Suo-

messa viime vuosina alkanutta uusien pienten lastenvaateyritysten buumia, kuten NOSH 

ja Papu Design, niin näille yrityksille “ekologisemmat” materiaalit ja kierrätysmateriaalit 

ovat oikeastaan normi. Olisiko mahdollista saada Suomen mittakaavassa iso vaatemyyjä 

myymään kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita? Voisimmeko toimia tavarantoi-

mittajan kanssa, jonka valmistustekniikat ja tuotanto kuormittaisivat ympäristöä mahdol-

lisimman vähän tai ei ollenkaan? Onnistuisiko niin sanotun halpavaatteen tuotanto kier-

rätysmateriaaleja hyödyntäen, ilman ettei myyntihinta nousisi? Vanhat kollegani Tok-

mannin suunnittelutiimissä ovat saanet minut kokemaan samaa ristiriitaista “maailman-

tuskaa” alastamme, joka aiheuttaa paljon ympäristöhaittoja, mutta josta itse saan paljon 

mielihyvää suunnitellessani uusia tuotteita. Tokmannin vaatemallistoissa on jo kuitenkin 

käytössä Organic Cotton eli luomupuuvillaa sisältäviä tuotteita, samoin ympäristöystä-

vällisesti ja eettisesti kasvatettua GOTS- sertifikaatin omaavaa luomupuuvillaa ja ÖKO-

Tex standardi 100-sertifikaatin omaavaa puuvillaa. 

 

Itselläni silmät ovat vähitellen alkaneet avautua vastuullisemman vaateteollisuuden puo-

lesta. Uutisvirrassa olleet vesistöihin päässeet polyesterimikromuovit ja luonnonmateri-

aalien kasvattamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat 

ongelmat, mm. kuivuus ja maaperän hedelmättömyys käytettävien lannoitteiden takia ja 

ihmisten köyhyys, ovat asioita, joita ei voida sivuuttaa. 
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2 Opinnäytetyön tausta 

 

Vaateteollisuudessa tuotetaan joka vuosi suuria määriä uusia materiaaleja ja uusia tuot-

teita kertakäyttökulttuuriin, jotka kuormittavat maapalloa yhä enemmän. Oli raaka-aine 

mikä tahansa, tulisi tuotannon rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Vaateteolli-

suuden tapa toimia pitää muuttua. 

 

Euroopassa kulutetaan tällä hetkellä vuosittain arviolta noin 6,4 miljoona tonnia vaatteita. 

Tekstiiliteollisuuden osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on arviolta noin 10 %, joka 

on enemmän kuin kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen päästöt yhteensä. Arviolta 17-

20 % maailman vesistöjen saastumisesta johtuu tekstiiliteollisuuden tehtaista ja kan-

gasvärjäämöistä. (EMF 2017, 21; Niinimäki 2018, 14.) 

 

Valtaosa pois annettavista vaatteista päätyy kuitenkin sekajätteen mukana poltettavaksi 

ja energiana hyödynnettäväksi. Tekstiileitä tulisikin kierrättää nykyistä huomattavasti 

enemmän useissa eri käyttökohteissa. Pelkkä tekstiilien keruu ei kuitenkaan riitä, vaan 

oleellisempana asiana on löytää käytöstä poistuville tekstiileille uusi käyttötarkoitus, 

jossa materiaalin arvo säilyy. “Tällä hetkellä Suomessa käytöstä poistettavista tekstii-

leistä 12 % päätyy materiaalina kierrätykseen, 10 % second hand -kauppojen ja lahjoi-

tusten kautta uudelleenkäyttöön Suomessa ja 9 % ulkomaille” (STJM.fi.). 

 

Suomen Tietotoimiston (STT) mukaan Suomessa poistuu käytöstä noin 70 miljoonaa 

kiloa tekstiilejä vuosittain eli noin 13 kiloa henkeä kohden, joista valtaosa päätyy suoraan 

kaatopaikalle tai polttoon. Aiheesta ei ole tehty Suomessa tuoreempaa selvitystä, mutta 

määrän arvioidaan kasvaneen viime vuosien aikana.  (STT 2018; Rantalainen 2018.) 

Davosissa tammikuussa 2019 julkaistussa Circularity Gap-raportin mukaan maailman 

taloudesta vain 9% on kiertotaloutta (Medium.com 2019). 

 

Niinimäen (2018, 14) mukaan vaateteollisuuden lineaarisessa mallissa käytetään tällä 

hetkellä pääasiassa uusiutumattomia luonnonvaroja, n. 98 miljoonaa tonnia vuosittain, 

sisältäen öljyt synteettisille kuiduille, lannoitteet puuvillan kasvatukselle ja kemikaalit, 

jotka voivat tuottaa, värjätä ja viimeistellä kuituja ja tekstiilejä (ks. myös EMF 2017, 20.). 

 

Lindström Oy:n Arto Heinosen (2018, Senior Management, Sales) mukaan jopa 69 % 

käytöstä poistuneista tekstiileistä hyödynnetään energiana eli poltetaan, maailman mit-
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takaavassa luku on vielä suurempi eli 85 %. Heinosen mukaan tavallisen puuvillan vilje-

lyyn kuluu maailman hyönteismyrkyistä noin 24 % ja 11 % torjunta-aineista, 3 % maail-

man viljelymaasta ja yhden tavallisesta puuvillasta valmistetun T-paidan teossa on käy-

tetty 150 grammaa hyönteismyrkkyjä ja torjunta-aineita. Yhden vaatekilon valmistami-

seen tarvitaan kolme kiloa kemikaaleja. Lisäksi runsas kastelu lisää ravinnepäästöjen 

valumista pelloilta vesistöihin. Koska viljellään pelkästään vain yhtä lajiketta, niin maa-

perä köyhtyy. Viljelmiä keinokastellaan, mikä aiheuttaa vesistöjen kuivumista ja maape-

rän suolaantumista. Puuvillapensaiden lehdet pudotetaan kemikaalien avulla, jotta sato 

voidaan korjata koneellisesti. Pienemmillä viljelmillä sato korjataan taas käsin, joka altis-

taa työntekijät vielä suuremmille myrkytysriskeille. (Heinonen 2018.) 

 

Puuvillan kasvattamiseen liittyvistä ongelmista esimerkkinä mainittakoon Uzbekistanin 

ja Kazakstanin välisen Aral-järven kuivuminen, yksi maailman ehkä suurimpia ympäris-

tökatastrofeja (Kokkonen 2014). 

 

Yritysten ja tavarantoimittajien kyetessä isommassa mittakaavassa investoimaan rahaa 

kierrätysteknologialla varustettuihin tehtaisiin, voitaisiin niissä vanhoista puuvilla- ja po-

lyesterituotteista valmistaa uutta kuitua ja niistä uusia tuotteita. Vaatteiden eniten käyte-

tyt materiaalit, puuvilla ja polyesteri, ovat samalla kaikkein haitallisimpia ympäristölle.  

 

Ympäristön näkökulmasta on oleellisinta, että vaatteet säilyvät mahdollisimman pitkään 

käytössä ja ne saadaan kiertämään. Esimerkiksi kierrättämällä vanhat puuvillatuotteet 

takaisin uusien tekstiilituotteiden raaka-aineeksi voitaisiin säästää jopa 20 000 litraa 

vettä sekä yli 3 000 kg hiilidioksidipäästöjä jokaista tuotettua vaatekiloa kohden. Yhden 

vaatekilon päästöt ovat yhtä suuret kuin esimerkiksi yli 2100 kahvikupillisen valmistami-

sesta aiheutuvat päästöt. (Mäki 2018.) 

 

Vuosittain valittavan Vuoden ”Turhake”- tittelin vuonna 2018 voitti Pikamuoti, jolla viita-

taan vaatteisiin, joita saatetaan käyttää vain muutamia kertoja ennen niiden hävittämistä. 

“Pikamuotitermi on lähtöisin 1990-luvulta, jolloin vaatevalmistus alkoi siirtyä Aasian mai-

hin. Niissä hinnan lisäksi kilpailuvalttina on nopea valmistusprosessi” (STT 2018, is.fi/ta-

loussanomat). Nykyään Turkki on ottanut Aasian roolin pikamuodin valmistajana, no-

peimmillaan ostetun tuotteen saa kauppoihin 1-3 kuukaudessa. Ellen MacArthur Foun-

dationin tutkimuksen “A New Textile Economy” (2017) perustuen, maailmalla viedään 

kaatopaikalle tai poltettavaksi rekkalastillinen vähän käytettyjä vaatteita joka sekunti.  
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Jaro Asikaisen (2018) mukaan pikamuoti saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivalii-

kenne, koska vaatteita ei tehdä kestämään. Monia muotiyrityksiä on myös syytetty myy-

mättömien vaatteidensa polttamisesta. (Asikainen 2018.) 

 

Tosin mainittakoon myös, että pikamuodistakin voi tulla eettisempää, kestävän kehityk-

sen kierrätys- ja luomumateriaaleja käyttävää, kunhan tarjolla olevien laatujen määrä 

kasvaa ja lähituotantoa hyödynnetään enemmän tulevaisuudessa. Epäilemättä vaatejätti 

Zaran toimitusketjulla tämä voisi olla jo mahdollista, jossa uutta tavaraa saapuu viikoit-

tain myymälöihin ja myyntivaihto ja tavarankierto on nopeaa. Paakkonen-Saarisen 

(2019) mukaan Zaran pitäisi vain lopettaa alennusmyynneistä jääneiden vaatteiden polt-

taminen ja aloittaa toimimaan suljetun kierron mallin mukaan, jossa myymättömät vaat-

teet kerätään takaisin ja niistä valmistetaan uutta kierrätysmateriaalia uusiin tuotteisiin 

(Paakkola-Saarinen 2019). Pitää aina muistaa, ettei kestävä kehitys ja ekologisuus ole 

vain hypetetty trendiasia, vaan tärkeää koko muodin ekosysteemille nyt ja tulevaisuu-

dessa.  

3 Tokmanni yrityksenä vaatetuksen näkökulmasta 

 

3.1 Tokmannin historiakatsaus 

 

Tokmanni sai alkunsa vuonna 1989 Itä-Suomen alueella toimineesta Kari ja Kyösti Kak-

kosen perustamasta Okman Oy:stä. 2000-luvun alkupuolella alkoi laajentuminen kohti 

valtakunnallista halpakauppaketjua. Muuttunut omistusjärjestely mahdollisti voimakkaan 

kasvun ja Tokmanni pystyi yhdistämään itseensä Vapaa Valinnan 35 myymälää, Tar-

joustalon, Maxi-Makasiini ja Kodintukun 33 myymälää ja Robinhoodin 12 myymälää. 

Myöhemmin Tokmannin osti Miller-perheyhtiön ja 10 Säästöpörssi-myymälää. Vuonna 

2015 kaikki ostetut myymälät oli uudistettu Tokmanni-brändin alle.  Seuraavana vuonna 

Tokmanni listautui Helsingin pörssiin, suurimpina omistajinaan Nordic Capitalin muodostama 

konsortio. Vuoden 2018 syksyllä Tokmanni osti Ale-Makasiini-halpakauppaketjun 9 myy-

mälää.  Vuoden 2019 alussa Tokmanni osti Centtilän, Säästökuopan ja kaksi Tex-myy-

mälää oman brändinsä alle. (Tokmanni 2019.) Tokmannilla on lisäksi yhteinen hankin-

tayhtiö Shanghaissa norjalaisen halpakaupan Europrisin kanssa, jossa vierailin keväällä 

2018. 
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Tokmannilla on tällä hetkellä lähes 200 myymälää ja verkkokauppa, mutta tosin kaikissa 

myymälöissä ei ollut tarjolla vaatetusta. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen 

halpakauppa. Niin miesten, naisten kuin lasten sisäpukeutumisen ja ulkoilun tuoteper-

heissä ydinkohderyhmänä on koko perhe. Pukeutumisen osastolla tehdään myös brän-

diyhteistyötä (2017-2018) kuten Nordic Tricot by Ivana Helsinki ja David-urheiluvaatteet 

sekä edullisia brändieräostoja merkeiltä kuten Adidas, Nike ja Fila esimerkiksi kampan-

japäiviin. Lisäksi mallistoja tukevat omien merkkien ja joskus brändierien asusteet, ken-

gät, alus- ja oloasut, sukat ja laukut. Lisäksi budjeteista varataan tietty osuus sesongin 

aikaisiin suoriin ostoihin, esimerkiksi Turkista hankitaan ajanhenkinen ja mallistoja täy-

dentävä, niin sanottu Fast Fashion eli pikamuoti. 

 

Tokmannin suunnittelutiimi koostuu 10 ihmisestä, joiden työpaikkana toimii Mäntsälässä 

sijaitseva Hallinto- ja Logistiikkakeskus. Suunnittelutiimin esimiehenä tammikuusta 2016 

alkaen toimii Design Manager Lilli Hietala. Pukeutumisen toimintaa haluttiin kehittää ko-

konaisvaltaisesti ja tarvittiin Design Manager johtamaan suunnittelutiimiä.  

 

3.2 Hankintaprosessi Tokmannilla 

 

Tokmanni pyrkii ostamaan kaikki tuotteensa oston huolellisuusperiaatteen mukaisesti 

vain vastuullisilta tavarantoimittajilta. Tokmanni on amfori BSCI:n (Business Social Com-

pliance Initiative) jäsen. Tokmannin tavoitteena on ohjata kaikki suorat riskimaaostot am-

fori BSCI- tai SA8000- auditoituja tehtaita käyttäville tavarantoimittajille. Vuonna 2017 99 

% suorien riskimaatoimittajien tehtailta tulevista ostoista oli amfori BSCI-auditoitu. Vaa-

timuksena ostosopimuksissa on myös bränditoimittajilta sitoumus siitä, että heidän tuo-

tantonsa vastuullisuus on amfori BSCI:n vaatimusten tasoista. Toimittajien on vaadittava 

sitä myös omilta tavarantoimittajiltaan ja tuottajiltaan. Näiden vaatimusten noudattamista 

valvotaan amfori BSCI:n ja omilla auditoinneilla. (Tokmanni 2017a.) 

 

Yrityksen on varmistettava, että kuluttajille tarjotut tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita 

sekä valmistettu vastuullisesti eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Vaati-

mus on, että tuotteiden valmistajat noudattavat kaikkea työolosuhteisiin ja ihmisoikeuk-

siin liittyvää lainsäädäntöä ja kansainvälisiä normeja koskien esim. lapsityövoimaa ja 

työaikoja sekä asettavat samat vaatimukset myös omille toimittajilleen. Tavarantoimitta-

jilta ja palveluntarjoajilta edellytetään sitoutumista Business Social Compliance Initiati-
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ven (BSCI) eettisiin periaatteisiin. Toimitusketjun valvonnassa noudatetaan huolellisuus-

periaatetta, ja tavoite on minimoida siihen liittyvät yritysvastuuriskit. Suhde tavarantoi-

mittajiin perustuu rehellisyydelle, reiluudelle ja molemminpuoliselle luottamukselle. (Tok-

manni 2015.) Päämääriin pääsy vaatii yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tokmanni on 

muun muassa myös FIBS:in ja YK:n Global Compactin jäsen (Tokmanni 2017a). 

Hankinnan kehittäminen on olennainen osa Tokmannin strategiaa, jota toteutetaan mm. 

lisäämällä suoraa maahantuontia tuoteturvallisuudesta, laadusta ja vastuullisuudesta tin-

kimättä (Tokmanni 2017a.). 

Tokmannilla ei ole omaa tuotantoa, vaan se hankkii myymänsä tuotteet suoraan kotimai-

silta ja kansainvälisiltä valmistajilta, maahantuojilta ja agenteilta. Vuonna 2017 yhtiön 

kokonaisostoista tuli noin 70 prosenttia suomalaisilta tavarantoimittajilta, 18 prosenttia 

Aasiasta ja 12 prosenttia muualta Euroopasta. Tokmannin osto-organisaatio vastaa yh-

tiön hankinnasta. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan vastuulliseen hankintatapaan ja pyr-

kii ostamaan tuotteita vain vastuullisilta tavarantoimittajilta. Vuonna 2017 Tokmannille 

toimitettiin tuotteita suoraan seuraavista amfori BSCI:n määrittelyn mukaisista riski-

maista: Bangladesh, Bulgaria, Indonesia, Intia, Kiina, Turkki ja Vietnam. Oman tuonnin 

kehittäminen alkoi vuonna 2011, ja samalla muodostui tarve omalle suunnittelulle. Vaa-

tetuksen osalta tällä hetkellä ko. riskimaita ovat Bangladesh, Intia, Kiina ja Turkki, joissa 

on tavarantoimittajien tuotantoa. (Tokmanni 2017a.) 

Toimitusketju raaka-aineista kauppaan on yleensä hyvin pitkä. Esimerkiksi vaatetuotan-

non tuotantoketjuun kuuluu monia eri vaiheita, joita toteuttavat eri tahot ja toimittajat. 

Esimerkkinä voidaan käyttää tavallista puuvilla T-paitaa. T-paidan tuotantovaiheisiin 

kuuluu muun muassa puuvillan kerääminen pelloilta, puuvillan kuljetus kehräämöön, 

puuvillan kehrääminen langaksi, langan kuljetus paikkaan, jossa langasta kudotaan kan-

gas, joka lopulta pestään ja värjätään. Kankaasta ommellaan T-paita joko paikan päällä 

tai muualla. Sen jälkeen T-paita joko kuljetetaan myyntimaahan tai seuraavaan paik-

kaan, jossa siihen tehdään esimerkiksi painatus. Toimitusketjuun sisältyy siis helposti 

jopa kymmeniä tahoja, joiden selvittäminen voi olla yksittäiselle yritykselle hyvinkin han-

kalaa. (Tokmanni 2017b.) 
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4 Tutkimusstrategiana tapaustutkimus 

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen erityispiirteitä ovat, että tutkimus tapahtuu luon-

nollisessa ympäristössään, monilähtöistä aineistoa, kuten kuvia, tekstiä ja haastatteluja, 

kerätään asianomaisilta tutkittavilta vuorovaikutussuhteessa. Kanasen mukaan (2014, 

18) Straussin ja Corbinin mielestä kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutki-

musta, jossa pyritään löytöihin ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt nähdään merkityksiä luovina osapuolina. Tutkimuk-

seen osallistuvat henkilöt nähdään merkityksiä luovina osapuolina.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa päättelyn logiikka on usein induktiivista eli yksittäisistä 

havainnoista tuloksiin etenevää (Kananen 2014, 20). Kyseessä on tapaustutkimus eli 

Case-study Tokmannin käyttöön. Tapaus tässä tutkimuksessa on kierrätysmateriaalit ja 

niiden valmistusmenetelmät. Tähän tapaukseen keskittyminen on ollut tietoinen valinta, 

koska tämä tapaus on ilmiönä kiinnostava. Tapaustutkimus mahdollistaa esimerkiksi uu-

den tiedon tuottamisen tutkittavasta ilmiöistä, jonka tavoitteena on ymmärryksen lisää-

minen tutkittavasta tapauksesta sekä olosuhteista (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 10).  

Tapaustutkimus on yhtäältä kuvailevaa tutkimusta, mutta toisaalta siinä etsitään selityk-

siä jollekin ilmiölle. Ahosen, Saaren, Syrjälän ja Syrjäläisen (1994, 12-13) mukaan ta-

paustutkimus soveltuu erityisen hyvin tutkimusmenetelmäksi, kun halutaan kuvailla tie-

tyssä tapahtumassa olleiden yksittäisten toimijoiden asioille ja ilmiöille antamia merkityk-

siä ja merkitysrakenteita. Tutkijan roolissa tapaustutkimuksessa korostuu esiymmärryk-

sen vaatimus. Tutkimuksen edetessä esiymmärrys voi muuttua tai se saa vahvistusta. 

(Ahonen ym. 1994, 16.) Tapaustutkimukselliselle lähestymistavalle on tyypillistä moni-

puolisuus ja joustavuus, ja siinä teoria ja empiria ovat vuoropuhelussa (Saarela-Kinnu-

nen & Eskola 2007, 194; Silverman 2010; Yin 2009). Case- tutkimuksessa hyödynnetään 

monista eri tietolähteistä hankittua tietoa, ilmiötä selittävää filosofiaa ja aikaisempaa teo-

riapohjaa, mutta tutkittua tapausta varten saatuja tutkimustuloksia ei voida yleistää (Ka-

nanen 2013, 28 & 83). Tutkimusmenetelmänä käytän kvalitatiivista eli laadullista tutki-

musta, jossa pyritään ymmärtämään yksittäistapauksena tutkittavaa ilmiötä, siihen liitty-

viä käsitteitä, teoriaa, taustaa ja mahdollisuuksia tekstiilien kiertotaloudesta kokonaisval-

taisesti.  
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4.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymys 

 

Kehittämistehtävän tavoitteena on hankkia tutkimus-, kierrätyskangasmateriaali- ja hin-

tatietoa Kaukoidän valmistajilta, joiden mukaan voisi kehittää miesten mallistoa enem-

män kiertotalouden suuntaan. Tokmannin miesten vaatteissa ei ollut käytössä kierrätys-

kangasmateriaaleja vuoden 2018 loppuun mennessä. Omasta näkökulmasta tavoite on 

omaksua ja hyödyntää itselle uutta tietoa. Lisäksi yleisellä tasolla syventää ja tuottaa 

uutta tietoa aiheesta, josta ei vielä tiedetä paljoa ja jota kehitetään koko ajan Suomessa 

ja maailmalla.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa päättelyn logiikka on usein induktiivista eli yksittäisistä 

havainnoista tuloksiin etenevää (Kananen 2014, 20).  

 

Perustuen hankkimaani tietoon alalta, monilla vaatetusalan yrityksillä, esimerkiksi 

H&M:llä Lindexillä ja Adidaksella, on 2020-luvulle suunnattuja tulevaisuuden visioita, 

jossa he käyttäisivät suurimmalta osin vain ekologisia ja eettisiä materiaaleja (kuten ser-

tifikoitu luomupuuvilla tai vastaava) ja kierrätyskangasmateriaaleja (kierrätyspolyesteri- 

ja puuvillakangasta) tuotannoissaan. 

Tutkimuskysymys: 

Miten hyödyntää Kaukoidästä saatavilla olevia kierrätyskangasmateriaaleja osana 

Tokmannin miesten vaatemallistoihin?  

Seuraavaksi esitän opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen.  
 

4.2 Teoreettinen viitekehys 

 

Opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä (Kuva 1) näkyy, kuinka aihetta on ensin 

vaiheessa yksi lähestytty taustatutkimuksen kautta. Työssä käsitellään teoriana ensin 

tekstiilien kiertotaloutta ja avataan käsitteitä. Alan suomalaiset asiantuntijahaastattelut 

tarjoavat ja viime käden tietoa kiertotaloudesta. Tiedonhankinta kierrätysmateriaaleista 

tapahtuu sähköpostikyselyn kautta valituilta kolmelta bangladeshilaiselta tavarantoimit-

tajalta. Lisäksi Benchmark-osiossa tehdään pääkilpailijoista tutkimusta, kuinka heidän 

mallistoissaan on kierrätysmateriaaliasia otettu käyttöön, asiaa käydään tutkimassa 

myymälöissä. Kaikki saatu tieto analysoidaan, saavutetaan tulos, minkälainen lähesty-
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mistapa kierrätysvaatemallistoon olisi soveliasta.  Vaiheessa kaksi Tokmannin edusta-

jille esitetään saatujen tietojen pohjalta ensimmäinen ehdotus, minkä pohjalta toteute-

taan konsepti malliston suunnitelma tuotekortteineen. Sen jälkeen tuotteet hinnoitellaan 

eli hankitaan valmiiksi hintatietoa Tokmannin edustajan toimesta, kuinka paljon kalliimpia 

suunnitellut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet ovat mahdollisesti verrattuna uu-

sista materiaaleista valmistettuihin. Se, meneekö mallisto tuotantoon jossain vaiheessa, 

on tässä vaiheessa vielä auki ja näin ollen mahdollinen ekologinen lisäarvo myös. Muu 

kiertotalouden esimerkki voisi olla poistotekstiilien keräyspisteet myymälöissä. Lopuksi 

muodostetaan johtopäätöksistä yhteenveto. 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Seuraavassa luvussa esitän aineiston hankinnan.  

5 Aineiston hankinta 

 

Olen valinnut aineiston keruun tavoiksi kyselyn ja haastattelun. Kyselyt toteutettiin säh-

köpostikyselynä Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla joulukuun 2018 aikana ja jatketiin 

sähköpostikeskustelua tammikuun 2019 aikana lisäkysymysten osalta. Haastattelumuo-

tona päädyin puolistrukturoituun teemahaastatteluun. Puolistrukturoidun teemahaastat-

telun luonteeseen kuuluu, että aihepiirit on etukäteen määritetty. Teemahaastattelujen 
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aihepiirit määrittyivät tutkimuskysymyksen suuntaiseksi ja kyselystä saatuun tietoon. 

Haastattelurungon muodostamiseen vaikutti myös omat käsitykseni ja kokemukseni ai-

heesta. Haastattelun etuina voidaan pitää sitä, että haastattelussa ihmiset nähdään sub-

jekteina, oman asiansa ja toimintaympäristönsä asiantuntijoina. Asiantuntijahaastattelut 

suoritin alku vuodesta 2019. Asiantuntijoilta saatiin lisää tietoa ja voitiin verrata tavaran-

toimittajilta saatuihin vastauksiin ja teoriaan. 

 

5.1 Kysely 

 

Aineiston keruun ensimmäinen vaihe oli kysely. Tavarantoimittajia varten luotiin kysely, 

jossa jokainen vastaa samoihin kysymyksiin. Kuitenkin kysymysten muotoa voidaan 

muokata tavarantoimittajien välillä. Kyselyt toteutin sähköpostihaastatteluina, koska ne 

soveltuvat hyvin laadullisen tiedon hankintaan. Lisä- ja tarkentavia kysymyksiä esitettiin 

tarpeen mukaan. Sähköpostikyselyyn päädyin sen joustavuuden takia, koska aikaero 

Bangladeshiin neljä tuntia ja haastateltavat voivat rauhassa miettiä vastauksia tai selvit-

tää kysyttävää asiaa alihankkijoiltaan tai kollegoiltaan, jotta vastauksista tulisi mahdolli-

simman kattavia. Kyselyistä saadaan tietoa kaikkien vastaajien kertomista prosesseis-

taan, kierrätyskankaista ja niiden valmistusmetodeista, hinnoista yms. Päädyin kyselyn 

ja haastattelun käyttöön, koska haluan selvittää vielä suhteellisen vähän tiedetystä ilmi-

östä, joka kehittyy koko ajan maailmalla.  

 

Mukaan valittiin kolme tavarantoimittajaa Bangladeshista. Kriteereinä oli myös se, että 

tavarantoimittajien kanssa Tokmanni on tehnyt pitkään yhteistyötä ja olen huomannut eri 

medioissa, että Bangladeshin vaatetuotantoon liittyy paljon negaatioita, niin on hienoa 

tuoda heidän osaamistaan ja vastuullisuuttaan esiin. Lisäksi toimittajilta pyydetään eri-

laisia kierrätyskankaista tehtyjä materiaalinäytteitä, joita vertaillaan yhdessä Tokmannin 

edustajien kanssa.  

 

Tavarantoimittajia varten laadin 11 laajaa kysymystä kierrätyskankaista, niiden valmis-

tustavoista, materiaalien alkuperästä ja erilaisista rajoituksista, lopuksi pyydettiin arvioi-

maan kierrätyskankaiden kysynnän kasvua seuraavien vuosien aikana. Huomioitavaa 

on tavarantoimittajien lähtökohtaiset eroavaisuudet, yksi valmistaa omassa tehtaassaan 

kankaat ja tuotteet ja kaksi muuta ulkopuolisten kontaktiensa avulla BSCI- auditoiduissa 

tehtaissa. Tavarantoimittajat ja yhteyshenkilöt ovat koodattu T1A, T2B ja T3C nimillä sa-
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lassapitosyistä. Lisäksi tavarantoimittajilta on pyydetty kuvia tehtaista, kierrätyskankai-

den valmistusprosesseista ja esitetty lisäkysymyksiä koskien energian ja veden kulu-

tusta tehtaissa. 

Seuraavissa kuvissa (Kuva 1) ja (Kuva 2) esittävät tavarantoimittajan tehtaalta kierrätys-

kankaan valmistusprosessia. 

  

Kuva 1. Tehtaan työntekijä koneella 

 

Kuva 2: Tavarantoimittajan kuva tehtaalta kierrätyskankaan valmistusprosessista. Lop-
putuloksena valmistuu kierrätysfarkkukangasta. 

Seuraavassa alaluvussa esitän aineiston keruun puolistrukturoidun teemahaastattelun.  

 

5.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

 

Lisäksi aineiston hankintana käytän myös puolistrukturoituja teemahaastatteluja jo alalla 

toimivien yritysten työntekijöille, kuten Touchpoint Oy:ltä, Pure Waste Textiles Oy:ltä tai 

Tuli Trading Ltd:ltä ja heidän kontaktejaan ja heidän osaamistaan ja tietojaan oman ver-

koston rinnalla. Teemahaastatteluun osallistuvien määrä on yleensä pieni. Heidän valin-

taansa liittyi se, että heillä on kokemusta tutkittavasta aiheesta. 
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Kyselyn ja asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena on saada ymmärrystä asiasta ja laa-

jempi käsitys tutkittavasta ilmiöstä, jossa mukana on aina ihminen ja hänen toimintansa. 

Teemahaastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen käytetyimmistä tiedonkeruumenetel-

mistä. Vastausten perusteella pyritään rakentamaan yksityiskohdista kokonaiskuva. Ky-

symyksiä ohjaa aina tutkimusongelma, johon halutaan saada vastauksia. (Kananen 

2014, 72, 76.) 

Haastattelut tuovat lisäarvoa tutkimusprosessiin ja ovat osa laajempaa tieteellisen päät-

telyn ketjua. Haastattelu on käsitteisiin, kieleen ja merkitykseen perustuvaa toimintaa. 

Haastattelun osapuolet tuovat haastattelutilanteeseen aiemmat kokemuksensa, joihin 

suhteutettuna haastattelu tulkitaan. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 41.) 

Laadullisessa tutkimuksessa ei voida etukäteen määritellä, kuinka paljon ja mitä aineis-

toa kerätään. Tutkimusaineistoa kerätään niin paljon kuin, että tutkimusongelma on rat-

kennut (Kananen 2014, 19).  Tämä tekee asiasta mielenkiintoista ja asiaan saattaa jäädä 

pieni yllätysmomentin vara, esimerkiksi tavarantoimittajien tai haastateltavien osalta saa-

duista tiedoista ja kierrätyskangasnäytteistä. 

Lisäksi etsin myös itse materiaalitietoutta alan kirjallisuudesta, aikaisemmista opinnäy-

tetöistä ja Internet-lähteistä. Omat kokemukset, havainnot ja tiedot alalta yli 13 vuoden 

työstä eli hiljainen tieto (tacit knowledge) auttavat myös.  

Asiantuntijahaastatteluihin pyysin mukaan Tuulia Pärkön Tuli Trading Oy:ltä, jonka toi-

misto sijaitsee Dhakassa Bangladeshissa. Pärkkö ehdotti itsensä sijaan aiheesta enem-

män tietävää Jukka Pesolaa, joka toimii osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana Pure 

Waste Textilesillä, jonka kanssa Tuli Trading Oy aloitti yhteistyön vuonna 2018. Pure 

Waste Textilesillä on valikoimassaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja kankaita ja 

tuotteita arkikäyttöön. Toisena haastateltavana on Touchpoint Oy:n Sustainable Design 

Manager Arja Paakkola-Saarinen. Touchpoint valmistaa ekologiset työvaatteensa puh-

taasti kierrätyskangas- ja luomumateriaaleista ja toimii kiertotalouden periaatteiden mu-

kaisesti. Asiantuntijahaastattelut nauhoitettiin luvan kanssa paikan päällä haastatteluti-

lanteessa yritysten toimipisteillä Lauttasaaressa ja Helsingin Keskustassa, kirjoitettiin 

auki ja litteroitiin. Haastattelutilanne kesti kummallakin kertaa noin tunnin. Haastattelu-

tallenteet ovat itseni hallussa. 
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5.3 Benchmarking pääkilpailijoista 

 

Määritelmän mukaan benchmarking eli vertailuanalyysi tai vertaiskehittäminen on arvi-

ointia, jossa vertaan toimintaa ja prosesseja toiseen vertailukohteeseen. Oppimisen koh-

teet voivat olla valittuja joko saman alan yrityksistä tai miltä tahansa toimialalta. 

Benchmarking on menetelmä, jossa opitaan hyviltä esikuvilta niiden parhaista käytän-

nöistä ja jonka tavoitteena on saavuttaa parannuksia omassa toiminnassa. Benchmar-

king auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen 

tähtääviä tavoitteita sekä laatimaan kehitysideoita. Vertailua voidaan kuitenkin tehdä 

muillakin tavoilla, kuten etsimällä tietoa parhaista käytännöistä erilaisista julkaisuista ku-

ten artikkeleista, kirjoista tai Internet-sivuilta. (Itä-Suomen Yliopisto.) 

 

Tarkoituksena on tehdä taustatutkimusta, mitä yleisesti kilpailijakentällä tapahtuu kierrä-

tyskankaista vastuullisesti valmistettujen miesten tuotteiden osalta verrattuna Tokman-

nin pääkilpailijoihin, jotka ovat Prisma ja Citymarket. Fokus analysoinneissa on kuitenkin 

verrata heidän tekemisiinsä, koska Tokmanni toimii marketti- ja halpakauppa kategori-

assa. 

Tiina Leppiniemen marraskuussa 2016 kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan Prisman 

aloittaneen kierrätysmateriaalien käytön vuonna 2016. Artikkelissa valikoimajohtaja Päivi 

Hole kertoi, että Prisman osaksi pukeutumisen valikoimaa lisättiin kierrätysmateriaaleista 

tehdyt miesten-, naisten- ja lastenvaatteet. Tuotteet on merkitty Cyclo-riippulapulla, ja 

toimivat hyvänä esimerkkinä kiertotaloudesta. Vaatteet valmistetaan vaateteollisuudelta 

kertyneistä ylijäämäpaloista.  Uutta puuvilla materiaalia ei tarvita, tuotantoprosessi teho-

kas ja ympäristöystävällinen ja lisäksi tuotteiden hinta on huokea. Valikoimaan haluttiin 

Prisman ja heidän asiakkaidensa arvojen mukaisia, eettisesti ja ekologisesti valmistet-

tuja vaatteita hyvällä hinnalla. Hole mainitsee, että miehille valikoimassa oli 2016 neljä 

erilaista neulemallia. Kustakin on tarjolla kaksi värivaihtoehtoa ja väreinä ovat tumman-

harmaa, harmaa, sininen ja kitti. Keväällä 2017 valikoimaan tuli ohuempi neule. (Leppi-

niemi 2016.) 

Pääkilpailijoihin suuntautuvia benchmark-kierroksia tehtiin kevään/kesän 2019 aikana 

kaksi kappaletta. Siinä ajassa näkee mallistonkehityksen syklin ja tuleeko mallistoon uu-

sia kierrätyskankaista valmistettuja tuotteita. Molemmat kierrokset tein Kauppakeskus 

Jumbon Prismaan ja K-Citymarkettiin. Näin rajasin pois mahdollisen valikoimaluokka-

eron eri Prismojen ja K-Citymarketien välillä. 
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Tulokset benchmark-kierroksilta olivat, että Prismalla oli tammikuussa 2019 valikoimas-

saan tarjolla omalle House-tuotemerkille Cyclo-kierrätysroikoilla miehille viisi erilaista 

mallia neuletta ja lisäksi o-aukkocollege, vetoketjullinen huppari ja collegehousut, mo-

nista oli kahta värivaihtoehtoa. Tuotteet oli valmistettu Bangladeshissa, neuleet Spectra 

Sweaters Ltd- ja colleget Confidence Knitwear Ltd -nimisissä tehtaissa. Lisäksi ekologi-

sista materiaaleista käytössä oli sertifioitua luomupuuvillaa ja ÖKO-Tex-puuvillaa su-

kissa, alusvaatteissa oli käytetty bambuviskoosia. Puoli vuotta myöhemmin heinäkuussa 

tehdyn kierroksen jälkeen voidaan todeta Prisman jatkaneen samalla linjalla. Cyclo-kier-

rätysroikolla löytyi 4 erilaista neulemallia kahdessa tai kolmessa värissä, samoin o-aukko 

college, vetoketjullinen huppari ja collegehousut kahden tai kolmen värin valikoimalla. 

Tehdas vaihtoehtoihin neuletuotteisiin oli tullut lisänä Meek Sweaters Ltd. Tuotteiden 

koostumus kaikissa oli 70 % puuvillaa ja 30 % polyesteria – huomioitavaa on, ettei hoito-

ohjeessa mainita onko puuvilla tai polyesteri vai molemmat kierrätysmateriaalia. Toi-

saalta miesten mallistovalikoima ekologisten kierrätys- ja ei ekologisten tuotteiden kes-

ken jättää hieman sekavan kuvan vastuullisuudesta, varsinkin kun hinnoissa ei ole mer-

kittäviä eroja tuotteiden kesken. 

K-Citymarketin valikoimasta tammikuussa 2019 ei löytynyt miehille kierrätyskankaista 

tehtyjä vaatteita lainkaan. Tosin mainittavaa oli muiden ekologisten materiaalien paljous 

heidän omassa MyWear- tuotemerkissä, trikoissa, collegeissa (ylä- ja alaosat), neuleet 

ja sukat olivat enimmäkseen ÖKO-tex- puuvillaa, lisäksi omalla ja GOTS- roikoilla mer-

kittyjä luomupuuvillatrikootuotteita oli saatavilla. Boxereista löytyi myös ekologinen peh-

meä bambu vaihtoehto. Samoin 2019 heinäkuussa tehdyn kierroksen yhteydessä voitiin 

havaita, että K-Citymarket oli jatkanut täsmälleen samalla ekologisten materiaalien lin-

jalla ja mallistoon ei oltu tuotu uusina laatuina mukaan kierrätysmateriaaleja sisältäviä 

tuotteita. 

6 Kiertotalous 

 

Tässä luvussa tuo esiin kiertotalouteen liittyviä näkökulmia. Kiertotalouden ideaalein ti-

lanne olisi se, että materiaalit voitaisiin kierrättää yhä uudestaan ja uudestaan, niin että 

niiden arvo säilyisi, eli suljetun kierron malli, aikaisemmin mainittu kehdosta kehtoon. 

Kuitenkin vaatetuotannossa kaikki lähtee luonnonvarojen hyödyntämisestä, ja suljetun 

kierron mallissa vaatteisiin tarkoitettu raaka-aine kiertäisi mahdollisimman monta kertaa 

ennen sen päätymistä käytetystä muovista ja poistotekstiileistä tehdyksi komposiitiksi 

esimerkiksi Hesburgerin terassikalusteiksi. (Niinimäki 2018, 222.) Nämä raaka-aineet 
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olisivat muutoin päätyneet poltettavaksi energiana. Kiertotaloudessa minimoidaan tur-

haa kulutusta ja materiaalien hävikkiä.  

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 3) on kuvattu kiertotalouden suljettu malli, jossa asiakkaat 

voivat lähettää vanhat vaatteensa kierrätykseen.

 

Kuva 3. Barnes 2018, WGSN.com ”Relooping Fashion”. Kuvassa on kuvattu kiertotalou-
den suljettu malli, jossa asiakkaat voivat lähettää vanhat vaatteensa, jonka jälkeen ne 
lajitellaan ja puuvilla esikäsitellään, eritellään uudeksi kuiduksi, kudotaan langaksi, kan-
kaiksi ja uusiksi tuotteiksi myyntiin.  

 

Muotiteollisuus on kuin jättiläinen, jonka langat ulottuvat ja kietoutuvat kaikkialle. Joka 

vuosi valmistetaan 150 miljardia vaatetta – ja määrä kasvaa. Niistä ensimmäinen kol-

mannes myydään normaalihintaisena kuluttajille, toinen kolmannes myydään alennetuin 

hinnoin ja viimeistä kolmannesta ei koskaan saada myytyä. (Sykkö 2018.) Oma koke-

mukseni myyntien seurannasta esimerkiksi Seppälästä tukee suurimmaksi osin esitettyä 

väitettä, mutta kyseessä on enemmänkin yleistys, kuin joka tuotteen myynnin arvio. Osa 

tuotteista myy paremmin ja nopeammin kuin toiset. Yleensä, kun tuote oli 75 prosentti-

sesti myyty, niin myymälät saivat omahinnoitella tuotteen poistoon.  

 

”H&M ilmoitti viime keväänä (2018), että siltä jäi myymättä yhden vuoden aikana 4,3 

miljardin dollarin edestä vaatteita, jotka ovat varastoissa tai nyt varmaan poltettu”, sanoo 

Timo Rissanen, joka on apulaisprofessori kuuluisassa New Yorkissa sijaitsevassa Par-

sons School of Design muoti- ja designkoulussa. (Sykkö 2018.) H&M työskentelee kohti 

asettamiaan kestävän kehityksen tavoitteitaan; vuoteen 2030 mennessä H&M käyttäisi 

vain kierrätysmateriaaleja ja etsisi uusia kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja. 

2040 mennessä H&M tähtää ympäristöpositiiviseen arvoketjuun (Gedda 2018). 
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Tokmannin viimeisimmässä vuonna 2017 julkaistussa vastuullisuusraportissa kiertota-

loudesta todetaan, että yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa alkuvuodesta 2018 laajen-

nettiin kirkkaan kalvomuovin kierrätys koskemaan varastokeskuksen lisäksi myymälöitä. 

L&T kerää viikoittain myymälöistä kertyneen kalvomuovin pois, granuloi eli esikäsittelee 

sen ja myy sen eteenpäin. (Tokmanni 2017b.)  

 

Trendisivusto WGSN:n ennustaa, että muotiteollisuudessa vaatteiden tuotanto kasvaa 

63 % vuoteen 2030 mennessä. Heidän mukaansa eri tavalla toimiminen eli muuttamalla 

tuotantomalli lineaarisesta alku- ja päätepisteineen suljetuksi ympyräksi eli kiertotalou-

deksi, jossa tavara kiertäisi, voisi tuottaa myös yrityksille voittoa ja luoda uutta arvoa 

maailmantaloudelle. Monella suurella muotibrändillä tätä tapahtuu jo kulissien takana 

heidän omissa kestävän kehityksen ohjelmissaan. 

 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) kuvataan vaatteiden ja jalkineiden kulutuksen kasvu 

Suomessa.  

  

 

 

Kuvio 2. Vaatteiden ja jalkineiden kulutuksen kasvu Suomessa. (Kuvalähde: HS 2017 / 

Tilastokeskus) 

 

Suomessakin vaatteista ja jalkineista ollaan valmiita maksamaan, Tilastokeskuksen sta-

tistiikan mukaan vuosien 1975–2015 välillä kyseisiin ostoihin käytetty rahamäärä per 

asukas on noussut 500 €:lla vuosittaisena kulutuksena.  
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Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa elokuussa 2017 todetaan samaa kuin 

WGSN-raporteissa, että vaatteita heitetään pois yhä enemmän ja nopeammin. Globaa-

listi käytettyjen vaatteiden kauppa on miljardien arvoinen bisnes. Vuonna 2013 maail-

massa vietiin YK:n tilastojen mukaan ainakin 3,9 miljoonaa tonnia vanhoja vaatteita, 

mikä vastaa 7,5 miljardia farkkua tai 31,8 miljardia T-paitaa. (Manner & Similä 2017.) Jos 

vaatetta käytettäisiin pidempään, säästettäisiin hiiltä ja vettä ja ehkäistäisiin jätteen syn-

tyä. Esimerkki, jos tuotetta käyttää kolme kuukautta eli 10 % pidempään niin säästö on 

8 % hiiltä, 10 % vettä ja 9 % jätettä, tai vastaavasti yhdeksän kuukautta pidempään niin 

vastaavat säästöt ovat jo 27 % hiiltä, 33 % vettä ja 22 % jätettä, kun uutta tuotetta ei 

tarvita. (WRAP 2012, 23.) 

 

Vuoden 2018 Muoti- ja urheilukaupan TMA Ry:n myyntitilastoista selviää, että suomalai-

set ostivat enemmän vaatteita ja kenkiä, mutta halvemmalla. Kuitenkin esimerkiksi 

Stockmannin ostopäällikkö Niko Pesosen mukaan kysynnän osuus heidän valikoimis-

saan kasvaa kestävästi tuotetuista ja kierrätysmateriaaleista valmistetuissa tuotteissa. 

(Pantzar 2018.) 

 

Fashionbeans -miesten muotisivuston artikkelissa “How To Make Fashion Sustainable”  

ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä maapallolla elää 9 miljardia ihmistä, ja jo nyt 

maapallon resurssit käyvät vähiin ja ihmisten tarpeet kasvavat ja kulutus lisääntyy tule-

vaisuudessa. Tärkeää on aloittaa vaatteiden ja tekstiilien oikeaoppinen kierrätys ja hyö-

tykäyttää kierrätysmateriaaleja tuotannossa uusien resurssien käytön sijaan, jotka kuor-

mittavat aina ympäristöä. (Fashionbeans.com.) Samoin Ellen MacArthur Foundation 

mukaan World Economics Forumilla tammikuussa 2019 julkaistussa artikkelissa 

arvioidaan, että ennenaikaisesti pois heitettyjen vaatteiden arvo vuosittain olisi yli 

400 miljardia.  

 

Trendiennusteissaan talvelle 2020/21 WGSN ennustaa muodin kentän muuttuvan en-

tistä enemmän kiertotalouden suuntaan, jossa luontoa käytetään uudella tavalla materi-

aaleissa: puun sisällyttäminen, juuttikangas, nahka ja villa. Luodaan esimerkiksi uusia 

laatuja ja värjäystekniikoita ruokajätteestä. (Barnes & Palmer, 2018.) 
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6.1 Kiertotalouden käsitteitä 

 

Tässä osiossa käydään läpi kiertotalouden erilaisia käsitteitä, jotka auttavat ymmärtä-

mään kiertotaloutta. Muissa kappaleissa aukikirjoitettuja ja käytettyjä termejä ei tässä 

osiossa käydä erikseen läpi.  

 

Vihreät vaatteet 

Vihreinä vaatteina pidetään vaatteita, jotka ovat vastuullisia eli ekologisia, eettisiä ja lä-

pinäkyviä koko elinkaarensa osalta. Ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta eivätkä rasita 

ympäristöä, kuluttavat mahdollisimman vähän luonnonvaroja, kiertotalouden mukaisesti. 

Ne ovat laadukkaita, pitkäikäisiä, edistävät terveyttä, tasa-arvoa ja onnellisuutta. (Nurmi 

2017, 9.) 

 

Upcycling ja Downcycling 

Tuotteita ja materiaaleja voidaan kierrättää eri tavoin, termit downcycling ja upcycling 

tarjoavat vaihtoehtoja uusiokäytöille. Downcycling tarkoittaa, että materiaali tai tuote kier-

rätetään uudeksi materiaaliksi tai tuotteeksi ei niin hyvälaatuisena tai vähennetyllä funk-

tionaalisuudella. Upcycling taasen on kierrätysprosessi, jossa tarpeettomista tuotteista 

tai jätemateriaaleista suunnitellaan uutta yhtä hyvää tai parempilaatuista materiaalia tai 

tuotteita. (ECO Fashion, 2010.)  

 

Kehdosta kehtoon eli Cradle-to-Cradle (C2C) -mallissa tuotteet suunnitellaan aina si-

ten, että materiaali voidaan hyödyntää uudelleen ja uudelleen samaksi tuotteeksi tai uu-

teen käyttötarkoitukseen. Lisäksi tuotteet ovat turvallisia ja vähentävät energian ja veden 

kulutusta. (Touchpoint 2018). C2C-malli on alun perin peräisin jo 1970-luvulta, mutta 

2000-luvun alkupuoliskolla se tuli isommin käyttöön. Tämän mallin heikkous on siinä, 

ettei se vastaa olemassa olevaan tarpeeseen vähentää kulutusta, vaan tuotteilla on edel-

leen lyhyt elinkaari ja tuotantomäärät kasvavat (Niinimäki 2011, 24.) 

 

Ekotehokkuus ja- riittävyys 

Ekotehokkuudessa vähemmästä materiaalista tuotetaan sama tai enemmän tuotteita. 

Ekoriittävyydessä tavoite on tuottaa sama hyvinvoinnillinen tuotto vähemmillä tuotteilla 

tai palveluilla. Kumpikin asia sisältää tuotteiden elinkaariajattelun. (Niinimäki 2011, 130) 

Esimerkkinä riittävyydestä voidaan käyttää malliston päällekkäisten tuotteiden karsintaa 

ja sitä kautta myymälöiden siistimmän yleisilmeen aikaan saamista vähemmillä tuotteilla 

ja näin ollen paremman ostokokemuksen asiakkaille.  
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Slow Fashion 

Slow Fashion on pikamuodin vastakohta, jossa ostetaan ja valmistetaan vähemmän ja 

parempilaatuisia tuotteita. Ostajat ovat enemmän perillä ympäristöasioista ja eettisistä 

periaatteista, kuin taas trendeistä motivoituneet asiakkaat. Tuotteet ovat kestäviä, eetti-

siä, ajattomia ja niitä on tarkoitus korjata ja huoltaa. Läpinäkyvyys on suuressa osassa 

näitä tuotteita ja asiakkaat ovat perillä, mistä tuotteet tulevat. (DigidayUK 2015.) 

 

Zero Waste 

Zero Waste eli nollajäte on käytäntö, jossa rohkaistaan kaikkien tuotteiden ja materiaa-

lien uudelleenkäyttöön, ettei tuotteita tai materiaalia hukattaisi. Zero waste- periaate voi-

daan jakaa viiteen R:än, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, eli Vältä, Vähennä, 

Käytä uudelleen, Kierrätä, Kompostoi (Zero Waste Bonde, 2015) Omiin tietoihini perus-

tuva arvio on, että tuotannossa hukkamateriaalia syntyy kankaiden leikkauksessa noin 

10-15 % hyvälläkin leikkuusuunnitelmalla.  

 

Vaatteen huollattaminen 

Vaatteiden oikeaoppinen huoltaminen ja peseminen hoito-ohjeen mukaan pidentää tuot-

teen elinkaarta. Aina tuotetta ei tarvitse pestä, esimerkiksi farkkujen tai takin tuulettami-

nen parvekkeella riittää mahdollisen hajun poistamiseen. Turhan pesemisen välttämisen 

ansiosta vettä ja energiaa säästyy. Yritysvierailulla Lindström Oy:llä kerrottiin, että yhden 

tekstiilikilon peseminen kuluttaa keskimäärin seitsemän litraa vettä ja 0,99 kilowattituntia 

sähköä. Rikkinäisen tuotteen elinkaarta voi pidentää itse korjaamalla tai viemällä esimer-

kiksi suutarille tai korjausompelijalle korjattavaksi. (Heinonen 2018.) 

 

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan keskimääräinen vaate säilyy vaatekaapissa noin 

kolme vuotta ja viisi kuukautta. Asiakas on sinä aikana käyttänyt sitä keskimäärin 44 

päivää ja sitä on käytetty 2,4-3,1 päivää pesukertojen välillä. Myös pesulämpötilan tiput-

taminen 30 asteeseen 40:n sijaan, vähentää sähkökulutusta. (Niinimäki 2011, 137,138.)   

 

Rikkinäisen tai ehjän vaatteen kierrättäminen viemällä vaateen kierrätyspisteeseen, on 

hyödyllistä, sillä materiaalin voi uusiokäyttää uuden vaatteen valmistuksessa, mikäli sen 

laatu on vain tarpeeksi hyvää. Vaateketjujen, kuten H&M, KappAhal ja Lindex, on vaat-

teidenkeruupisteet, niistä palautetut vaatteet kulkeutuvat pääasiassa ulkomaisille tekstii-

linkierrätysyrityksille. Käyttökelpoiset vaatteet myydään yleensä uudelleenkäytettäviksi, 
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usein kehitysmaihin. Rikkinäiset rouhitaan usein teollisuuteen eristeeksi, öljynimetysma-

toiksi, askarteluhuovaksi ja puutarhan kasvualustoiksi. Osa jätteestä poltetaan energi-

aksi ja käyttökelvottoman ja rikkinäisen vaatteen voi laittaa myös joko energia tai seka-

jätteeseen, riippuen kunnan jätteenlajittelusta. (Nurmi 2017, 24.) 

 

Kiertotaloudessa aina jonkun jäte on toisen resurssi.  

 

6.2 Kierrätyskankaat ja niiden valmistus  

 

Anniina Nurmen Vihreät vaatteet kirjassa olevasta Pure Waste Textilesin haastattelussa, 

Jukka Pesola ja Hannes Bengs kertovat, että Aasiassa tekstiilijätteen prosessointia ja 

hyötykäyttämistä on ollut jo olemassa vuosikymmeniä. Uuteen puuvillaan on lisätty leik-

kuujätettä kustannussyistä eli kangasvalmistajille halvemman raakamateriaalin takia. 

Tehtaat eivät vain ole siitä viestineet ulospäin, eikä kierrätysmateriaalin käyttö ole näky-

nyt lopputuloksessa tai tuotteen laadussa (Nurmi 2017, 49.) 

 

Suurin osa kierrätyskuiduista valmistetuista kankaista onkin tällä hetkellä valmistettu te-

ollisuuden kangas- ja lankajätteestä sekä muista kuin tekstiiliraaka-aineista, kuten muo-

vipulloista, joita käytetään kierrätetyn polyesterin valmistuksessa. Tällä tarkoitetaan pre-

consumer- kierrätysmateriaaleja. Oleellista on myös puhtaan veden säästäminen, yh-

teen T-paitaan kuluu 2700 litraa vettä ja yhden puuvillakilon valmistamiseen 11000 litraa 

puhdasta vettä. (Mikkola 2014). Tässä valmistusmenetelmässä hyvää on pohjalaadun 

tasalaatuisuus. 

 

Toinen tapa valmistaa kierrätysmateriaaleja on hyödyntää käytöstä poistettuja tekstiilejä, 

laukkuja ja vaatteita. Nämä post-consumer- kierrätysmateriaalit lajitella ne laatujen ja 

värien mukaan, sitten repiä, murskata ja jauhaa mekaanisesti tai kemiallisesti liuotta-

malla uudestaan kuiduiksi, sitten kehrätään langoiksi ja kudotaan kankaiksi, joista val-

mistetaan uusia tuotteita. Tämä prosessi on työläämpi, vielä osittain kehitteillä ja koska 

saatava materiaali muodostuu monien eri merkkien eri tuotteista, pohjalaatu ei ole tasa-

laatuista. Lisäksi tuotteista pitää ennen prosessin aloittamista poistaa mahdolliset asse-

sorit eli esimerkiksi napit, vetoketjut ja niskamerkit. 

 

Suomessa vastaavanlainen pilottihanke “The Relooping Fashion Initiative” oli vuosina 

2015-2017, jossa vanhoista vaatteista tehtiin uutta kuitua ja joista sitten kudottiin “uusia” 
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vaatteita, mukana olivat mm. Pure Waste Textiles ja Seppälä, jonka palveluksessa olin 

silloin miesten osaston suunnittelijana, tosin hankkeeseen Seppälästä valjastettiin mu-

kaan naisten osasto.  

 

Ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta seuraavalle toimijalle. Kiertotalous ei ole vain ma-

teriaalien tehokasta käyttämistä ja kierrättämistä, vaan se on myös uusi talousmalli. On 

tärkeää varmistaa myös tuotannon vastuullisuus ja eettisyys. Pure Wasten mukaan on 

arvioitu, että 400 miljardia neliömetriä kangasta valmistetaan vuosittain, josta 60 miljar-

dia neliömetriä on tuotantojen ylijäämäleikkuujätettä eli noin 15 %.  

 

Tällä hetkellä eniten haasteita tuottavat sekoitekuidut, joissa luonnonkuituihin on lisätty 

joustavuuden vuoksi vaikkapa elastaania. Teknologia olisi jo olemassa sekoitekuitujen-

kin erotteluun. Ennuste on, että viiden vuoden päästä kyseinen teknologia on käytössä. 

(Sykkö, 2018.) 

 

Kirsi Niinimäen haastatteleman Ina Budden (Circular.fashion) kertoo, että elastaaniakin 

sisältäviä materiaaleja voidaan kierrättää kemiallisesti uusiksi kuiduiksi. Hänen mu-

kaansa se on kuitenkin vielä haastavaa ja heidän kauttaan yhden kierrättäjän kanssa 2% 

elastaania on maksimimäärä, mitä materiaalissa voi olla, häiritsemättä kuidusta kuituun 

kierrätysprosessia. Teknologiat kehittyvät kuitenkin kovaa vauhtia ja se lupaa hyvää kier-

totalouden näkökulmasta. (Niinimäki 2018, 115) 

 

6.2.1 Kierrätyspuuvilla 

 

Anniina Nurmi kertoo Vihreät vaatteet- sivustolleen keräämässä materiaalioppaassa, 

että kierrätyspuuvillan raaka-aineena käytetään vaateteollisuuden ylijäämää (lanka- ja 

kangasjätettä) ja käytöstä poistuneita puuvillavaatteita. Valtaosa tällä hetkellä myynnissä 

olevista kierrätyspuuvillavaatteista on valmistettu teollisuuden ylijäämästä. Käytettyjen 

vaatteiden kierrätys ja prosessointi ei ole vielä kaupallisesti tehokkaalla tasolla. (vihreat-

vaatteet) 

 

Opinnäytetyössä asiantuntijana (2019) haastatellun Jukka Pesolan mukaan kriteerit kier-

rätyspuuvillalle ovat muuttumassa sen osin, ettei lankajätettä laskettaisi enää mukaan 

kierrätysmateriaaliksi.  
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Puuvillaa kierrätetään perinteisesti mekaanisesti, jolloin repimisen ja kuiduttamisen seu-

rauksena kuitujen pituus lyhenee. Vain tietynlaisesta, hyvälaatuisesta tekstiilijätteestä 

voidaan prosessoida mekaanisesti uutta 100 %:sesti kierrätettyä kangasta. Mukaan voi-

daan lisätä myös uutta puuvillakuitua tai esimerkiksi kierrätettyä polyesterikuitua materi-

aalin vahvistamiseksi. Mekaanisen prosessoinnin rinnalle kehitetään erilaisia liuotusme-

netelmiä, joissa kierrätetystä puuvillakuidusta syntyy viskoosinomaista materiaalia, 

mutta ympäristöystävällisemmällä valmistusprosessilla. Liuotusmenetelmällä valmistettu 

kierrätyspuuvilla säilyttää laatunsa paremmin kuin mekaanisessa prosessissa. Kierräte-

tyn puuvillan valmistaminen vähentää merkittävästä luonnonvarojen ja veden kulutusta, 

sillä uutta raaka-ainetta ei tarvitse kasvattaa. Myös värjäyksessä tarvittavien kemikaalien 

määrää voidaan vähentää, sillä usein raaka-aine on jo valmiiksi värjätty. (Nurmi 2017, 

vihreatvaatteet.) 

 

Esprit- vaatemerkki huomioi omassa toiminnassa materiaalien kierrättämisen tärkeyden. 

Esimerkkinä julkaistu miesten vaatemallisto, jossa käytetään kierrätyspuuvillaa ja oman 

tehtaan kangasjätettä säästäen energiaa, raakamateriaalia ja luontoa. Löydettyjen tieto-

jen perusteella Esprit- vaatemerkin ensimmäinen kestävän kehityksen periaatteiden mu-

kainen, eettinen ja ekologinen, vettä säästävä ECollection- mallisto lanseerattiin vuonna 

marraskuussa 1991. 1990- luvun alussa ekologisuus oli muodissa pinnalla ja valtavirtaa. 

Mallistossa materiaaleina oli muun muassa silloin harvinaisia luomumateriaaleja, luon-

nollisia värjäyksiä ja biohajoavia entsyymipesuja. Pitää myös muistaa, että 1990- luvulla 

ympäristösäädökset olivat erilaiset kuin nykyään. (Treehugger 2007; Niinimäki 2011, 

21.) 

 

Kierrätyspuuvillaa on yleisesti käytössä monissa eri tuotteissa ja sitä voidaan käyttää 

sekoitteena kierrätyspolyesterin tai neitseellisten materiaalien kanssa.  

 

6.2.2 Kierrätyspolyesteri 

 

Kierrätetyllä polyesterilla tarkoitetaan tekokuitua, jota valmistetaan kierrätetyistä muovi-

pulloista, teollisuuden lanka –ja kangasylijäämästä, vanhoista polyesterivaatteista tai 

merten muovijätteestä. Kierrättäminen ei välttämättä heikennä kuidun laatua vaan siitä 

saadaan uudenveroista materiaalia. Kierrätyspolyesteri kankaiden valmistaminen vä-

hentää luonnonvarojen kulutusta, sillä uutta raaka-ainetta ei tarvita. Haittapuolina ovat 
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samat käytönaikaiset asiat kuin uudella polyesterilla eli pesussa pesuveden mukana ve-

sistöihin kulkeutuu tuotteista irtoavia mikromuoveja ja sitä kautta ne joutuvat vesieliöihin, 

kuten kaloihin. Lisäksi mikroskooppiset hiukkaset saattavat kulkeutua jopa juomave-

teemme.  

 

Silloin, kun vaatteiden raaka-aineena käytetään kierrätettyä materiaaleja kuten PET-

muovipulloista valmistettua kangasta, joita ei alun perin tarkoitettu olemaan kosketuk-

sissa ihon kanssa, pitää varmistaa, että lopulliset tuotteet eivät sisällä ihmiselle haitallisia 

kemikaaleja (Nurmi 2017, 61.). Trash-2-Cash- projektissa (2015-2018) kehitettiin poly-

esteri fleece-kankaan korvaavaa hienoa ja pehmeää Reborn- Reworn- laatua, joka on 

tehty tekstiilijätteestä ja on kierrätettävä elinkaarensa lopussa. Tärkeimpänä oli, jos kui-

tuja hajoaa ja irtoaa pesussa, niin kuitujen tuli olla biohajoavia joutuessaan ympäristöön 

eli ei aiheuta muovisaasteita. (Trash-2-Cash 2018.)  

 

Esimerkiksi yhteen kierrätyspolyesterista Hesburgerille valmistettuun Touchpointin kau-

luspaitaan kuluu 7 muovipulloa (Niinimäki 2018, 222). 

 

Kierrätyspolyesteri kuten polyesterikään ei maadu ympäristössä. Kierrätyspolyesteria 

voidaan valmistaa termisesti tai kemiallisesti. Termisesti kierrätetyn polyesteri hiilidioksi-

dipäästöt ovat noin kolmannes vastaavan neitseellisen polyesterinpäästöistä. Tällä ta-

voin kierrätetyn polyesterin lujuusominaisuudet eivät vastaa täysin neitseellistä polyes-

terikuitua ja yleensä materiaaliin lisätään neitseellistä raaka-aineitta parantamaan sen 

ominaisuuksia. Kemiallisessa kierrätyksessä polyesterijätekuidut hajotetaan takaisin 

molekyylitasolle ja massa polymeroidaan uudelleen, jolloin saadaan neitseellisen poly-

esterin veroista kuitua ja epäpuhtaudet saadaan poistettua. (Räisänen, Rissanen, Par-

viainen & Suonsilta 2017, 78 & Trash-2-Cash 2018,) Kierrätetyn polyesterikuidun lujuus 

riippuu siis käytettävästä valmistustavasta ja -teknologiasta. 

 

Patagonia aloitti valmistaa kierrätettyä polyesteria jo vuonna 1993 ja jatkoi siitä kestävän 

kehityksen mukaisen järjestelmänsä käyttöä tuotannossaan. Muovipullot, käyttämätön 

tuotantojäte ja käytöstä poistuneet tekstiilit prosessoidaan uusiksi polyesterikuiduiksi.  

G-Star Raw- vaatemerkki on yksi PET eli muovijätteestä tehtyjen vaatteiden edelläkävijä. 

Yhdessä Bionic Yarn- yrityksen kanssa he ovat valmistaneet merestä kerätystä muovi-

jätteestä polyesterikangasta ja tuotteita G-Star Raw’n mallistoon.  
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Kuvassa (kuva 4) on havainnollistettu PET-muovipullojen matka kierrätyspolyesterista 

valmistetuksi ulkoilutakiksi. Keräyksen jälkeen pullot puhdistetaan kemiallisesti ja jauhe-

taan. Toisen kemiallisen prosessin lopputuloksena muodostuu massaa, josta voidaan 

tehdä ”uutta” kuitua ja polyesterilankaa, josta voidaan kutoa kierrätyspolyesterikangas ja 

siitä sitten PET-muovipulloista valmistettu ”uusi” tuote. Jossain prosesseissa muovipullot 

lajitellaan läpinäkyviin ja värillisiin ennen niiden jauhamista. Läpinäkyvät muovipullot voi-

daan käyttää valkoisissa vaatteissa tai värjätä uudelleen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. PET-muovipullojen matka kierrätyspolyesterista valmistetuksi ulkoilutakiksi 

https://www.fairechild.com/blogs/news/what-is-rpet 

 

Kierrätyspolyesterin valmistuksessa säästyy 94 % vettä, kuin tavallisen öljypohjaisen po-

lyesterin valmistuksessa. Valmistus prosessissa kuluu 60 % vähemmän energiaa ja hii-

lidioksidi päästöjä on 32 % vähemmän. (Kloet 2018) Kierrätyspolyesteria on yleisesti 

käytössä monissa eri tuotteissa ja sitä voidaan käyttää sekoitteena esimerkiksi kierrätys-

puuvillan kanssa.  

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5) kuvataan mihin muovinen vesipullo päätyy maailmalla.  

 

 

https://www.fairechild.com/blogs/news/what-is-rpet
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Kuva 5. Mihin muovinen vesipullo päätyy maailmalla? Ilkka Kemppinen / Yle 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 6) kuvataan muovijätteen arvioituja määriä merissä. 

 

Kuva 6: Muovijätteen arvioituja määriä meressä, Ilkka Kemppinen / Yle 
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6.2.3 Kierrätyspolyamidi/kierrätysnylon 

 

Anniina Nurmen (2017) mukaan Vihreät vaatteet- sivustolleen keräämässä materiaaliop-

paassa hän tuo esille seuraavaa: Kierrätetty polyamidi on tekokuitu, jota valmistetaan 

esimerkiksi teollisuuden lanka- ja kangasylijäämästä sekä kierrätetyistä kalaverkoista. 

Kierrättäminen ei heikennä tekokuidun laatua, vaan siitä saadaan uudenveroista mate-

riaalia. Kierrätetyn polyamidin valmistaminen vähentää luonnonvarojen kulutusta, sillä 

uutta raaka-ainetta ei tarvita. Kierrätetyn polyamidin käytöllä on samat käytönaikaiset 

ympäristöongelmat kuin uudella polyamidilla: pesussa niistä irtoaa mikromuovia (pienen-

pieniä muovihiukkasia), joka päätyy pesuveden mukana vesistöihin ja sitä kautta vesieli-

öihin. Pienimmät hiukkaset saattavat kulkeutua jopa juomaveteemme. Kun vaatteiden 

raaka-aineena käytetään kierrätettyä materiaaleja, joita ei ole alun perin tarkoitettu ole-

maan kosketuksissa ihon kanssa, pitää varmistaa, että lopulliset tuotteet eivät sisällä 

ihmiselle haitallisia kemikaaleja. Sama pätee toki myös uusiin, ei-kierrätettyihin raaka-

aineisiin. (Nurmi 2017, vihreatvaatteet.com) 

 

Räisänen ym. (2017, 81) esittävät, että kuten polyesteri, polyamidikuitu on biologisesti 

hajoamatonta ja sen kierrätys tapahtuu samalla lailla joko termisesti tai kemiallisesti ku-

ten polyesterinkin. Kierrätyspolyamidin käyttö ei ole niin yleistä kuin kierrätyspolyesterin. 

Kierrätyspolyamidia voidaan käyttää esimerkiksi takeissa, ulkoiluvaatteissa, uima-

asuissa ja osan alusvaatteissa kierrätettynä pitsiyksityiskohtina. 

6.2.4 Kierrätysvilla 

 

Anniina Nurmi (2017) kirjoittaa Vihreät vaatteet -sivustonsa materiaalioppaassa, että 

kierrätetty villa on luonnonkuitu, johon raaka-ainetta saadaan esimerkiksi teollisuuden 

ylijäämästä (lanka- ja neulejätteestä) ja käytetyistä villavaatteista. Suurin osa tällä het-

kellä myynnissä olevista kierrätysvillatuotteista on valmistettu teollisuuden ylijäämästä, 

sillä käytettyjen villavaatteiden kierrätys ja prosessointi ei ole vielä kaupallisesti tehok-

kaalla tasolla. 

 

Villa kierrätetään mekaanisesti, jolloin repimisen ja kuiduttamisen johdosta kuitujen pi-

tuus lyhenee. Näin ollen vain tietynlaisesta, hyvälaatuisesta tekstiilijätteestä voidaan pro-

sessoida mekaanisesti uutta sataprosenttisesti kierrätettyä lankaa. Kierrätetyn kuidun 

joukkoon lisätäänkin usein uutta raaka-ainetta vahvistamaan materiaalia. 
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Kierrätetyn villan valmistaminen vähentää merkittävästä luonnonvarojen, energian, ke-

mikaalien ja veden kulutusta, sillä eläimiä ei tarvitse kasvattaa uutta villaa varten. Myös 

värjäyksessä tarvittavien kemikaalien määrää voidaan vähentää, sillä usein raaka-aine 

on jo valmiiksi värjätty. (Nurmi 2017, vihreatvaatteet.com.) 

 

Suomessa oli vuosina 2016-2017 Metropolian koordinoima Kiertovillasta kasvuun -

hanke, joka tutki kotimaisen villan kierrätyksen, saatavuuden ja jalostamisen mahdolli-

suuksia. Mukana olivat esimerkiksi Helsingin Villasukkatehdas, Vai-Ko, Kierrätyskeskus. 

“Tavoitteena oli kehittää Suomeen uutta, villaan ja sen kierrätykseen liittyvää kansainvä-

lisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa. Villa on arvokas materiaali, jonka kierrätystä tehos-

tamalla edistetään alan PK-yritysten, kuten kehräämöjen, neulosvalmistajien, kutomo-

jen, design -yritysten ja jälleenmyyjien kannattavuutta. Suomesta, alan toimijoiden pa-

rista, löytyy villan kierrätykseen kiinnostusta ja myös tarvittavaa teknologiaa. Hankkeen 

tuloksena syntyi villan kierrätyksen suomalainen malli”, Metropolian hankkeen edustajien 

mukaan. (Metropolia 2016.) 

 

6.2.5 Kierrätysfarkku 

 

Kierrätysfarkkukangas saadaan pääosin kuluttajilta takaisin saaduista, käytöstä poistu-

neista farkkutuotteista eli post-consumer -poistotekstiileistä. Esimerkiksi H&M:n mukaan 

kierrätysmateriaalista valmistetut farkkutuotteet vähentävät jopa 90 % veden tarvetta ja 

aiheutuvia ilmastovaikutuksia, kun kuitu on jo olemassa. Myös Levi’s tarjoaa kierrätys-

farkkukankaista valmistettuja farkkuja, joissa on hyödynnetty kierrätys PET-muovipulloja 

eli 20 % materiaalista koostuu kierrätyspulloista ja loput kierrätyspuuvillasta. H&M:llä on 

myös tarjolla kierrätysmateriaaleista valmistettuja farkkuja. Heillä on käytössä kiertota-

louden suljetun silmukan järjestelmä, jossa asiakkailta kerätyistä poistotekstiileistä on 

tehty uusia tuotteita.  

 

Trash-2-Cash- projektissa kehitetty Denim NAture Jeans -farkut on tehty kierrätyspuu-

villa ja kierrätyspolyesteri sekoitteesta ilman elastaania. "Tutkijat olivat korvanneet han-

kalan elastaanin joustavalla kierrätyspolyesterilla ja käyttäneet innovatiivista elastista ku-

dontarakennetta varmistaen, että mukavuus ja kankaan laadukkuus säilyvät".  Lisäksi 

farkut ovat täysin kierrätettävät, kun ne tulevat elinkaarensa päähän. (Trash-2-Cash, 

2018.) 
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Myös farkkulaaduissa on mahdollista valita ympäristöystävällisempiä tai oikeastaan ym-

päristömyönteisempiä vaihtoehtoja, mikäli kierrätyskankaista tehtyjä farkkuja ei ole saa-

tavilla. Monilla farkuista tunnetuilla yrityksillä kuten Levi’s, Mustang, Nudie Jeans, G-

Star, Jack and Jones ja myös Lindex, heillä on jo valikoimissa kestävän kehityksen mu-

kaisia farkkuja, joiden uusissa tuotantomenetelmissä on käytetty luomupuuvillaa, sääs-

tetty vettä ja energiaa. Samoin kulutuksia tehdään nykyään laser- menetelmin, jolloin ei 

tarvita yhtä paljon kemikaaleja ja vettä kuten kivipesussa tai valkaisussa käytetään. Myös 

haitallinen printtispray- vaalennus menetelmä voidaan korvata laserilla. (WGSN Denim 

team, 2015.) 

 

Leviksen ja kangasspesialisti Tonellon yhteistyönä on syntynyt ympäristöystävällinen, 

vettä ja energiaa säästävä, työtä ja kustannuksia leikkaava No Stone -pesu eli kemialli-

nen kivipesu on pystytty korvaamaan (WGSN Denim team, 2015). 

 

Farkkukangas ja -valmistus kuluttavat paljon kemikaaleja ja vettä. WGSN- raporteista 

käy ilmi, että Berkeleyn biotekniikan laitoksella on kehitetty uusia mahdollisuuksia kor-

vata tavallinen ympäristölle haitallinen indigovärjäys bakteerimenetelmällä, joka olisi li-

säksi halvempaa ja ympäristöystävällisempää. (WGSN Denim team, 2015.) World 

Economic Forumin statistiikan mukaan yhden uuden parin farkkujen valmistuksessa syn-

tyy yhtä paljon kasvihuonepäästöjä kuin ajaisi autolla yli 80 mailin matkan (Drew 2019.) 

 

Tässä luvussa esitellään erilaisia olemassa olevia ekologisia ja ympäristölle myötäisiä 

materiaalivaihtoehtoja.  

Luomupuuvilla 

Luomupuuvillan viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita tai torjunta-aineita, jotka 

ovat erittäin haitallisia ympäristölle, eläimille ja ihmisille. Luomupuuvillan viljely vaatii yhtä 

lailla paljon vettä kuin perinteinenkin puuvilla. Tässä suhteessa luomupuuvilla on ongel-

mallinen kasvi, sillä keinokastelu, jos ei sada tarpeeksi, vie elintärkeitä vesivarantoja pois 

käytöstä juomavetenä tai ruoankasvatuksessa. Pahimmillaan keinokastelu voi jopa 

muuttaa luonnon vesitasapainoa ja kuivattaa laajojakin alueita. Useissa luomupuuvilla-

sertifikaateissa on joitain kriteerejä myös viljelyn eettisyyden takaamiseksi, mutta luomu-

puuvilla itsessään ei takaa materiaalin eettisyyttä. (Nurmi 2017, 55.) 

 

(Luomu)Puuvilla on uusiutuva materiaali, ja se on biohajoavaa, eli sen voi kompostoida, 

jos kaikki siinä käytetyt kemikaalit ovat biohajoavia, eivätkä hajoamistuotteet vaarallisia 
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ympäristölle (Räisänen, ym. 2017, 33). Niinimäki toteaa vasta-argumenttina, että kom-

postointi ei ole realistinen vaihtoehto, koska se tuottaa metaania ja näin ollen suuremmat 

kasvihuonepäästöt ja edesauttaa ilmastonmuutosta. Ja lisäksi biohajoavat tekstiilit kom-

postoituvat liian hitaasti ollakseen sopivia kunnalliseen kompostointiin, ja siksi ne pitäisi 

kompostoida kotikomposteissa. (Niinimäki 2018, 16-17.) 

 

Customapparel -sivustolla kerrotaan, että luomupuuvillan viljelyssä säästyy kuitenkin 

enimmillään jopa 91% vettä verrattuna normaalin puuvillan viljelyyn. Luomupuuvillaa vil-

jellään luonnonmukaisesti, joka rikastuttaa maaperää ja parantaa maan vedenpidätys-

kykyä ja vähentää kastelun tarvetta, eivätkä valumat sisällä haitallisia lannoitteita ja tor-

junta-aineita. “Luonnonmukainen viljely sitoo maaperään huomattavasti enemmän hiili-

dioksidia (CO2), joten luomupuuvilla on myös ilmastonmuutoksen kannalta parempi va-

linta. Luomuviljelmien kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 94% pienemmät verrattuna ta-

vallisen puuvillaan viljelyyn.” (Mediawear, customapparel.fi) 

 

Vasta-argumenttina, jos luomumenetelmin viljeltyä puuvillaa voitaisiin verrata ruokateol-

lisuudessa käytettäviin luomukasveihin, kuten Helsingin Sanomien Tiede- osiossa joulu-

kuussa 2018 julkaistussa Chalmersin yliopiston luomuviljelytutkimuksessa, hypoteesi  

olisi, että myös luomuviljellyt puuvillakasvit kuormittaisivat enemmän ilmastoa kuin taval-

lisesti viljellyt puuvillakasvit tehottomuutensa ja siten vastaavasti isomman kasvatus-

pinta-alansa takia. Tutkimuksessa tulee esille arvoja 50-70 %:ia suuremmista ilmasto-

haitoista luomulle kuin tavalliselle viljelylle. (Kettunen 2018.) 

 

Luomu- ja tavallisen puuvillan kasvatuksen vertailulle löytyi pohjaa esimerkiksi Fashion 

United -sivuston artikkelista (Hendriksz 2017), jossa tavallinen puuvillakasvi tuottaa 

enemmän satoa kuin luomuviljelty puuvillakasvi ja siten saman sadon saamiseksi tarvi-

taan enemmän luomumenetelmin kasvatettuja puuvillakasveja, kasvatus pinta-alaa, työ-

voimaa, vettä, aikaa ja muita resursseja, joka on vastoin osaa kestävän kehityksen nor-

meista. Niistä johtuu luomupuuvillasta tehtyjen tuotteiden korkeampi hinta verrattuna ta-

vallisesta puuvillasta valmistettuihin tuotteisiin. Tästä syntyy myös mahdollisesti enem-

män kasvihuonepäästöjä (Ukko 2016). Tavallisista puuvillakasveista Cotton Inc -järjes-

tön mukaan saatava sato on viimeisten 35 vuoden aikana kasvanut 42% parempien kas-

vatus- ja kastelumenetelmien ja bio- ja geeniteknologian avulla. Luomumenetelmin kas-

vatettaviin puuvillakasveihin ei ole tehty geenimuuntelua. Saksalaisen Göttingenin yli-

opiston tutkimusten mukaan GMO- eli geneettisesti muunnellut puuvillakasvit tuottivat 
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samalla pinta-alalla 20 % enemmän satoa, 67 % vähemmän käytettiin torjunta-aineita ja 

viljelijän tuotto kasvoi 68 %.  

 

Toinen vaihtoehto on käyttää siirtogeenistä puuvillaa, johon on istutettu bakteerin gee-

niä, jonka avulla kasvi kestää tuhohyönteisiä paremmin kuin tavallinen puuvilla eli hyön-

teismyrkkyjen tarve vähenee. Haittapuolena on siementen kalleus, koska ne on paten-

toitu. (Räisänen ym. 2017, 34.) Tutkimusten mukaan t-paidan valmistaminen tavallisesta 

puuvillasta kuluttaa vähemmän vettä kuin luomupuuvillasta, ero on 1600 litraa tavalli-

sesta puuvillasta valmistetun t-paidan hyväksi. (frankandoak.com.) 

 

WGSN:ltä esimerkkinä luomupuuvillasta tai luomupuuvilla-, pellava- tai viskoosisekoit-

teesta valmistettu T-paita tavallisen puuvillan sijaan, jossa värjäys ja printtaus olisi suo-

ritettu mahdollisimman ympäristöä säästävästi tai käytetty jopa laserprinttausta, jolloin 

kemikaaleja ei kuluisi ja vettä säästyisi. Myös mitä vähemmän värejä tuotteessa on, niin 

sitä ympäristömyönteisempi tuote on. (Watkins 2018.) 

 

Värjäysprosessi on ollut puuvillatuotteiden valmistuksen kannalta ympäristölle erittäin 

haitallista ja myrkyllistä saastuttaen vesistöjä esimerkiksi Aasiassa, vanha käytössä 

oleva metodi on myös kallis. WGSN:n kestävän kehityksen osioissa esittelemä Color-

zenin uudessa pinnoiteteknologiassa värjäysprosessi keksitään uudelleen, tehden siitä 

tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Yritys kertoo kokonaisvaltaisen teknologi-

ansa mahdollistavan 90 % veden säästön, 95 % vähemmän myrkyllisiä kemikaaleja ja 

nostaa tuotantoa 300 %. Suolaa ei enää tarvita, ja lyhyempi prosessi vähentää raaka-

materiaalien käyttöä ja lisää tehoa. (Bailey 2018.) 

 

Vaikka tuote olisi GOTS -sertifioitua puuvillaa, voidaanko varmasti tietää, että onko kan-

kaanvärjäys- ja viimeistysmenetelmät tehtaalla olleet luomumenetelmin tehtyjä? Kuiten-

kin sertifioidun luomupuuvillatuotteen ostaminen on varmempaa kuin sertifioimattoman, 

jossa luomupuuvillan alkuperää ei välttämättä tiedetä tai se on kerätty useista eri läh-

teistä. Sertifioidun luomupuuvillan osuus puuvillan kokonaistuotantomääristä ovat vähäi-

set, vain 0,7%. (Räisänen ym. 2017, 34.) Esimerkiksi ruotsalainen vaateketju Monki, 

käyttää vain 100%:sta luomupuuvillaa sisältäviä puuvillatuotteita, ja kuten emoyhtiö 

H&M, myös Monki pyrkii 2030-mennessä käyttämään vain vastuullisia ja kierrätyskan-

gasmateriaaleja tuotteissan.  
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Luomupuuvillan ekologisen mielikuvan synnyttämän kysynnän ja siitä seuraavan kulu-

tuksen kasvaessa, saatamme kuitenkin törmätä samoihin ongelmiin kuin tavallisen puu-

villankin kanssa, koska viljelypinta-alaa tarvitaan silloin enemmän ja enemmän ja jo läh-

tökohtaisesti luomupuuvillan kasvatus on tehottomampaa kuin tavallisen puuvillan. Huo-

mioitavaa on, etteivät luomupuuvillaa sisältävät tuotteet ole itsessään ympäristöystäväl-

lisiä vaan enemmänkin ympäristömyönteisiä.   

 

Vaateyritykset pitävät luomupuuvillasta valmistettuja tuotteita hyvinä ja positiivisina 

markkinointikeinoina ympäristöystävällisyydestä, mutta pitää muistaa kuitenkin, ettei luo-

mupuuvilla aina ole välttämättä parempi vaihtoehto kuin tavallisesta puuvillasta valmis-

tettu tuote. Ympäristöystävällisyys on myös trendiasia, vaikkei näin tulisi olla. Luomu- ja 

tavallisen puuvillan viljelyn kannattavuus riippuu viljelyn tehokkuudesta, käytettävästä 

teknologiasta ja sijainnista. Maailman luomupuuvillasta suurin osa tuotetaan Kiinassa, 

Intiassa ja Yhdysvalloissa, jossa myös tuotannot olisi hyvä tehdä, ettei materiaalia tarvit-

sisi siirtää esimerkiksi Myanmariin, näin vältettäisiin turhat kuljetuksesta aiheutuvat hiili-

dioksidipäästöt. Luomu ja tavallisen puuvillan kasvatus on nousussa myös Afrikassa. 

Intiassa ja Afrikassa kärsitään jo puhtaan juomaveden vähyydestä.  

 

Tokmannin miesten vaatevalikoimassa oli vuonna 2018 luomupuuvillaa sisältäviä perus-

tuotteen omaisia T-paitoja ja pitkähihaisia trikoopaitoja.  

 

Bambuviskoosi 

Bambu kasvina on hyvin ekologinen, mutta haittana sen valmistuksessa materiaaliksi 

tarvitaan kemikaaleja ja se kasvaa usein maissa, joissa ympäristösäädökset eivät ole 

välttämättä kovinkaan tiukat ja siten kemikaalit päätyvät luontoon. Kasvatuksessa ei tar-

vita keinotekoisia lannoitteita, torjunta-aineita tai keinokastelua. Tuntuu miellyttävältä 

iholla, hengittää hyvin, pitää kesällä viileänä ja talvella lämpimänä ja sopii hyvin herk-

käihoisille. Bambusta saatavaa kuitua voidaan tehdä ympäristöystävällisemmin mekaa-

nisesti tai kemiallisin menetelmin, jossa bambua keitetään kemikaaleissa ja valkaisuai-

neissa, käytetään useimmin. (Ekohelsinki 2017.) 

 

Lyocel/Tencel 

Selluloosamuuntokuitu Lyocelliä voidaan valmistaa esimerkiksi eukalyptuksesta, pyö-

kistä, koivusta, kuusesta tai männystä. Tunnetuin Lyocell-kuitu on Tencel. Materiaali on 

viskoosin tapaista, mutta vaihtoehtona ympäristöystävällisempää. Valmistusprosessi vie 
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vähemmän energiaa, eikä tarvita samoja myrkyllisiä kemikaaleja, mitä viskoosin valmis-

tuksessa yleisesti tarvitaan. Lisäksi sitä voidaan valmistaa ns. suljetussa kierrossa. Val-

mistusmenetelmässä suurin osa käytetyistä kemikaaleista saadaan talteen ja uusiokäyt-

töön. Lyocella on EU:n ympäristömerkki. (Ekohelsinki 2017.)  

 

Aalto-yliopistossa on kehitetty selluloosapohjainen, ekologinen, päästöjä vähentävä Ion-

cell-kierrätyskuitu, jota kyetään tuottamaan vaikkapa, puusta, tekstiilijätteestä, kierrätys-

paperista tai pahvista. Uusi Ioncell- kuitu on ominaisuuksiltaan Tencelin kaltainen ja vis-

koosia vahvempaa. Se on viskoosia ympäristöystävällisempi, vähemmän kemikaaleja ja 

energiaa tarvitseva, sillä kuitujen liuotus tapahtuu ympäristöystävällisten ionisten nestei-

den, suolojen, avulla. Haitallisia kemikaaleja kuten rikkihiiltä tarvita. Ionisoidun kemialli-

sen prosessin avulla puuvillakuidut voidaan erottaa muista materiaaleista kuten polyes-

teri, joka myös voidaan sitten kierrättää erikseen uusiksi kuiduiksi. Ioncell- materiaali on 

vielä kehitysvaiheessa ja tuotantoon tähtäävä pilotointi olisi tarkoitus aloittaa vuonna 

2020. Uusiutuvuus, ympäristöystävällisyys ja biohajoavuus ovat selluloosapohjaisten 

materiaalien vahvuus verrattuna esimerkiksi puuvillaan tai polyesteriin. (Kääriäinen & 

Tervinen 2017, 31; Nurmi 2017; Trash-2-Cash, 2018.) 

 

Hamppu 

Hamppukuitu on luonnostaan erittäin ekologinen ja kestävä, ei vaadi keinotekoisia lan-

noitteita tai torjunta-aineita. Se kasvaa tiheästi vieden vähemmän pinta-alaa kuin esi-

merkiksi puuvillan kasvatus. Keinokastelua ei tarvita, hamppu kuluttaa hyvin vähän vettä 

ja kasvatus ehkäisee maaperän kuivumista.  Kuitukäyttöön sopivat hamppulajit eivät si-

sällä huumausaineena käytettävää THC:tä (tetrahydrocannabinol), mutta hampun viljely 

on silti monissa maissa kiellettyä negatiivisen maineensa vuoksi. “Hamppukuidusta saa-

daan lankaa liottamalla kasvia altaissa, johon on lisätty entsyymeitä. Hamppukuidun ym-

päristövaikutuksia pohdittaessa onkin syytä huomioida vedenpuhdistuksen taso”, eko-

helsingin- sivustojen mukaan. Hampun tuntu on verrattavissa pellavaan.  

 

Väriltään hamppukuidut ovat rusehtavia ja niitä on vaikea valkaista. Hamppua on aikai-

semmin käytetty työvaatemateriaalina, mutta tekokuidut ovat syrjäyttäneet sen lähes ko-

konaan. Kiinnostavaa on, että Levi Strauss patentoi vuonna 1873 hamppukankaasta 

tehdyt housut, josta myöhemmin kehittyivät farkut (Räisänen ym. 2017, 45). 
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6.3 Kiertotalouden toimijoita Suomessa 

 

Suomen hallituksen (Ympäristöministeriö, 2018) tulevaisuuden kärkihankkeena Ympä-

ristöministeriön sivujen mukaan on nosta Suomi kiertotalouden globaaliksi kärkimaaksi 

vuoteen 2025 mennessä, jossa yhdistyy materiaalien mahdollisimman tehokas kierto ja 

jätteen synnyn ehkäisy.  

Suomessa yritetään Helsingin Sanomien (2018) mukaan jatkuvasti kehittää myös aivan 

uudenlaisia kuituja, jotka korvaisivat ympäristöä kuormittavat puuvillat ja pellavat. Spin-

nova valmistaa kuitua suoraan puusta, ja käytön jälkeen siitä kudottu kangas voidaan 

kierrättää takaisin kuiduksi.  

 

Infinited Fibre -niminen yritys taas valmistaa viskoosimaista kuitua mistä tahansa sellu-

loosajätteestä – vaikkapa vanhoista pahvilaatikoista. Yhteistyökumppaniensa kanssa he 

ovat teknologiansa avulla valmistaneet myös jätetekstiileistä farkkukangasta. (Infinited 

Fibre Company 2019.) 

 

Haastattelin sähköpostin välityksellä kuitupäällikkö Kirsi Terhoa. Hän kertoo, että he ovat 

hankkineet post-consumer- puuvillamateriaalia tähän saakka Finlaysonin keräyskam-

panjasta, Lindströmiltä käytöstä poistettuja pyyhkeitä, farkkujätettä asiakkailta ja parhail-

laan on prosessissa Lahden AMK:n esilajiteltua tekstiilijätettä. Prosessissa käytetään 

selluloosakarbamaatti- teknologiaa, jossa tekstiilijäte ensin puhdistetaan ja kuidut erotel-

laan. Selluloosapohjainen materiaali kontaktoidaan tämän jälkeen urean kanssa. Ajan, 

paineen ja lämmön vaikutuksesta urea reagoi selluloosan kanssa muodostaen selluloo-

sakarbamaatin, joka on välituotteemme. Kun selluloosakarbamaatista halutaan valmis-

taa kuitua, se liuotetaan lipeään ja jäljellä olevat epäpuhtauden suodatetaan. Näin val-

mistettu kehruuliuos kehrätään tämän jälkeen märkäkehruukoneella. Liuos puristetaan 

happamaan kehruuhauteeseen, jossa liuos neutralisoituu ja selluloosa kristallisoituu kui-

duksi. Tätä kuitua sitten vedetään lujuusominaisuuksien saavuttamiseksi. Lopuksi kuitu 

katkotaan määrämittaan ja pestään. Lanka valmistetaan joko OE tai Ring- kehruulla, ap-

plikaatiosta riippuen. Prosessi rajoittuu kuidun valmistukseen. 

 

Kirsi Terho sanoo haastattelussa, että ”CCA-kuitu ei ole riippuvainen lähtöraaka-aineen 

kuitumitasta vaan kuitu regeneroidaan uudelleen liuoksesta. CCA-kuidun ominaisuudet 

poikkeavat puuvillasta myös loppuominaisuuksien osalta. Kuituun sitoutunut typpiatomi 

tekee kuidusta luontaisesti antibakteerisen ja kuitu värjäytyy aggressiivisesti. Koska kuitu 
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on aina tehty asiakkaan toivomaan mittaan, voidaan sitä hyödyntää tehokkaasti langan 

valmistuksessa.” (Terho 2019.) 

 

CCA- langan ominaisuudet ovat kaupallisella tasolla ja vastaavat hienoudeltaan ja lujuu-

deltaan yleisesti käytettyjä laatuja, kuten puuvillalankaa. Kuidun hienoutta voidaan sää-

tää applikaation mukaan. Sitten kun kuitua on kaupallisesti saatavilla, sen hintataso aset-

tunee lähelle viskoosikuidun hintaa. CCA- kuidulla ei ole tarkoitus korvata mitään ole-

massa olevaa kuitua, vaan täyttää aukko. ”Puuvillan viljelystä on tullut monessa mielessä 

sietämätöntä ja peltopinta-alojen suurentaminen ei oikein tule kysymykseen. Samaan 

aikaan kulutus kasvaa huimaa vauhtia ja kysynnän nousu tekee ison aukon tarvittavan 

kuidun määrään. Samaan aikaan myös muovikuitujen käyttö alkaa olla arveluttavaa. Sel-

luloosapohjaisen viskoosin valmistus on toki yksi ratkaisu, mutta prosessissa käytettävä 

rikkihiili on hyvin epästabiili  hermomyrkky. Lisäksi puun käytön rajat tekstiiliteollisuu-

dessa tulevat jossain vaiheessa vastaan, koska tarvitsemme kipeästi myös hiilinieluja 

planeetallamme.” sanoo Kirsi Terho (2019). 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 7) koneenkäyttäjä ja teknologiaa. 

 

 

Kuva 7: Koneenkäyttäjä ja teknologiaa. Infinited Fiber Company, Fashion For Good, 

2017.  

 

Yhteistyökumppaniensa kanssa he ovat teknologiansa avulla valmistaneet myös jäte-

tekstiileistä farkkukangasta, joka on valmistettu 100%:sti CCA- kuidusta. Kuitu on ensin 
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kehrätty ring spinning:ssä (pyörökehruu) lankalukuun Ne7/1 ja tämän jälkeen kudottu 3/1 

Z Twill- materiaaliksi. Sekä kuteena että loimena käytettiin samaa lankaa. Unssipainol-

taan kangas on kuivana 12,25 ja pestynä 12,75 oz. 

 

Kirsi Terho (2019) toteaa myös, että Infinited Fibre Company on tutkinut myös maata-

lousjätteen hyödyntämistä prosessissaan ja tulokset ovat olleet hyviä esimerkiksi vehnän 

oljesta. Seuraavan mittakaavan koelaitoksen rakentaminen etenee ja seuraavaan vai-

heeseen siirrytään vuonna 2020. Arvion mukaan kuitua on saatavilla kaupallisesti isossa 

mittakaavassa vuonna 2022. Sitä ennen tehdään useita pienempiä lanseerauksia.  

 

Eurooppalaisessa Trash2Cash (T2C)- hankkeessa (2015-2018) tavoite oli muuttaa jäte-

materiaalit, kuten puuvilla, selluloosa, polyesteri ja sekoitteet korkealaatuiseksi tekstiili-

kuiduksi. Samoin aikaisemmin mainitulla Ioncell- kemiallisella liuotusmetodilla myös pa-

peri- ja pahvijäte voidaan käsitellä (Kääriäinen & Tervinen 2017, 95). Lisäksi ”uusien” 

materiaalien ja tuotteiden tuli olla kiertotaloutta tukevia, eli kierrätettäviä ja kierrätettyjä 

ja niillä tuli olla mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön elinkaarensa ajalta.  

Ongelma on myös leikkuujäte. Vaatetusteollisuudessa sitä syntyy jokaisesta käytetystä 

kangasmetristä 10–15 prosenttia. Perheyritys Finarte tekee tuosta leikkuujätteestä ja 

hukkamateriaaleista designmattoja. Turkulainen Muotikuu taas ompelee tyllihameidensa 

valmistuksesta ylijäämäpaloista tyllihameita. Tauko-niminen yritys puolestaan tekee 

vaatteita sairaaloiden ja ravintoloiden poisheittämistä tekstiileistä. (Sykkö 2018.) 

Suomalainen Pure Waste Textiles taas hyödyntää kasvavaa kangasvuorta valmista-

malla sisustuskangasjätteestä Costo-merkkisiä hattuja. Myös omalla merkillään Pure 

Waste valmistaa tuotantojen ylijäämäkankaista, lankajätteestä ja kierrätys PET-muovi-

pulloista muun muassa trikoo ja college vaatteita. (Sykkö 2018.) 

Suomessa käynnissä olevassa Telaketju- hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tule-

vaisuudessa Suomeen tulevaa poistotekstiilin jalostuslaitosta. Turun AMK on mukana 

pilotissa ja siinä testataan kaksiteräistä tekstiilileikkuria, TST-Texvexin uutta Rag Cutte-

ria, jolla kaksi työntekijää voi samanaikaisesti työstää poistotekstiiliä jatkojalostusmuo-

toon. Tekstiileistä voidaan poistaa leikkurilla esimerkiksi kovat osat ja helpottaa näin jat-

kotyöstöä huomattavasti. Tarkistettu ja leikattu 100% valkoinen puuvillatekstiili annettiin 

Pure Wastelle, joka on kiinnostunut ja tutkii mahdollisuuksia hyödyntää tulevaisuudessa 

myös post-consumer tekstiilijätettä eli kuluttajapoistotekstiilejä. Kankaista poistettiin en-

sin paksut ja/tai vahvistetut saumat, kanttaukset, kaksinkertaiset kankaat, napit, vetoket-

jut, brodeeraukset, öljypohjaiset painatukset ja pitsit. 600kg leikattua tekstiiliä toimitettiin 
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eteenpäin Turun seudun TST-Texvexin lajitteluhallille. Suomesta leikattu materiaali mat-

kaa Intiaan, jossa se silputaan giljotiinissa ja karstataan kuiduksi, jonka jälkeen se syö-

tetään normaaliin kehräysprosessiin. Intia on kieltänyt maahantuonnin koskien käytettyjä 

vaatteita, joten materiaali piti silputa, jotta se voidaan lukea raaka-aineeksi ja tuoda maa-

han. (Telaketju 2018) 

Uusia second hand -myymälöitäkin syntyy koko ajan alalla jo toimivien pariin. Pieni suo-

malainen We Started This -yritys myy uudelleen erityisesti käytettyjä Marimekkoja. Suo-

malainen nettikauppa Emmy kauppaa käytettyjä merkkivaatteita (Sykkö 2018.) 

Teknologian tutkimuskeskus VTT kertoo 2019 helmikuussa julkaistussa artikkelissaan, 

että he ovat kehittäneet lieriöekstruuderin eli suulakepuristin- pilotin. Sillä voidaan teks-

tiili- ja muovijätteestä ja hävikkiruuasta tehdä pellettejä erottelematta niitä laadun mu-

kaan. Hyötynä tekniikassa on esimerkiksi kuidun pituuden säilyvyys pitkänä. Syntynyttä 

massaa voidaan muokata tuotantoprosessin seuraavassa vaiheessa. (VTT 2019). Eu-

rooppalaisessa TeKiDe- hankkeessa ja suomalaisrahoitteissa TeKi- projektissa, jossa 

myös VTT Bioruukki pilottikeskus oli mukana, “demonstroitiin vähäisten ympäristövaiku-

tusten prosesseja. Niissä puuvillajäte pestään, esikäsitellään ja muutetaan selluloo-

sakarbamaattijauheeksi, joka liuotetaan ja märkäkehrätään uusiksi kestäviksi kuiduiksi. 

Menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin kasviperäisiin materiaaleihin, jotka sisältävät sel-

luloosaa. Näin ollen kierrätys- ja tuotantoalustassa voidaan käyttää myös puumassaa .”  

(Euroopan Komissio 2018.) Vuonna 2018 Lounais-Suomen jätehuolto Oy sai Työ- ja 

Elinkeinoministeriön rahoitushaussa tukea poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käyn-

nistämiseen. (Mäki 2018.) 

Globe Hope Oy on Suomessa alalla pitkään toiminut kiertotalouden pioneeri, joka käyt-

tää tuotannoissaan esimerkiksi ylijäämäkankaita. Vuonna 2018 yritys luopui kokonaan 

vaatemallistoista ja tilalle tulivat laukut, asusteet ja luonnonkosmetiikka. Tein vuonna 

2004 ensimmäisen työharjoitteluni juuri Globe Hopella ja silloin osa tuotteista ommeltiin 

ja printit painettiin työntekijöiden toimesta itse yrityksen tiloissa Nummelassa. Materiaa-

leina oli esimerkiksi armeijan ylijäämäkankaita. Kokemus oli mielenkiintoinen ja heidän 

prosessinsa alkoi silloin saatavilla olevista materiaaleista ja mitä niistä voisi tehdä.  

Tulevaisuudessa ovat arvossaan myös vaatteita korjaavat ja vuokraavat yritykset. Niiden 

avulla vaatteet pysyvät käytössä pidempään. Ollessani Seppälässä töissä suunnitteli-

jana vuosina 2006-2017, osassa myymälöitä oli tuotteiden korjauspalvelua, mutta se 

päätettiin lopettaa. Erään asiakaskokemuksen (2019) mukaan Jack and Jonesilla on kor-
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jauspalvelua saatavilla, koska hän vei ostamansa kalliin talvitakin korjaukseen heille ha-

jonneen vetoketjun kiinnityksen vuoksi. Nyt lukiessani WGSN- kestävän kehityksen ra-

portteja, huomaan että palvelu on nostamassa taas päätään ja yrityksillä on 2020- luvulle 

suuntautuvia visioita korjauspalveluiden käyttöönotosta, kuten Marks & Spencerillä.  

Clothing as a service- malli, josta Anniina Nurmi (2018) Vihreät Vaatteet- kirjassaan visioi 

ja vastaavanlainen vaatteiden vuokraus, joka on myös WGSN- Kiinan raporteissa luet-

tavissa, on nousussa (Chu, 2018). Mallissa asiakas vuokraa haluamansa vaatekappa-

leen haluamakseen ajaksi ja palauttaa sen oikein huollettuna siistissä kunnossa tai vas-

taavasti vuokrauspalvelu hoitaa asian lisämaksusta, jolloin myös vaatteiden käyttöikää 

pystyttäisin pidentämään. Vaatteita ei enää omistettaisiin entiseen malliin. Niinimäki 

(2011, 89) toteaa kuitenkin, että tässä vuokrausmallissa piilee ongelmia vaatteiden intii-

miyden takia.  

Seuraavaksi esittelen Bangladeshin tekstiiliteollisuuteen liittyviä näkökulmia.  

7 Bangladesh 

 

Bangladeshin viennistä noin 80 prosenttia tulee tekstiiliteollisuudesta, jossa palkkataso 

on hyvin alhainen eikä kata elämisen perustarpeita, työolosuhteet ovat surkealla tolalla 

ja työpäivät pitkiä. Naistyöntekijöihin on raportoitu kohdistuvan seksuaalista häirintää. 

Tästä syystä on tärkeää, että globaaleissa toimitusketjuissa kiinnitetään huomioita tuot-

teita valmistavien tehtaiden työntekijöiden palkkaukseen. Bangladeshin viranomaiset 

(National Minimum wage Board) päättivät nostaa vaateteollisuuden työntekijöiden mini-

mipalkkaa. Palkka nousi 51 prosenttia eli noin 50 eurosta noin 82 euroon. Edellisen ker-

ran minimipalkkaa on korotettu vuonna 2013. Minimipalkkaa nostetaan Bangladeshissa 

viiden vuoden välein. Muutos koski noin 4,4 miljoonaa työntekijää. (Pajari 2018; Laakso 

2018; S-Kanava 2018.) 

 

Bangladesh on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin vaatteiden tuottajamaa, ja 

maassa tehdään vaatteita etenkin länsimaisille markkinoille. Vaateteollisuus työllistää 

maassa 3,5–4 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa naisia. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 8) kuvataan maailmassa tuotetut ja myydyt vaatteet vuonna 

2017. 
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Kuva 8. Yllä olevassa kuvassa näytetään maailmassa tuotetut ja myydyt vaatteet vuonna 

2017. Lähde HS.fi / World Trade Statistical Review 2018 

 

Tullin ulkomaankaupan tilastojen mukaan vuonna 2017 Bangladeshista Suomeen tuotu-

jen vaatteiden osuus oli 5,8% kaikesta vaatetuonnista. Edellä olivat vain Kiina ja Ruotsi. 

(Tulli 2018.) 

 

Bangladesh on valtiona hyvin riippuvainen tekstiiliteollisuudesta ja jos länsimaiset vaa-

tebrändit veisivät tuotantonsa muualle, vaikka Myanmariin, Kambodzaan, Vietnamiin tai 

Afrikkaan, jotka ovat viime vuosina alkaneet kiinnostaa vaatebrändejä, niin elintason 

lasku, kurjuus ja köyhyys lisääntyisi valtavasti lasten ja naisten keskuudessa, kuten 

bangladeshilaisen vaatetehdastyöläisen, Farzanan, tarinasta käy ilmi. (Pajari, 2018.) 
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Bangladeshin vaateteollisuus on joutunut parantamaan vaateteollisuuden tehdasoloja 

vuonna 2013 tapahtuneen tuhoisan tehdasonnettomuuden ja sen nostattaman kansain-

välisen vastalauseryöpyn jälkeen. Rana Plaza -tehdasrakennuksen romahduksessa sai 

surmansa yli 1 100 ihmistä ja 2500 ihmistä loukkaantui. (Vuolteenaho 2016.) Katastrofin 

jälkeen kansainväliset vaatemerkit ja vaateteollisuuden oloja seuraavat järjestöt ovat 

käynnistäneet hankkeita työntekijöiden olojen parantamiseksi, kuten Bangladesh Ac-

cord- hanke, jossa mukana oli 220 kansainvälistä yritystä. Isot nimet osallistuivat – esi-

merkiksi H&M, Ellos, Esprit, Zara, Ginatricot ja Mango. Projekti päättyi vuoden vaih-

teessa 2018. (Pajari 2018.) 

 

Edellisin uutisoitu Bangladeshissa tapahtunut vaatetehdasonnettomuus tapahtui vuonna 

2017, kun lämpökattila räjähti esimerkiksi Stockmannin ja Lindexin käyttämän Multifabs 

Limitedin omistamassa vaatetehtaassa ja 13 ihmistä sai surmansa (Laatikainen 2017). 

 

Nykyään Bangladesh on ollut yksi läpinäkyvimmistä vaatteiden valmistusmaista, mitä 

tulee työturvallisuuteen ja jatkuvasti työskennellään vaateteollisuuden eettisyyden pa-

rantamisen puolesta. Tosin ei vielä osata sanoa, miten Bangladeshin vaateteollisuu-

dessa käy vuonna 2019 ja siitä eteenpäin, kun Bangladesh Accord- hanke päättyi. 

(Newthread 2017.) 

 

Helsingin Sanomien (2018) mukaan hyvää on se, että tehdasturvallisuus on parantunut 

viidessä vuodessa. Muotibisneksessä yritysvastuusta ja etiikasta on viime vuosina pu-

huttu paljon. Kääntöpuoli asiaan on, että vaatetehtailijoiden mukaan kansainväliset brän-

dit vaativat kyllä parannuksia työoloihin ja turvallisuuteen, mutta samaan aikaan tinkivät 

hinnoista. Miesten puuvillahousujen hinta on laskenut keskimäärin kymmenen prosenttia 

viiden vuoden aikana. Bangladeshin vaatetehtailijat kiristyvän kilpailutilanteen ajamina 

ovat joutuneet perustamaan omia tehtaita vielä halvempiin maihin, esimerkiksi Afrikkaan. 

Esimerkkinä, kun joku vaatebrändi tilaa vaikkapa 300 000 miesten pukua, bangladeshi-

lainen tehdas ottaa tilauksen vastaan, mutta teettää itse työn esimerkiksi Etiopiassa, 

missä työvoima on halvempaa. (Pajari 2018.) 

 

YK:n alaisen kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan yli viisi miljoonaa 5–17-vuotiasta 

lasta käy töissä Bangladeshissa. Bangladeshin lain mukaan alaikäraja työnteolle on 14 

ikävuotta. Kuitenkin jo 12-vuotiaana lapsi saa tehdä ”kevyttä työtä”, kunhan se ei häiritse 

lapsen koulunkäyntiä. Kevyttä työtä lapsi saa tehdä jopa 42 tuntia viikossa. YK vuoros-
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taan arvioi, että yli 90 prosenttia lapsityöntekijöistä työskentelee epävirallisesti esimer-

kiksi pienissä työpajoissa, kodeissa tai kaduilla. Tällöin työlakien toteutumista on heidän 

kohdallaan lähes mahdotonta valvoa. (Vuolteenaho 2016; Pajari 2018.) 

 

Oxfamin (2017) tekemän tutkimuksen mukaan Australiassa jokaisesta myydystä vaat-

teesta 2% menee bangladeshilaiselle tehtaan työntekijälle, joka vaatteen ompelee. Hal-

vat työvoimakustannukset yksi pääsyistä, miksi vaateteollisuus on niin suurta ja houkut-

telee isoja muotibrändejä (Gardiner 2017). 

 

Bangladeshissa käydessäni vuonna 2014 minulle kerrottiin, että maassa oli silloin noin 

4500 vaatetehdasta. Kävimme matkan aikana useilla eri tavarantoimittajilla tutustu-

massa heidän tehtaisiinsa ja toimistoihin. Olin silloin töissä Seppälässä ja käytimme 

Stockmannin omistamaa Lindexin ostokonttoria ja heidän työntekijöitään apunamme 

Dhakassa ollessamme. Yleisesti ottaen näin kaikenlaista matkan aikana, mutta tehtaat 

ja toimistot, joissa kävimme, olivat hienoja ja hyvämaineisia, useilla oli jo silloin amfori 

BSCI:n edellyttämät sertifikaatit, mikä on nykyään vastuullisten vaatteiden valmistami-

sen perusperiaatteita, ja tehtaissa oli vedenkierto- ja puhdistusjärjestelmät. Yksi farkku-

tehdas oli ulkoa keskeneräinen ja vielä osittain rakenteilla, mutta sisällä tehtiin aivan nor-

maalisti hyvissä oloissa töitä. Kuitenkin pitää mainita, että 4500 tehtaaseen varmasti 

mahtui mukaan niin sanottuja hikipajojakin ja lapsityövoimaa. Ympäristöasiat olivat ylei-

sesti ottaen huonolla tasolla, likaista ja roskaista tien varsilla, sekä joet ja järvet näyttivät 

saastuneilta, joiden ohi ajoimme. Liikenne oli paikoin kaoottista ja tiet eivät olleet aina 

asfaltoituja. Dhakan ulkopuolella ihmiset elivät slummeissa, köyhyyttä oli paljon ja hygie-

nia oli todella huonolla tasolla.  

 

Kiinassa, joka on maailman suurin vaatteiden tuottajamaa, käydessäni Shanghaissa ke-

väällä 2018, minulle kerrottiin, että vaatetehtaat ovat yleensä kiinalaisen uudenvuoden 

jälkeen pulassa, koska osa työntekijöistä jättää tulematta takaisin tehtaisiin, koska he 

ovat saaneet uuden työpaikan esimerkiksi kahvilasta. Kiinalaisen nuorison mielestä vaa-

tetehtaissa työskentely ei ole enää hieno asia, vaan halutaan enemmän sosiaalisempaa 

työskentelyä ja työpaikkoja kaupunkien keskustoissa. Kuulin myös yhdeltä kollegaltani 

Tokmannilla ollessani, että vaatealan automatisointi on hiljalleen alkanut Kiinassa eli ro-

botiikkaa tuotannossa ja 3D-skannereita kaavoituksessa hyödyntäviä tehtaita on ole-

massa. Se tarkoittaa työpaikkojen vähenemistä, niin että esimerkiksi ompelijoita ei enää 

tarvita tulevaisuudessa, koska robotit hoitavat asian. Samoin se tulee viiveellä heijastu-

maan muihin vaatealalla toimiviin maihin, kuten Bangladeshiinkin.  
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8 Vastuullinen tuotanto ja ongelmat 

 

Tässä luvussa keskityn vastuullisen tuotantoon ja siihen liittyviin ongelmiin. Vaateketjut 

mainostavat mielellään myytävissä vaatteissaan käytettävästä kierrätyspuuvillasta. Kyse 

on ekologisista mielikuvista ja brändäyksestä, mitä kierrätysmateriaaleista syntyy ja toi-

nen syy on se, että kuluttajat ovat kiinnostuneita kierrättämisestä. 

Mekkoa tai paitaa ostavan asiakkaan on kuitenkin vaikea saada selville vaatteessa käy-

tetyn kierrätyspuuvillan alkuperää. Yritykset voivat kierrätyspuuvillalla viitata monenlai-

siin materiaaleihin, jotka eivät välttämättä aina olekaan kuluttajan odottamalla tavalla 

ympäristön tai tuotanto-olosuhteiden kannalta vastuullisesti tuotettuja. 

Kuluttajanäkökulmasta katsoen olisi hyvä tietää myös, millaisella prosessilla puuvilla on 

kierrätetty. Onko se valmistettu kuluttajilta kerätyistä, käytetyistä puuvillavaatteista ja ko-

dintekstiileistä eli post-consumer-menetelmällä? Vai onko se valmistettu lanka-, kangas- 

tai vaatetehtaiden prosesseissa syntyvistä jätteistä, esimerkiksi leikkuujätteistä eli pre-

consumer-menetelmällä? 

Ympäristön näkökulmasta molemmat vaihtoehdot ovat hyviä. Mitä enemmän vaatteessa 

on kierrätyspuuvillaa, sitä vähemmän on tarvetta käyttää uutta puuvillaa. Ja näin ollen 

vähemmän tekstiilijätettä päätyy kaatopaikalle tai poltettavaksi. 

Kierrätyspuuvillan valmistamisessa mekaanisesti ongelmana on se, että repimisestä ja 

uudelleen kuiduttamisesta johtuen, syntyvien “uusien” kuitujen pituus lyhenee ja laatu on 

alkuperäistä heikompaa. Laadun parantamiseksi mukaan voidaan lisätä muita materiaa-

leja, kuten uutta puuvillaa tai polyesteria. Toimittaja Maarit Aulasmaan mukaan näiden 

materiaalien eettistä alkuperää ei yrityksissä kuitenkaan välttämättä tiedetä. Käytettyjen 

puuvillavaatteidenkaan uudelleen käyttö kuituna ei siis vielä välttämättä tee kierrätys-

puuvillasta eettistä. (Aulasmaa 2017.) 

”Puuvillaa pakkotyöllä” - artikkelissa Oskari Pölhön ja Karolina Millerin (2016) kerrotaan 

Uzbekistanin puuvillasta. YK:n mukaan pakkotyö rinnastetaan modernin orjuuteen. 

Muun muassa haastatellut opiskelijat kertovat ansaitsevansa yhtä, yleensä käsin kerät-

tyä, puuvillakiloa kohden viisi senttiä, tavoite on kerätä 80 kiloa päivässä ja summa jää 

ruokakulujen takaisin perimisen jälkeen alle 50 euroon kuussa. Sen sijaan maan poliitti-

nen eliitti ansaitsee puuvillan eteenpäin myynnillä suuret tulot, Cotton Campaign- järjestö 

on arvioinut vuosittaiseksi tuloksi yli miljardi euroa. Sadonkorjuu kestää noin kaksi kuu-

kautta, loka-marraskuun ajan. Opiskelijoita uhataan väkivallalla tai rangaistuksilla opis-

kelupaikan menetyksistä ja pellolle pakotettuja työstä kieltäytyviä valtion työntekijöitä 
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uhataan potkuilla tai yksityisyrittäjiä sakoilla tai liiketoiminnan menetyksillä. Pelloilla on 

töissä yli miljoona työläistä ja olot ovat pelloilla usein alkeelliset ja epähygieeniset ja ma-

joitus on puutteellista eikä juomavettä ole tarpeeksi, Human Rights Watch- järjestön mu-

kaan. YK:n alaisen ILO:n eli kansainvälisen työjärjestön periaatteita on rikottu rankasti 

viime vuosina ja arkaluontoisin ilmennyt asia on ollut lapsityövoiman käyttö, mutta ILO.n 

uusimpien raporttien mukaan lapsityövoiman käyttö on lähes kokonaan loppunut vuo-

teen 2014, mutta sitä on korvattua aiemmin mainitulla pakkotyöllä vuodesta 2015 eteen-

päin. Human Rights Watch -järjestön mukaan lapsityövoiman käyttö voi puuvillapelloilla 

olla laissa sallittua, kuten Yhdysvalloissa puuvillapelloilla työskentelee 11-12 -vuotiaita 

lapsia. Tokmanniakin on haastateltu uutisen yhteydessä vuonna 2017, ja Tokmannin 

edustaja myöntää, ettei voi tarkkaan tietää suurissa erissä hankitun ja valmistuksessa 

käytetyn puuvillan alkuperää vaikkakin suurin osa tulee Intiasta, koska eri alkuperistä 

olevat kuidut ovat voineet sekoittua. Tokmanni sanoo haastattelussa tavoitteekseen, että 

kaikki sen puuvilla olisi vastuullisesti tuotettua. 

Vastuullinen tuotanto on hyvin monimutkainen ja monisäkeinen asia ja vasta-argument-

tina voidaan sanoa, että vaateteollisuus on kehittynyt vuosien varrella ja alan toimijoilta, 

niin puuvillan kasvattajilta kuin vaatetehtailta kuin vaateyrityksiltäkin, edellytetään erilai-

sia sertifikaatteja ja vastuujärjestelmiin kuulumista, kuten vuonna 2003 aloitettu BSCI 

yritysvastuujärjestelmä tai YK:n alainen ILO eli kansainvälinen työjärjestö, jotka tähtää-

vät vastuullisten ja sosiaalisten määräysten noudattamiseen riskimaissa. Esimerkiksi 

puuvillan kasvattajien vastuujärjestelmien kuten BCI eli Better Cotton Initiative, jossa 

puuvillan kasvattajien viljelyksillä pyritään mahdollisimman vähän käyttämään kemiallisia 

torjunta-aineita tai luomupuuvillalle suunnattu, vuonna 2005 perustettu GOTS- sertifi-

kaatti, joka on laajempi ja huomioi tuotteen elinkaaren aina puuvilla viljelystä lopputuot-

teeseen asti. Sertifikaatti ei salli esimerkiksi formaldehydien, kloorin tai raskasmetallien 

käyttöä. Ympäristöystävälliset väriaineet ovat sallittuja.  GOTS kriteereissä huomioidaan 

lisäksi eläinten ja ihmisten hyvinvointi. ÖKO-Tex 100 Standard- sertifikaatti on jo vuo-

delta 1992, jossa määritellään, ettei tuotteessa ole käytetty haitallisia kemikaaleja loppu-

käyttäjälle (Niinimäki 2011, 22). Voidaan pohtia, että todennäköisesti nykyään kierrätyk-

seen päätyvä tuote on tuotettu niin vastuullisesti kuin vaatetusalan omat rakenteelliset 

edellytykset määrittelevät. Siitä mikä on loppujen lopuksi vastuullista toimintaa vaateyri-

tyksiltä ja mikä ei, voidaan varmasti olla montaa mieltä. Joka tapauksessa kiertotalouden 

resurssien näkökulmasta kierrätysmateriaalien prosessoiminen ja hyödyntäminen takai-

sin vaatteiksi on ympäristöystävällisempää kuin aina uuden tuotteen valmistus.  
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Yksi vaateteollisuuden suurimmista ongelmista on ylituotanto, josta kertoo yritysten 

useat alennusmyynnit vuoden aikana, enää ei ole pelkästään talvi- ja kesäalennusmyyn-

tejä, vaan mukaan on tullut välikauden alennusmyynnit, mid-season sale -alennusmyyn-

nit, erilaiset kampanjat kuten esimerkiksi back to school eli takaisin kouluun ja ystävän-

päivämyynti, Black Friday ja Cyber Monday. Yritykset kehittävät koko ajan myynninseu-

ranta ja raportointijärjestelmiään, joidenka avulla voidaan kerätä dataa ja reagoida no-

peastikin, jos joku tuote ei myy halutulla nopeudella. Ylituotanto ei välttämättä tulevai-

suudessa muodostuisi ongelmaksi, mikäli kaikki myymättömät tuotteet kierrätettäisiin 

teknologioiden avulla takaisin kuiduiksi ja uusiksi materiaaleiksi. 

Räisänen ym. (2017, 191) esittävät, että vaatetuotanto kuormittaa ympäristöä monella 

eri tavoilla. Tekstiileihin tehtävät esikäsittelyt (pre-treatments) tehdään lämpimässä ve-

dessä, joten kuluu paljon kemikaaleja, vettä ja energiaa. Luonnonkuitujen esikäsittely-

prosessit kuormittavat ympäristöä enemmän kuin tekokuitujen, luonnonkuitujen suurem-

man epäpuhtausmäärän takia. Jätevettä prosesseista muodostuu noin 60-70% koko 

tekstiiliprosessin jätevesien kemiallisesta hapenkulutuksesta. Puuvillan prosessoinnista 

irtoaa vahaa, selluloosaa ja neutraloinnissa syntyneitä suoloja. Pektinaasien käyttö puu-

villan pesussa on ympäristölle parempi vaihtoehto, koska siinä käytettävien entsyymien 

takia kemikaalien, veden ja energian tarve vähenee. Sekä luonnon- että tekokuitujen 

pesussa tulisi käyttää biologisesti hajoavia tensidejä. Puuvillaan merseroinnissa käytet-

tävää natriumhydroksidia ei yleensä kierrätetä, joten nestemäisellä ammoniakilla tehty 

merserointi on parempi vaihtoehto kierrätettävyytensä takia ja vettä prosessissa ei tarvita 

niin paljon. Kloorivalkaisuaineista, kuten farkuissa käytettävät sellaiset, jätevesiin voi 

muodostua myrkyllisiä absorboituvia orgaanisia halogeeniyhdisteitä. Jo valmiiksi värjätyt 

tuotteet voidaan valkaista ympäristöystävällisemmin otsonilla ja lakkaasilla.  

Räisänen ym. (2017, 202-203) mukaan kankaiden värjäyksessä, joka on prosessin eni-

ten ympäristöä kuluttava vaihe, kuluu vettä, kemiallisia apuaineita, suolaa ja energiaa. 

Kuitenkin ekologisempia vaihtoehtoja, kuten tekokuitujen kehruuvärjäys verrattuna nor-

maaliin vesiliuoksessa värjäämiseen, koska siinä ei synny jätevärejä eikä värillistä jäte-

vettä. Lisäksi hiilidioksidipäästöt ovat noin kolmannes verrattuna perinteiseen värjäyk-

seen. Pitkään tutkittu, täysin vedetön värjäysmenetelmä eli värjäys ylikriittisellä hiilidiok-

sidilla on jo olemassa. Se muistuttaa päällemenovärjäystä (overdye), mutta veden sijaan 

käytetään hiilidioksidia. Laajempaa käyttöönottoa hidastaa kuitenkin suuret laiteinves-

toinnit verrattuna tavalliseen päällemenovärjäykseen. Käytetyt kemikaalit aiheuttavat 

tekstiilitehtaan ympäristössä korkean biologisen ja kemiallisen hapen kulutuksen, mitkä 

heikentävät vesieliöiden elinmahdollisuuksia. Jätevesien puhdistus vähentää haittoja, 
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muttei poista niitä kokonaan. Myös merivirrat ja tuulet kuljettavat kemikaaleja kauemmas 

tehtaan läheisyydestä. Lisäksi osa käytetyistä väriaineista ei ole biohajoavia eli ne jäävät 

kuormittamaan ympäristöä.  

Selluloosapohjaisen ligniinin avulla tekstiileihin voidaan tehdä väri, esimerkiksi jo kuitu-

värjäystasolla ilman lisävärjäystä, erityisesti ruskeat sävyt ja khaki onnistuvat sen oman 

värinsä vuoksi (Kääriäinen & Tervinen 2017, 96,99). 

Viimeistysvaiheessa (finishing) käytettävien kemikaalien, joita ovat esimerkiksi pehmen-

timet, palonsuoja-aineet ja siliävyyskemikaalit, osuus kaikesta tekstiilikemikaalien käy-

töstä on noin 40%. Niiden suurimmat ongelmat liittyvät biohajoamattomuuteen, toki on 

myös biohajoavia viimeistysvaihtoehtoja. Tuotteissa käytetty formaldehydi on yksi eniten 

allergiaa aiheuttavista kemikaaleista. Oireet vaihtelevat silmien kirvelystä yskään ja 

päänsärkyyn ja lisäksi sen epäillään olevan syöpävaarallinen aine. Suomessa on kuiten-

kin asetettu enimmäismäärät tekstiilituotteiden formaldehydille. Varsinkin umpinaiset 

pakkaukset ovat ongelmallisia, koska formaldehydi ei pääse haihtumaan. ÖKO-Tex 

standardoidut, ekomerkityt tuotteet ovat turvallisempi vaihtoehto kuluttajille, jossa on 

kieltoja erilaisten kemikaalien käytölle tuotantoprosessissa, kuten myrkylliset tai allergi-

soivat väriaineille, formaldehydille ja jotkut palonsuoja-aineille. ÖKO-Tex kriteerit kuiten-

kin koskevat vain lopputuotetta, eivätkä kerro laajemmin käytetystä laadusta tai tuotan-

tomenetelmien ympäristöystävällisyydestä. Jos asiakas haluaa olla aivan varma, tuote 

kannattaa pestä ennen käyttöönottoa hoito-ohjeensa mukaisesti, jolloin mahdolliset ke-

mikaalijäämät poistuvat pesussa. (Räisänen ym. 2017, 222-223, 249.)  

WGSN-raportin mukaan Kööpenhaminassa 2018 järjestetyssä Muodin huippukokouk-

sessa asetettiin vastuullisen tuotannon ensisijaiset tavoitteet: Vastuullisinta tuotanto on 

silloin kun tuotantoketju on mahdollisimman läpinäkyvä ja materiaalin ja tuotteen alku-

perä voidaan jäljittää aina puuvillapellolle asti. Toisena on ekotehokas veden, energian 

ja kemikaalien käyttö ja kolmantena kunnioittava ja turvallinen työympäristö. Lisäksi an-

nettiin neljä muuta päätavoitetta: kestävän kehityksen materiaalien sekoitus, suljetun 

kierron muotijärjestelmä, palkkojen edistämisjärjestelmä ja neljäs teollinen vallanku-

mous. (Bailey 2018) 

Loppujen lopuksi emme voi Niinimäen (2011, 94) mukaan määrätä asiakkaiden käyttäy-

tymistä. Tästä huolimatta voimme kuitenkin suunnitella tuotteita, jotka johdattelevat asi-

akkaita enemmän kohti kestävän kehityksen mukaista kulutusta. Edellä esitetyn väitteen 

mukaan kierrätysmateriaalien ottaminen osaksi mallistoa voisi omalla panoksellaan aut-

taa asiaa. Taustalla pitäisi kuitenkin olla toimiva markkinointikampanja ja tiedottaminen 
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asiakkaille kestävän kehityksen osiossa ja mainonnassa. Mallistojen tavoitteena olisi li-

sätä luomu- ja kierrätysmateriaalien käyttöä asteittain. Esimerkiksi vuoteen 2025- men-

nessä malliston puuvillaa- ja polyesteria sisältävät tuotteet olisivat vain kierrätys- ja luo-

mumateriaaleja.  

Niinimäki (2011, 277) tuo esiin, että Berchicci ja Bowes (2005) toteavat, että menestyvien 

vihreiden tuotteiden ei täydy vain puhutella niiden ympäristöominaisuuksilla, vaan niiden 

täytyy täyttää lisäksi samat ominaisuudet markkinoilla olevien ei-vihreiden tuotteiden 

kanssa. 

Se, onko vastuullisuus miesasiakkaiden mielessä vaateostoksilla, on hyvä kysymys vai 

onko ollenkaan? Ostaako miesasiakas yleensä vain tarpeeseen, kuten olen omassa 

työssäni erilaisista myymälöistä saaduista raporteista saanut lukea. Spinnovan vuonna 

2019 teettämän eurooppalaisen kyselytutkimuksen vaateostoksista ja ekologisuudesta 

mukaan vastaajista 82 % oli milleniaaleja ja post-milleniaaleja (18-30 vuotiaat). Vastauk-

sia saatiin kokonaisuudessaan 283 kpl. Kyselyn rohkaisevin tulos oli että 62 % vastaa-

jista ”voisi maksaa tavallista enemmän ekologisesta vaatteesta. Tulos on yllättävän hyvä 

nuorten aikuisten ostovoimaan nähden.” Jopa 41% maksaisi enemmän 20-40 % enem-

män ekologisesta muodista epäekologisiin laatuihin verrattuna. Kuitenkin yli puolet 

(54%) haluaisi maksaa enintään 20 % tai vähemmän. Tästä voidaan päätellä myös, ettei 

osa kyselyyn vastanneista maksaisi ekologisuudesta lainkaan lisää. Lisäksi myös ekolo-

gisen muodin tulee olla trendikästä, 51 % tekee ostopäätöksen tyylin perusteella, 25 % 

hinnan. Yli puolta (51 %) kiinnostaa ekologinen muoti, mutta vain 15% vastaajista osasi  

nimetä vaatekauppoja, jossa niitä myydään. (Spinnova 2019.) 

Niinimäki toteaa samaa (2011) ekologisten vaatteiden ulkonäöstä kuin Spinnovankin tut-

kimus. Tutkimusten mukaan 70% vastaajista on sitä mieltä, että ekologisten ja kierrätys-

vaatteiden ulkonäkö ei saisi poiketa yhtään muista vastaavista tuotteista.  Näin ollen voisi 

olla suositeltavampaa kehittää ekologisia näkökulmia enemmän esimerkiksi materiaalien 

kautta. (Niinimäki 2011, 142.) 

Tokmannin sijoitus oli Sustainable Brand Indexin vastuullisuusmittauksissa Suomessa 

86:s vuonna 2018. Sustainable Brand Indexin tutkimusten mukaan yli 70 % asiakkaista 

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sanoo, että vastuullisuus vaikuttaa heidän ostokäyt-

täytymiseensä (SB- Index, 2018). 

Seuraavaksi siirryn tuomaan esiin uusimpia innovaatioita ekologisissa materiaaleissa. 
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9 Uusimpia innovaatioita ekologisissa materiaaleissa 

 

Ikea ja H&M aikovat käyttää sellutekstiiliä tuotteissaan. Stora Enso tulee mukaan yhteis-

yritykseen, TreeToTextile, toimintaan rakentamalla koetehtaan yhden pohjoismaisen 

tehtaansa yhteyteen. Nykyään vähemmän kuin 7 prosenttia kaikista tekstiilien valmistuk-

seen käytetyistä raaka-aineista on puukuituja. Puusta valmistettavaan tekstiilikuituun 

käytetään Stora Enson mukaan perinteisiin teknologioihin verrattuna vähemmän ener-

giaa ja kemikaaleja. Se tekee yhtiön mukaan siitä perinteisiä teknologioita ja tekstiilikui-

tuja vastuullisemman ja halvemman materiaalin. Tätä on esimerkiksi jo mainittu Ioncell. 

Materiaali on myös biohajoavaa eikä siitä irtoa mikromuoveja. (Nurmi 2017; Kempas 

2018) 

 

Samoin EcoVero- niminen yritys on kehittänyt viskoosinkaltaisen, puupohjaisen Lenzing- 

nimisen ympäristömyötäisen materiaalin, jonka valmistuksessa tarvitaan 50% vähem-

män vettä ja aiheutuu 50% vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna tavallisen viskoo-

sin valmistukseen. Kuituna käytetään puumassaa, joka on johdettu vastuullisesti kasva-

tettujen, uusiutuvien puiden raakamateriaalista kestävän kehityksen periaatteiden mu-

kaan. Materiaalilla on myös EU:n EcoLabel sertifikaatti, joka myönnetään vain tuotteille 

tai palveluille, joilla on koko elinkaarensa ajalta merkittävän matalat ympäristövaikutuk-

set. Lisäksi tuotantoketju on läpinäkyvä asiakkaille. (EcoVero 2018.) 

Maailmalla ananaksen lehdistä on ryhdytty tehtailemaan Piñatex-nimikkeellä materiaa-

lia, joka korvaa kengissä käytettävän nahan. Esimerkiksi saksalainen muotifirma Boss 

on jo valmistanut siitä tennareita. (Sykkö 2018.) H&M:n kevään 2019 juhlavassa Cons-

cious Exclusive -ekomallistossa on hyödynnetty myös Pinatex- nahkaa ja silkkimäisten 

mekkojen Orange Fiber- kangas taas on peräisin sitrushedelmien kuorista. Sandaaleissa 

käytetty kasviperäinen vaahtomuovi BLOOM puolestaan on valmistettu levien biomas-

sasta. (Haaksluoto 2019.) 

Myös ruokajätteestä, kuten uusiutuvat luonnonmateriaalit esimerkiksi banaanipuun var-

ret, ananaksen lehdet ja hampunsiemenet, voidaan tehdä korkealaatuista uutta kuitua,  

nimeltään BioFibre. Yritys nimeltään Agraloop voitti Global Change- palkinnon 2018 tällä 

materiaalilla, WGSN- Kööpenhaminan 2018 Muodinhuippukokouksen raportin mukaan. 

(Bailey 2018.) Samoin italialainen Frumat, joka hyödyntää esimerkiksi muutoin kaatopai-

kolle päätyviä niin papereita kuin omenan kuoria hedelmäperäiseksi Simil- nahkaksi, 

joita se käyttää niin vaatteissa, kengissä kuin sidotuissa kirjoissa. Mango Materials nimi-

nen yritys valmistaa biohajoavaa polyesterin kaltaista muovikuitua jätemetaanikaasuista.  
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Renewcell on suljettu muodin teollisuusketju, jossa käytetystä puuvillasta ja viskoosista 

tehdään ensin uutta biohajoavaa massaa, sitten kuitua, lankaa, materiaalia ja lopuksi 

uusia tuotteita. Teknologialla on mahdollista erottaa käytetty puuvilla ja muut luonnolliset 

selluloosapohjaiset materiaalit ja luoda uutta raakamateriaalia, nimeltään Renewcell - 

massa. Näillä kuiduilla sanotaan olevan suurempi vetolujuus kuin on tavallisilla tekstiili-

kuiduilla. 

Lidl on uusissa rajoitetun erän vaatteissaan lähtenyt liikkeelle ympäristökuorman vähen-

tämisen puolesta. 2019 keväällä ensimmäisenä Suomessa Lidl toi antioksidantteja sisäl-

täviä SeaCell LT- merileväkuitumateriaalista tehtyjä aluspaitoja, alushousuja ja sukkia. 

”Kyseessä on viskoosi, jossa on puukuidun sijasta käytetty merilevää. Koska levän käyt-

täminen tekee hyvää rehevöityneille merille, Lidlin mukaan vaatteiden valmistaminen 

merilevästä saadun kuidun avulla on myös ympäristöteko.” sanoo Lidl:n tiedottaja Anna 

Rissanen. (Eskola 2019.) 

EcoNyl eli vanhoista kalastusverkoista ja matoista valmistettava kierrätysnylonkangas-

materiaali on yhtä vahvaa, kuin neitseellinen nylonkangas ja sen lisäksi sen voi kierrättää 

loputtomasti (Medium 2019).  

Printeissä WGSN- raporttien mukaan uusinta on esimerkiksi lasten tuotteisiin sopiva Ro-

nald Britton kehittämä ekologinen BioGlitter- 97 % muoviton printtilaatu. Se täyttää vaa-

timukset ÖKO-Tex Standard 100:lle ja se noudattaa myös EN71 lelujen turvallisuus mää-

ritelmää. (Goodfellow & Wharton 2018.) 

Seuraava suomalaiskeksintö biomateriaalien osalta saattaa olla myös ruokajätteeseen 

liittyvää, kuten perunan-, porkkanan-, päärynän tai kurkun kuoresta valmistettua tekstii-

likuitua. Samoin vesimelonin kuoren hyötökäyttö uuden tekstiilikuidun pohjana voisi olla 

biomateriaaleissa hyvin todennäköistä. Sähköpostitse asiantuntijana haastateltu Sirpa 

Suomalainen-Vesanto (2019) Stadin ammattiopistosta kertoo: ”Olen kuullut, että metsä-

yhtiöt työstävät asiaa, mutta lähinnä puujätteen ympärillä. Ruokapohjaisia kuituja ovat 

esim. Soijakuitu, PLA ja kaseiini. Olen myös pitänyt käsissäni sanomalehdestä valmis-

tettua kangasta. Se muistuttaa paljon puuvilla tai viskoosia. Laadusta ei ole muuta koke-

musta, koska näyte oli vaan pieni tilkku.” sanoo, Sirpa Suomalainen-Vesanto 

Lisäksi kookoskuitu on hyvin mielenkiintoinen materiaali tekstiiliteollisuudessa, vaalea, 

hyvin kestävä, hieno ja taipuisa kuitu. Sitä saadaan raaoista kookospähkinöistä. Kypsistä 

kookoksista saatava ruskea kuitu on karkeampaa ja jäykempää ja sitä voidaan vastaa-

vasti käyttää ei puettavissa tekstiileissä (Räisänen ym. 2017, 47.) 
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10 Tutkimusaineiston analyysi 

 

10.1 Kyselyaineiston laadullinen analyysi 

 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan suorittaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaa-

vasti tai teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Kerättyä aineistoa analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tarkoitus ei ole luoda uutta teoriaa, vaan löy-

tää uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-97,110.) 

 

Onnistunut kyselyiden sisällönanalyysi edellyttää oman aineiston hyvää tuntemusta sekä 

keskeisten käsitteiden ymmärtämistä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi soveltuu käytet-

täväksi laadullisessa tutkimuksessa, jossa mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi kä-

sitykset ja kokemukset (Hirsjärvi & Hurme. 2009, 34-35; Metsämuuronen 2006, 241.) 

Analyysin seurauksena voidaan tarkastella asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seu-

rauksia ja yhteyksiä.  

 

Sisällönanalyysissani tulkitsen tavarantoimittajilta saatua tutkimusaineistoa kyselyihin 

osallistuneiden henkilöiden kuvauksena heille olemassa olevasta todellisuudesta (Van-

hala 2004, 20-21), ja tarkastelen asioiden ja tapahtumien merkitystä, seurauksia ja yh-

teyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Näin pyrin saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvauk-

sen tiivistettyyn ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää tietoa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 110, 116.).  

 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista on määriteltävä analyysiyksikkö. Analyysiyk-

sikkö valitaan aineistosta kuten aineistolähtöisessä analyysissa. Analyysiyksikkönä voi 

toimia aineiston yksikkö, esimerkiksi yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus. Ai-

neistoon tutustumisen perusteella päädyin käyttämään analyysiyksikkönä ajatuskoko-

naisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) Analyysiyksikkönä on ajatuskokonaisuus, jotka 

tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat omin sanoin kirjoittaneet. Analyysiyksikkö sisäl-

tää yhden tai useamman lauseen, riippuen vastaajien vastausten laajuudesta tai moni-

sanaisuudesta. Ajatuskokonaisuuden käyttäminen analyysiyksikkönä oli tarkoituksen-

mukaista ja se tuotti tutkimuksen kannalta oleellista informaatiota. 

 

Suoritin kyselyiden vastauksista saadun aineiston analyysin jakamalla aineistoni annet-

tujen tutkimuskysymysten mukaisesti eri teemojen alle. Pelkistämällä saatua aineistoa, 
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karsin tutkimukselle epäolennaiset ilmaisut pois ja luokittelin tutkimustehtävään kuuluvia 

ajatuskokonaisuuksia (ks. Metsämuuronen 2009, 48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-112).  

Luin pelkistettyä aineistoa läpi useaan kertaan etsien aineistosta samankaltaisuuksia ja 

eroja. 

 

Kyselyssä kaikki kolme tavarantoimittajaa kertoivat käsityksiään ja kokemuksiaan näistä 

teemoista: Pääteemoina olivat Kierrätysmateriaalit, Kierrätysmateriaalien uudelleen kier-

rätettävyys ja Kierrätysmateriaalien hinnat. Alateemoina Kierrätyskankaiden valmistus-

menetelmät, Kierrätyskuitujen hankinta, Kierrätysmateriaalien ongelmakohdat, Veden ja 

energiankulutus valmistuksessa ja Tulevaisuudennäkymät kierrätyskangasmateriaa-

leille.  

 

Koska tavarantoimittajien kyselyjä oli kolme ja he kaikki vastasivat heille sähköpostitse 

lähetettyihin Word-tiedostoihin englanniksi, päätin, että käsittelen kyselyt manuaalisesti. 

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 11 kappaletta, samat kysymykset kaikille vastaajille. 

Jätin tietoisesti suorat sitaatit pois tavarantoimittajien vastauksista, koska alkuperäiset 

vastaukset olivat englanninkielisiä. Tavarantoimittajien englanninkieliset vastaukset 

käännettiin suomeksi ja analysoitiin ja niitä verrattiin keskenään ja olemassa olevaan 

teoriaan. 

 

Tavarantoimittajilta saatujen tietojen pohjalta voidaan muodostaa johtopäätökset siitä, 

kuka (tai ketkä) tavarantoimittaja(t) kykenee parhaiten palvelemaan Tokmannin tarpeita.  

 

10.2 Teemahaastattelujen analyysi 

 

Puolistrukturoidun teemahaastatteluaineiston analyysimenetelmänä on teemoittelu, joka 

pohjautuu haastateltavien avoimiin vastauksiin (esim. Metsämuuronen 2009, 214). Tee-

moittelussa painottuu se, mitä kustakin aineistossa esiintyvästä teemasta on sanottu 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 98). Keskeiseksi nousi se, mitä haastateltavat kunkin tee-

man kohdalla puhuivat. Tehtävänäni oli heidän antamien merkitysten löytäminen. Tar-

koitus ei ole luoda uutta teoriaa, vaan löytää uusia näkökulmia tutkimusaiheeseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 97.) Puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden analyysime-

netelmäksi teemoittelu on luonteva etenemistapa teemahaastatteluiden käsittelyssä. 

Siinä aineistoa järjestellään ja litteroidaan eri pää- ja alateemojen mukaan ja kunkin 
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haastattelun vastaukset kootaan kyseisen teeman alle. Kunkin haastateltavan vastauk-

set tallennettiin omaksi Word-tiedostoksi tunnistetietoineen. Aineistosta esiin nousevat 

teemat rakentuivat teemahaastattelussa käytettyihin teemoihin. Merkitsin ilmaukset 

haastattelurungon teemoihin (Kananen 2012, 117.).  

 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa asiantuntijahaastattelujen omina pääteemoi-

naan olivat lisäksi Kiertotalouteen ja kierrätysmateriaaleihin liittyvät projektit, Läpinäky-

vyys tuotantoketjussa, Kiertotalouteen ja kierrätysmateriaaleihin liittyvät projektit, Kierrä-

tysmateriaalien uudelleen kierrätettävyys ja Kierrätysmateriaalien hinnat”. Alateemoina 

olivat Kierrätyskankaiden valmistusmenetelmät, Tuotteiden takaisinkeruu käytön jäl-

keen, Korjauspalvelu, Kierrätysmateriaalien hyödyt, Käytössä olevat luomu –ja muut 

ekologiset materiaalit, Tulevaisuudessa käyttöönotettavat uudet kierrätys- ja ekologiset 

materiaalit ja Tulevaisuuden tavoitteet. Lisäksi kysyttiin haastateltavien työtehtävistä.  

Koska asiantuntijoiden puolistrukturoituja teemahaastatteluja oli ainoastaan kaksi, pää-

dyin siihen, että käsittelen haastattelut manuaalisesti ilman erityistä tietokoneavusteista 

ohjelmaa. Aloitin aineiston analyysin kuuntelemalla nauhoitteet mahdollisimman pian 

kunkin haastattelun jälkeen. Tällöin haastattelut olivat vielä hyvin muistissa. Jatkoin 

haastattelujen purkamisen kirjoittamalla nauhoittamani haastattelut auki sanatarkasti 

juuri siinä järjestyksessä, miten haastattelutilanne kunkin haastateltavan kohdalla eteni.  

Analyysi ei ole laadullisessa tutkimuksessa viimeinen vaihe, vaan se kulkee koko tutki-

musprosessin ajan mukana eri vaiheissa ja se ohjaa tutkimusta ja tiedonkeruun proses-

seja. Usein laadullisessa tutkimuksessa tiedonkeruu ja analysointi vuorottelevat eli tie-

donkeruu-analyysi-syklejä voi olla useita. (Kananen 2014, 18, 99.) 

 

10.3 Kyselyiden yhteenveto  

 

Tavarantoimittajilta saatuja vastauksia verrattiin keskenään, järjesteltiin eri teemojen alle 

ja pyrittiin havaitsemaan samankaltaisuudet ja erot vastausten välillä. Lisäksi vastauksia 

peilattiin olemassa olevaan dataan ja teoriaan.  

Kyselyn sisällön analyysivertailusta on tehty koodattu excel- kaavio kysymyksineen, joka 

löytyy opinnäytetyön lopussa olevista liitteistä (liite 5.). Seuraavaksi esitän kyselyn tiivis-

tetyn yhteenvedon. 
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Kierrätysmateriaalit  

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

1.) Minkälaisia 

kierrätysmateri-

aaleja teidän 

kautta on saata-

villa?  

Kierrätyspolyesteri-

kankaita (sis. uutta  

polyesteria tai puuvil-

laa). Jossain tapauk-

sissa voi tehdä kierrä-

tyspuuvillan ja tavalli-

sen puuvillan sekoi-

tetta. 

Kierrätysfarkku-

kankaita, muita ku-

dottuja kierrätys-

kankaita, riippuen 

materiaalien saata-

vuudesta.  

Kierrätyspuuvilla ja –

polyesterisekoite tri-

kookankaita. 

Kierrätyspolyes-

teri ja -puuvilla 

(+niiden sekoit-

teet) yleisimmin 

käytössä. Suurilla 

farkkubrändeillä 

kierrätysfarkku-

kankaasta tehtyä 

farkkua. 

 

Kaikilta tavarantoimittajilta (T1A, T2B ja T3C) on saatavilla jo monilla yrityksillä käytössä 

olevat kierrätyspolyesterikankaat (rPET) ja kierrätyspuuvillakankaat (pre-consumer), 

kierrätyspuuvilla ja –polyesteri sekoitekankaat, lisäksi yksi tavarantoimittaja (T2B) yllätti 

positiivisesti tarjoamalla kierrätysfarkkukangasta valikoimastaan. 

 

Kierrätyskankaiden valmistusmenetelmät 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

2.) Kuinka kier-

rätyskuitu / -

materiaali teh-

dään? 

Osalla kehrää-

möistä omat teh-

taat murskaimi-

neen post-consu-

mer polyesteria ja 

puuvillaa varten, 

ulkoistetusti tai 

ympäristöystävälli-

sesti kemiallisesti 

liuottamalla 

Tuotannon ylijäämä-

kankaista kehruuko-

neilla (pre-consumer) 

Kemiallisesti tai 

lämmöllä prosessoi-

malla (rPET), pre-

consumer- menetel-

mällä (kier.puuvilla).  

Pre-consumer = tuo-

tannonylijäämä/leik-

kuujätekangas ja 

kierrätyspolyesteri-

kankaat (rPET) ylei-

sempiä. Kehitteillä 

parempia menetel-

miä post-consumer 

eli vanhojen vaattei-

den yms. käyttämi-

sestä kierrätyskui-

tuina. Liuotusmene-

telmä kierrätyspuu-

villakuidulle tulossa 

 

Kierrätyskankaiden valmistuksessa tavarantoimittajille yleisempää on leikkuujätteen ja 

PET- muovipullojen hyödyntäminen materiaaleina eli pre-consumer valmistusmenetel-

mät. Kaksi tavarantoimittajaa (T1A ja T3C) mainitsee tietävänsä kuitenkin Post-consu-

mer kierrätyskangas valmistusmenetelmän eli vanhoista vaatteista, tekstiileistä ja lau-
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kuista ensin lajittelemalla, käsittelemällä, murskaamalla, sitten ympäristöystävällisellä ta-

valla kemiallisen liottamisen avulla tehdyn kuidun. Lisäksi tarpeen mukaan voidaan lisätä 

neitseellistä polyesterikuitua tai uutta puuvillakuitua tuomaan kestävyyttä kankaisiin. 

Post-consumer kierrätyskankaat eivät ole vielä Bangladeshissa tai Kiinassa kovinkaan 

yleisiä, mutta teknologia on kehittymässä. Valitsevan teorian mukaan myös pre-consu-

mer valmistusmenetelmä on yleisemmin käytössä kuin post-consumer- menetelmä.  

 

Kierrätyskuitujen hankinta 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

3.) Kuinka kierrä-

tysmateriaalia ke-

rätään ja/tai kier-

rätetään teidän 

tehtaallanne?  

Hankitaan ulkopuoli-

sesti 

Kerätään jäänyt tuo-

tantojen ylijäämä-

kangas 

Hankitaan ulkopuoli-

sesti 

Bangladeshissa ylei-

sempää on kierrätys-

kuitujen ja -langan 

hankita Kiinasta. 

 

Tavarantoimittajien eroja kuvastaa hyvin valmistusmenetelmät, joissa voidaan huomata 

eri tavat tehdä kierrätyskangasta. Kierrätyskuidut/ -langat hankitaan ulkopuoliselta toimi-

jalta (langan kehräämöt) tai kerätään paikallisesti tehtailta tuotantojen leikkuujätteestä, 

yksi (T1A) valmistaa kankaat ja tuotteet itse omassa tehtaassaan ja kaksi muuta (T2B ja 

T3C) alihankintana BSCI- auditoiduissa tehtaissa.  

 

Kierrätyskuitujen alkuperä 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

4.) Mikä on 

kierrätysmate-

riaalin alku-

perä?  

Kierrätyspolyesterikui-

tuja maahantuodaan, 

kierrätyspuuvillaa ke-

rätään paikallisesti 

Kierrätyskangas han-

kitaan Kiinasta. Bang-

ladeshissa on PET 

muovipullojen keräys,  

ei tietotaitoa kuitujen 

valmistukseen 

Ensimmäinen kier-

rätys Kiinassa keh-

räämöillä, kierrä-

tettykuitu ostetaan 

joko Kiinasta tai In-

donesiasta. 

Kierrätyspuuvil-

laa kerätään itse,  

yleisemmin kier-

rätyskankaat os-

tetaan Kiinasta,  

jossa teknologia 

on pidemmällä 

 

Kierrätyskuitujen hankinnassakin on eroja tavarantoimittajien välillä, kierrätyspuuvillaa 

hankitaan paikallisesti Bangladeshista, mutta yleensä kierrätyspolyesterikankaat tulevat 

Kiinasta, mikä on yleisin paikka tehdä kierrätyskankaita, jossa valitsevan teorian mukaan 

kierrätyskankaidenvalmistusteknologia on kehittynyt. Lisäksi yksi (T3C) tavarantoimittaja 

ilmoittaa Indonesian yhdeksi kierrätyspolyesterikuidun lähteeksi.  
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Kierrätyskuitujen kestävyys 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

5.) Kuinka kes-

tävää kierrätys-

kangas on suh-

teessa uuteen 

kankaaseen? 

Kier.polyesterilla pa-

rempi kestävyys kuin 

kierrätyspuuvillalla, 

yleisesti täysin kierrä-

tetty tuote  vähemmän 

kestävä vrs uudesta  

kankaasta valmistettu.  

Kierrätyskankaat vä-

hemmän kestäviä  

kuin uudet kankaat 

johtuen lyhyem-

mästä kuidun pituu-

desta. Polyesterikui-

tua lisäämällä kan-

kaista saadaan kes-

tävämpiä. 

Kierrätyskankaat 

vähemmän kestä -

viä kuin uudet kan-

kaat (vetolujuus,  

vahvuus, vääntö-

jäykkyys) ja hajoa-

vampia. Sopimat-

toman PET-pullo-

jen prosessoinnin 

takia, kierrätyskan-

gas jäykempää 

kuin uusi kangas- 

> epämukavampi 

käyttää päällä. Kui-

dun pituudessa ei 

huomattavaa eroa. 

Kierrätyspolyeste-

rikankaassa ei 

merkittävää eroa 

suhteessa uuteen 

kankaaseen, 

mutta kierrätys-

puuvillakangasta 

sisältävä tuote on 

heikompaa 

yleensä lyhyem-

män kuidun takia 

kuin uutta puuvil-

laa sisältävä tuote. 

 

He olivat myös yhtä mieltä siitä, että kierrätyskangas on lähtökohtaisesti hieman heikom-

paa kestävyydeltään kuin uusi kudottu kangas. Kierrätyspolyesterikangas oli kestäväm-

pää kuin kierrätyspuuvillakangas, joka myös tukee olemassa olevaa teoriaa. Kierrätys-

polyesterikangas verrattuna uuteen polyesterikankaaseen, ei kestävyydessä ole merkit-

tävää eroa.  Yksi heistä (T2B) mainitsee teoriaa tukevan asian kankaiden kestävyyden 

erosta kierrätyskankaissa käytetyn puuvillan lyhyemmästä kuidun pituudesta johtuen 

verrattuna uusiin kankaisiin. Mutta tästäkin ollaan montaa mieltä: asiantuntijahaastatte-

lujen (2019) mukaan asia riippuu käytössä olevista laaduista ja valmistusmenetelmistä - 

uudetkin materiaalit voidaan tehdä heikkolaatuisiksi käyttäen halpaa ja lyhyt kuituista 

puuvillaa.   
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Kierrätysmateriaalien ongelmakohdat 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

6.) Minkälaisia 

rajoituksia on 

kierrätyskan-

kaille? 

Materiaalikoostumuk-

sissa kierrätyspuuvillaa 

varten rajoitteita, esim. 

40% kierrätyspuuvilla  

/60% kierrätyspolyes-

teri. Kankaantuntu hie-

man karkea. Erit. vaa-

leissa väreissä ongel-

mat voidaan havaita. 

Printtijälki mahd. 

parempi uusille 

kankaille 

Puhtaan valkoisen 

/ vaaleiden värien 

aikaansaaminen 

vaikeaa rPetille, 

printtaus ei ole on-

gelma 

Teoriassa ei ole 

tullut vastaan rajoi-

tuksia, joten tava-

rantoimittajien 

vastaukset antavat 

hyvää lisänäkökul-

maa 

 

Haastatellut kertovat lisäksi, että kierrätyskuiduista valmistettuihin kankaisiin erityisesti 

vaaleat värit on vaikeampaa saada aikaan. Yksi tavarantoimittaja (T1A) mainitsee, että 

esimerkiksi suuremmalla lankatiheydellä kutominen on vaikeaa kierrätyspuuvillalle ja 

muita ongelmallisia kankaita ovat esim. Paksu ja ohut- lankayhdistelmä, jotkut sekoituk-

set, slub- efektikankaat, näissä kankaan vahvuus ei ole niin hyvä, kun ne tehdään kier-

rätyskuiduista. Materiaalikoostumuksissa kierrätyspuuvillaa varten heillä on omat rajoit-

teensa, 30-40% on maksimi kierrätyspuuvillalle yhdistelmälangassa, eli esim. 40% kier-

rätyspuuvilla ja 60% kierrätyspolyesterisekoitelanka.  

 

Eroja löytyy myös etuprinttien laaduissa, vastaajista yksi (T3C) vastaa, ettei ongelmaa 

ole, kun kierrätyskankaalle printataan ja toinen taas, että printtijälki ei olisi yhtä hyvää 

kuin uudelle kankaalle printtaaminen (T2B).  

Asiantuntijana (2019) haastateltu Jukka Pesola Pure Waste Textilesiltä toteaa samaa, 

että esimerkiksi discharge eli etsausprintti ei näytä kierrätysmateriaaleissa hyvältä, siitä 

tulee epätasainen ja kellertävä, jos yritetään esimerkiksi tehdä valkoista printtiä tum-

maan tuotteeseen. Kumimaisten ja peittävien printtien kanssa heillä ei ole esiintynyt on-

gelmia.  
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Kierrätysmateriaalien uudelleen kierrätettävyys 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

7.) Osaatteko ar-

vioida kuin 

monta kertaa 

kierrätyskangas 

voidaan kierrät-

tää uudelleen?  

Kierrätysprosessi voi-

daan tehdä yhdelle 

tuotteelle 2-3 kertaa. 

Uusia kuituja tarvitsee  

myös lisätä, jotta lan-

gasta tulee vahvem-

paa ja kestävämpää 

Jos puuvillaa enem-

män niin kierrätys 

onnistuu kerran, jos 

polyesteria on 

enemmän niin 2 ker-

taa. 

Testien perust.  

kierrätyskangas 

voidaan kierrättää 

2-3 kertaa uudel-

leen.  

Teoriassa on 

esiintynyt väite, 

että kierrätyskan-

kaat tulisi voida 

kierrättää 2-3 ker-

taa 

 

Merkittäviä eroja löytyi kierrätyskankaista valmistettavien tuotteiden uudelleen kierrätyk-

sestä. Kaksi tavarantoimittajista (T1A ja T3C) sanoo, että tuote voidaan uudelleen kier-

rättää 2-3 kertaa, mutta mahdollisesti tarvitsee lisätä uutta kuitua mukaan uudelleen val-

mistusprosessissa. Yksi heistä (T2B) sanoi, että kierrätyspuuvilla pohjainen tuote voi-

daan kierrättää vain kerran ja jos polyesteria on enemmän, niin kaksi kertaa uudelleen. 

Vallitsevan teorian mukaan tuotteiden alkuperäinen laatu pitäisi olla niin hyvää, että tuot-

teen voisi kierrättää 2-3 kertaa.  

 

Kierrätysmateriaalien hinnat 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

8.) Mikä tulee 
olemaan hinta-

ero kierrätys-
kankaan ja uu-
den kankaan 

välillä? 

Hinta vaihtelee lanka- 
ja kangastasolla, hin-

nankorotus n.0,75 - 
2,50 dollaria.  

Alhaisempi kuin uu-
sille kankaille 

Ei merkittävää 
eroa. 

Hinta riippuu mo-
nesta tekijästä, 

mutta valitseva 
teoria on ollut, 
että kierrätyskan-

gastuotteet olisi-
vat hieman kal-
liimpia kuin taval-

lisesta kankaasta 
valmistetut. 

 

Kierrätysmateriaaleista valmistetuiden tuotteiden hinnoissa oli myös haitaria tavarantoi-

mittajien välillä: tavarantoimittaja (T1A), joka itse valmistaa tuotteet, arvioi tuotteiden ole-

van 0,75 - 2,50 dollaria kalliimpia kuin uusista kankaista tehdyt. Se johtuu materiaalin 

kysynnän epäsäännöllisyydestä ja vaikeasta saatavuudesta. Toinen tavarantoimittaja 

(T3C) arvioi, että tuotteet olisivat saman hintaisia, oli ne sitten tehty kierrätysmateriaa-

lista tai uudesta materiaalista. Kolmas (T2B) sanoi kierrätysmateriaalista valmistettujen 

tuotteiden olevan halvempia kuin uudet. Olemassa olevan tiedon mukaan kierrätyskan-

kaista valmistetut tuotteet ovat joko hieman kalliimpia tai saman hintaisia kuin uusista 

kankaista valmistetut tuotteet – riippuu tietenkin yrityksien asettamista katteista myytä-

ville tuotteille ja materiaalin saatavuudesta. 
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Veden ja energiankulutus valmistuksessa 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

9.) Kuinka paljon 

vettä kuluu yh-

den vaatteen val-

mistamisen ai-

kana kierrätys-

kankaasta? 

Vain 26 litraa vettä = 

1 T-paita 

Noin saman verran 

vettä vrs uusi t-pai-

dan. Kierrätetyn kan-

kaan teossa käsitte -

lyvaiheita enemmän -

> kuluu enemmän 

energiaa (sähköä) vrs 

uusi kangas 

Saman verran kuin 

uusien kankaiden, 

rPET valmistus vrs 

uusi polyesteri  

säästyy 33-53% 

energiaa.  

Vettä kuluisi pal-

jon vähemmän 

kuin uuden puu-

villa t-paidan val-

mistuksessa 

(n.1100 litraa) ja 

luomupuuvilla-

paidan (n.2700 lit-

raa). 

 

Veden kulutuksesta kierrätyskankaista valmistetuissa tuotteissa, esimerkkinä on käytetty 

T-paitaa, he olivat myös erimielisiä: yhdelle heistä (T1A) oli myönnetty Swedish Textile 

Water Initative- palkinto ja he olivat vähiten vettä Bangladeshissa käyttävä vaatetehdas. 

Heillä yhtä T-paitaa varten tarvittiin 26 litraa vettä. Kaksi vastaajista (T2B ja T3C) oli sitä 

mieltä, että heillä vettä kului yhtä paljon kuin uusista kankaista tehtyihin tuotteisiin. Yksi 

vastaajista (T3C) tarkensi, että kierrätyspolyesterin valmistamisessa säästyy 33-53 % 

energiaa verrattuna neitseellisen polyesterin valmistukseen.  

 

Tarkentavia kysymyksiä esitettiin veden ja energian käytöstä. Kahden tavarantoimittajan 

tehtailla (T1A ja T3C) on suurin osin käytössä omat vesivoimalat ja suljettu vedenkierto-

järjestelmä. Yhdessä tehtaassa osaa laitteista käytettiin aurinkoenergian avulla ja jäte-

vettä pystyttiin prosessien ja energian avulla käyttämään uudestaan kankaiden värjää-

miseen. Myös sadevettä varten on omat keruu ja seuranta järjestelmänsä ja sadevettä 

voidaan hyödyntää myös tehtaan wc:issä ja kastelutarkoituksiin. Tehtaiden ikkunat ja 

säleiköt on suunniteltu niin, että päiväsaikaan voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon 

auringon valoa ja säästää energiaa. Lisäksi käytössä on yksi kiteiset aurinkopaneelit ke-

räämässä auringon valoa talteen. Eli tehtaat on luokiteltu vihreiksi ja tukevat kestävän 

kehityksen mukaista toimintaa. 
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KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

10.) Käytättekö 

täysin vedetöntä 

teknologiaa, 

missä kierrätys-

vaateet/ - kuidut/  

tekstiilijäte ensin 

lajitellaan väreit-

täin ja laaduttain 

ja sen jälkeen 

prosessoidaan 

uudeksi kuiduksi  

ja siitä uudeksi  

kankaaksi?    

Vastausta ei saatu Ei Ei, tulevaisuutta  

varten on suunnitel-

mia. 

Pure Waste Texti-

les käyttää tuotan-

nossaan täysin ve-

detöntä menetel-

mää. 

Vaatteiden valmistusteknologiasta ilman vettä yhdellä vastaajista (T3C) oli tulevaisuu-

den suunnitelmia. Samaa teknologiaa hyödyntää Pure Waste Textiles tuotannoissaan jo 

nyt.  

 

Tulevaisuudennäkymät kierrätyskangasmateriaaleille 

 

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA 

11.) Osaatteko 
arvioida kysyn-
nän kasvua kier-

rätetyille kan-
kaille?  

Olettaa kasvavan n. 
70% ed.vuoteen ver-
rattuna 

Kysyntää enemmän 
kuin tarjontaa 

Ympäristöasioiden 
takia kysyntä kas-
vaa lähivuosina 

WGSN:n raportit 
tukevat 2020-lu-
vulle sijoittuvaa 

kysynnän kasvua 
kierrätyskankaille 
ja vastuullisille 

materiaaleille. 

 

Tulevaisuuden näkymiä ennustettaessa tavarantoimittajat näkivät kaikki kysynnän nou-

sua esimerkiksi vastuullisuuden ja ympäristöasioiden takia. Kysyntää olisi enemmän 

kuin tarjontaa ja saatavilla olevia materiaaleja - tämä varmasti siksi, että niin paljon ar-

vokkaita resursseja hukataan, kun vaatteet eivät päädy kierrätykseen, vaan kaatopai-

kolle ja energiaksi. 

Aiemmin mainittujen WGSN:n raporttien mukaan ennustetaan kysynnän kasvua laajem-

min 2020-luvulla, kunhan kierrätysteknologia menetelmät ja -laitteisto kehittyvät ja yleis-

tyvät maailmalla. 

10.4 Asiantuntijahaastattelujen yhteenveto 

 

Asiantuntijoilta saatuja vastauksia analysoitiin, järjesteltiin eri teemojen alle ja pyrittiin 

havaitsemaan samankaltaisuuksia ja eroja suhteessa teoriaan ja tavarantoimittajien vas-

tauksien välillä. Huomioitavaa on asia0ntuntijoiden lähtökohtaiset eroavaisuudet: yksi 
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valmistaa omassa tehtaassaan kierrätyskankaat ja - tuotteet arkikäyttövaatteisiin ja toi-

nen valmistaa ekologiset työvaatteensa ulkopuolisten kontaktiensa avulla BSCI- audi-

toiduissa tehtaissa. Seuraavaksi kerron teemahaastattelujen tulokset henkilöittäin. 

Pääteema: Kierrätysmateriaalit 

Arja Paakkola-Saarisen (koodattu APS) mukaan Touchpoint Oy:llä on käytössään kier-

rätysmuovipulloista valmistettu kierrätyspolyesterikangas, yhteistyökumppanien kautta 

saadaan kierrätystrikoo ja college- kankaita ja kierrätysfarkkukangasta.  

Kierrätyskankaiden kestävyyteen pätee samat lainalaisuudet, kuin neitseellisten materi-

aalienkin, eli riippuu kuidun pituudesta ja valmistustekniikasta, kuinka kestävää ko. kan-

kaasta tulee. Yhteistyökumppanin kierrätyspuuvillapolyesteri t-paidan materiaalit teh-

dään tasokoneilla (norm. T-paita tehdään pyörökoneella), ei saumojen kiertoa ja kestää 

teollisuuspesua ja ne ovat paljon kestävämpiä kuin minkään muu tuote aikaisemmin. 

Materiaali on tiivis, siinä on erilainen kudontatekniikka ja kuitua on käsitelty ja lopputuote 

on todella kestävä. Lisäksi kaikkien tuotteiden tulee kestää raju teollisuuspesu. 

Touchpoint Oy ei käytä merestä tullutta muovijätettä, koska se ei sovellu vaatetukseen, 

haastatellun mukaan. Niissä on esimerkiksi UV-säteilyä ja paljon saasteita. Hän toteaa 

lopuksi, että ehkä nykyään kemikaaliliuotuksella saasteet voidaan poistaa meren muo-

vijätteestä.  

 

Jukka Pesola (koodattu JP) sanoo, että Pure Waste Textiles Oy:n kaikki materiaalit ovat 

100% kierrätettyjä, joko 100% kierrätyspuuvillaa tai kierrätyspuuvilla ja- polyesterisekoit-

teita. Käytämme tuotteissamme tekstiilituotantojen leikkuujätettä ja vielä jonkun verran 

lankajätettä. Lankajätteen olemme jättämässä pois, koska se ei kuulu G.R.S. eli Global 

Recycled Standard sertifikaattijärjestelmän piiriin. Mallisto koostuu ajattomista perustuot-

teista.  

 

Mekaanisessa kierrätysprosessissa puuvillan kuitu lyhenee, paras pitkäkuituinen sidos-

vahvike parantamaan laatua on tällä hetkellä kierrätyspolyesteri.  

Polyesterin kierrättäminen mekaanisesti ei ole järkevää, polyesteri kannattaa kierrättää 

kemiallisesti tai termisesti, joilla saadaan kuidun ominaisuuksia parannettua. Todetut 

puuvillakuidun lyheneminen mekaanisessa kierrätysprosessissa ja kierrätyspolyesterin 

kierrätystavat tukevat löydettyä teoriaa ja tavarantoimittajien vastauksia.  

 

Pariin vuoteen emme ole valmistaneet kierrätysdenimiä, painopisteemme ovat olleet 

kierrätystrikootuotannossa ja -langoissa. Kierrätysdenimin osamme kyllä tehdä, mutta 
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siinä on muutama ongelma, kuten lanka pitäisi värjätä, jota emme välttämättä halua. 

Sinisestä kuidusta valmistetusta langasta tehtyyn denimkankaaseen ei käytössä tulisi 

luonnollista kulumaefektiä, kankaankudonta denimille ei ole meidän omissa käsis-

sämme. Ne voitaisiin kyllä tehdä denimleikkuujätteestä tai post-consumer farkuista.  

 

Alusta saakka meillä on ollut tähtäin, että tuotteemme ovat laadultaan ja hinnaltaan vas-

taavia kuin keskihintaiset neitseelliset tuotteet. Tämä toteutuu hyvin. Käytössä meidän 

tuotteemme eivät kutistu, kierrä yms. ja kestävät hyvin. Selkeimmin eron huomaa hyvä-

laatuiseen neitseelliseen verrattuna, jos tuote joutuu kovaan hankaukseen, silloin mei-

dän laatuun tulee enemmän karvaisuutta.  

Periaatteessa kankaiden valmistuksessa käytetty kierrätysteknologia on ollut olemassa 

Euroopassa jo 60-70- luvulla, kun täällä vielä on tekstiiliteollisuutta laajemmin - siitä ei 

ole vain ennen puhuttu. Isoissa tuottajamaissa, Intia, Kiina, Pakistan ja Bangladesh, teh-

dään kierrätyslankaa jo nyt, mutta se menee kotimarkkinoille. Siitä ei yritetä tehdä laa-

dullisesti hyvää, vaan etsitään halvin mahdollinen (esim. huonolaatuinen halpa neitseel-

linen puuvillakuitu ja huonolaatuinen kierrätyskuitu, josta tehdään lankaa) paikallisille 

markkinoille. 

 

Tutkimusten mukaan, kuten Anniina Nurmi on tuonut esiin vihreät vaatteet -sivustollaan, 

kierrätysnylon, kuten esimerkiksi aiemmin mainittu EcoNyl eli vanhoista kalastusver-

koista ja matoista valmistettava kierrätysnylonkangasmateriaali, soveltuu käytettäväksi 

vaatteissa. Kuitenkin pitää varmistaa, että lopulliset tuotteet eivät sisällä ihmiselle haital-

lisia kemikaaleja. Samoin Jukka Pesolan mainitsema (2019) teoriaa ja tavarantoimitta-

jien vastauksia tukeva asia kierrätyspuuvillan kuidun lyheneminen mekaanisessa val-

mistusprosessissa kankaiden kestävyyden erosta verrattuna uusiin kankaisiin. Mukaan 

pyritään sekoittamaan kierrätyspolyesterilankaa parantamaan kankaan kestävyyttä, 

mikä myös tukee omalta osaltaan tutkimusteoriaa.  

Alateema: Kierrätyskankaiden valmistusmenetelmät 

APS:n mukaan yhteistyökumppanin kautta Intiasta hankitaan leikkuujätteestä tehtyjä 

kierrätystrikoo ja college- kankaita, joita yhteistyökumppani kerää yli 360 tehtaalta Inti-

assa. Termaalisesti eli lämpömenetelmällä valmistettu kierrätyspolyesteri hankintaan kii-

nalaisen yhteistyökumppanin kautta. Kierrätysfarkku tulee Italiasta. Valmistusprosessit 

ovat kemikaalivapaita.  
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Käytössä ei ole post-consumer- tai liuotusmenetelmin tehtyä kierrätyspuuvillaa, proses-

sit eivät ole laajasti vielä teollisessa mittakaavassa käytössä ja menetelmät ovat kalliita. 

Haastateltavan mielestä separaatiotekniikka, jolla puuvillasta erotetaan esim. Lycra tai 

polyesteri on jo kuitenkin olemassa.  

JP:n mukaan kaikki heidän kierrätysmateriaalit, niin 100%:set kuin sekoitteet, valmiste-

taan Intiassa, kemikaaleja ei käytetä ja vettä ja energiaa säästetään. Toimitaan vielä pre-

consumer jätteen eli tuotantojen leikkuu- ja lankajätteen parissa. Kierrätyspolyesteri-

lanka valmistetaan PET-muovipulloista.  

Käytössä ei ole vielä post-consumer menetelmin tehtyä kierrätyspuuvillaa, mutta 

olemme mukana useissa kehitysprojekteissa, jossa asiaa tutkitaan. TurunAMK:n kanssa 

Telaketju- hankkeessa asiaa pilotoitiin ja saatujen tulosten perusteella tehtiin 150 kg kan-

gasta, jossa on 20 % post- consumer kierrätyspuuvillalankaa mukana. Testit osoittavat 

että 20-30 prosenttia post-consumer lankaa voidaan laittaa mukaan olemassa oleviin 

kankaisiimme menettämättä laadullisia ominaisuuksia. Tämän kevään (2019) aikana tu-

lemme kaupallistamaan ja lanseeraamaan post-consumer- jätettä sisältävän laadun, 5-

10 tonnia antrasiitin harmaata. Muutakin kehitys- ja testaustoimintaa tehdään myös Eu-

roopassa post-consumer waste- prosessien ympärillä. 

 

Tuli Tradingin kanssa yhteistyötä tehdään Bangladeshissa, pääasiassa lankatuotannon 

skaalauksen takia eli lankaa voidaan tuottaa yli omien tarpeiden (alussa lankatuotanto 

oli pullonkaula eli joka erän välillä koneet jouduttiin putsaamaan, kun vaihdetaan langan-

väriä eli on ollut hidasta) ja haluttiin testata, miten lankaa saadaan vietyä Intiasta Bang-

ladeshiin ja kontrolloitua tuotanto siellä heidän avullaan. 

 

Liuotusmenetelmin valmistettua kierrätyspuuvillaa tekevää tehdasta ei ole teollisessa 

mittakaavassa olemassa, se on kallis siksi ja pilottimittakaavan laitos pienille erille on 

esim. BioRuukki Infinited Fibres Companyllä. VTT:n Infinited Fibressille kaupallistettua 

teknologiaa olemme olleet testaamassa, jossa heidän CCA- kuidulla (selluloosakarba-

maattikuitu, eräänlainen viskoosin ja puuvillan välistä oleva kuitu, joka on tehty käyte-

tyistä puuvillavaatteista liuotusmenetelmin selluksi) voidaan korvata kierrätyspolyesteri. 

Viskoosin kaltainen valmistusmenetelmä, mutta eri kemikaaleilla ja ympäristöystävälli-

semmin ja se on vähäpäästöisempi. Aiemmin opinnäytetyössä mainittu Ioncell on vähän 

samankaltainen, mutta laadullisesti yhden askeleen kalliimpaa ja parempaa.  
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Tulokset tukevat aiempaa tietoa, kuten Anniina Nurmi (2017) kertoo kierrätyspuuvillan 

valmistuksesta eli pääasiassa kierrätyspuuvilla on tehty tuotantojen leikkuujätteestä ja 

lankajätteestä. Ja samoin kierrätyspolyesteriinkangas tai -lanka, joka pääasiassa valmis-

tetaan PET-muovipulloista. Lisäksi post-consumer ja liuotusmenetelmää kehitetään 

koko ajan.  

Pääteema: Läpinäkyvyys tuotantoketjussa 

APS: 98% tuotannosta tehdään Virossa. Kaikki tehtaat ovat BCSI- auditoitu ja toimitaan 

YK:n ILOn säädösten mukaan. Virossa käydään säännöllisesti itse paikan päällä tehtailla 

ja tavarantoimittajilla, samoin Kiinassa ollaan käyty, mutta harvemmin. Kuitenkaan ei ole 

ihan yksiselitteistä valita ekologinen linja. Tuotantoetikka yhteistyökumppaneilla pitää 

olla täysin kunnossa. Ensimmäisenä kuitenkin tutkitaan kotimaan valmistusvaihtoehdot. 

 

JP: Itse keräämämme pre-consumer waste kierrätysmateriaali tiedetään 100 prosentti-

sesti puuvillapelloille asti. Osasta, joka ostetaan keräilijöiltä (isompia toimijoita), jotka ke-

räävät leikkuujätettä monilta tehtailta, ei voida eritellä tarkkaan, mikä on mistäkin teh-

taalta. Muutaman ison keräilijän kanssa olemme rakentamassa G.R.S.:ään perustuvaa 

jäljitysmenetelmää, jolla selvitetään kerätyn materiaalin alkuperä. Post-consumer jäte-

materiaaleissa alkuperän sanominen on paljon vaikeampaa. 

 

Pure Waste Textilesillä on Sedex auditointi on tällä hetkellä ompelutehtaalle ja BSCI 

auditiointi on tulossa kevään 2019 aikana. Emme ole lähteneet sille linjalle, että hom-

maamme kaikki mahdolliset sertifikaatit, vain vaan Sedex & BSCI (sosiaaliset asiat) ja 

G.R.S. (kierrätykseen ja materiaalien alkuperän jäljitykseen kantaaottava). 

 

Pääteema: Kiertotalouteen ja kierrätysmateriaaleihin liittyvät projektit 

APS: Tekesin ja VTT:n kautta alan toimijoita on saatu yhteen ja kehitystyötä on saatu 

tehtyä valtiorahoitteisesti. Tarkoitus on aina yrittää mennä mukaan, Suomessa tapahtu-

viin projekteihin, etuna meillä on kokemuksen määrä aiheesta. Olemme mukana esim. 

Tekesin rahoittamassa Teki-projektissa, joka tähtää siihen, että Suomeen saataisiin oma 

tekstiilin jalostus- ja kuidutustehdas, että poistotekstiilit voitaisiin käyttää uudelleen. Suo-

messa toimii Dafecor, joka jalostaa tekstiilijätettä imetysliinoihin ja täytteisiin. VTT:n kier-

rätyspuuvilla pilotissa, Infinited Fibresin kanssa (ent. The Relooping Fashion Iniative). 

Uuteen Tekesin projektiin on rahoituskierros kesken. Nyt viemme poistettua tekstiili-

raaka-ainetta Hollantiin, jos kierrätys on paljon pidemmällä kuin Suomessa.  
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Hesburgerilta kerätään kertakäyttöiset maitojen muovikuljetuslaatikot pois, granuloidaan 

ja valmistetaan heille niistä tarjottimia heidän mallinsa mukaisesti Suomessa, tällä het-

kellä ne ovat koekäytössä ja testataan pesunkestoa yms. Tämä tukee kiertotalouden 

teoriaa siitä, että materiaaleja ei hukata ja niille voidaan antaa uusi elämä toisessa muo-

dossa. 

 

JP: koko toimintamme lähtee kiertotalousajattelusta ja toiminta ja projektit, jossa olemme 

mukana, liittyvät aina eri kulmilla kiertotalouteen ja kierrätykseen. Suomessa olemme 

olleet Teki ja Telaketju I- projekteissa ja Telaketju II käynnistyy kevään 2019 aikana. 

Projekteissa, joissa VTT on ollut Suomessa mukana, ollaan saatu lisää tietoa kierrätys-

teknologioista (esimerkiksi post-consumer-, kemiallinen- ja muunlaiset kierrätysteknolo-

giat).  SipTex- projekti ruotsalaisten kanssa ja samoin yhteisprojekti ruotsalaisten kanssa 

nimeltään NordicBio, mukana Suomesta oli myös VTT. Nopef- projekti yrityksen perus-

tamisesta Intiaan. Yhteiseurooppalainen FibreSort- projekti, jossa kehitetään tunnistus-

teknologiaa (kuten infrapuna) ja lajittelua kuluttajapoistotekstiileille, näistä yhteisprojek-

teista saadaan hyvää laaja-alaisempaa tietoa aiheesta. Olemme myös useassa projek-

tissa mukana, jossa lasketaan kannattavuutta lankatuotannolle lähialueilla, kuten Suomi 

ja Baltian maat. Suomi, Pohjoismaat ja Pohjois-Eurooppa ovat johtavassa asemassa 

uuden aallon osaamisessa kierrätysmateriaaleissa.  

Alateema: Tuotteiden takaisin keruu käytön jälkeen 

APS: Asiakkaan kanssa sopimusta tehdessä keskustellaan, sisällytetäänkö sopimuk-

seen Take Back- konsepti, eli kerätäänkö lopuksi käytetyt ja kuluneet työvaatteet takaisin 

vai ei.  

 

JP: Kiertotalousmallien rakentaminen kierrätysmateriaaleille täysin suljetun kierron mu-

kaisesti on aika haastavaa tekstiiliteollisuuteen. Tietyssä mielessä se voisi onnistua jol-

lekin brändille, joka kerää leikkuujätteensä talteen ja heille valmistettaisiin siitä tuotteet 

ja elinkaarensa päähän tultuaan brändi kerää tuotteet takaisin asiakkailta Take Back- 

konseptilla. Niitä olemme kehittämässä myös isojen firmojen kanssa, joka konsultoi-

massa tai tekemässä niitä.  

 

Anniina Nurmen mukaan Take Back- konseptia maailmalla käyttävät esimerkiksi Mango, 

Marks & Spencer ja Filippa K. Osan tuotteista yritykset voivat myydä uudestaan käytet-

tynä hyvä kuntoisina vaatteina, osaa voi muokata ja osa annetaan hyväntekeväisyyteen.  
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Alateema: Korjauspalvelu 

APS: Korjauspalvelua tuotteille ei ole isossa mittakaavassa. Asiakkaita palvellaan yksit-

täisten tuotteiden kohdalla ostamalla palvelu ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta, esim. 

korjausompelu. 

WGSN (Watkins 2018) ja Anniina Nurmi (2017) nostavat esiin, että palvelu on yleisty-

mässä ja yrityksillä on 2020- luvulle suuntautuvia visioita korjauspalveluiden käyttöön-

otosta, kuten Marks & Spencerillä.  

 

Pääteema: Kierrätysmateriaalien uudelleen kierrätettävyys 

APS: Uudelleen kierrätettävyys riippuu siitä, missä käytössä työvaate on ollut – ras-

kaassa teollisuudessa olleita ei välttämättä voi enää kierrättää uudestaan vaatteiksi, 

koska kuitujen partikkelit voivat olla “väsyneet”, mutta materiaalista voi tehdä esimerkiksi 

komposiittia terassikalusteisiin. Hollantilaisen kumppanin 100% pes (sis. 1 % salaista 

ainetta) Infinity- materiaalista valmistetut esim. Lentoteollisuuden univormut, voi kierrät-

tää 5-8 kertaa uudelleen. Uudenmaan sairaalapesulalta kerätyt sairaalatekstiilit, niistä 

pystytään kuiduttamaan uutta materiaalia, mikäli yhteistyökumppani löytyy.  

JP: Omiin laskelmiimme ja nykymenetelmiin perustuen, kuiduille (puuvilla) pystytään an-

tamaan kierrätyksessä minimissään 3-4 elämää, ensimmäisellä kerralla kierrätys onnis-

tuu takaisin tekstiilikäyttöön vaatteeksi, mutta koostumukseen lisätään esim. Kierrätys-

polyesteria tekemään materiaalista vahvempaa, toisella kerralla paksuksi langaksi suk-

kiin & pyyhkeisiin tms. Tai eristeeksi/tiivisteeksi siivousteollisuuteen (non-woven puoli) ja 

lopuksi komposiitiksi. 

Olemassa on jo prosesseja, joilla sekoitemateriaaleja tai 100% tekokuituja voidaan kä-

sitellä ja seuraavan 2-3 vuoden tulee sellaisia, jotka lyövät läpi markkinoille ja uudenlai-

nen ja tehokkaampi kierrätys mahdollistuu. Silloin lajittelu ei ole kriittistä, joka mahdollis-

taa eri kuiduille 7-8 elämää. 

 

Vallitsevan teorian mukaan tuotteiden alkuperäinen laatu pitäisi olla niin hyvää, että tuot-

teen voisi kierrättää vähintään 2-3 kertaa.  

 

Pääteema: Kierrätysmateriaalien hinnat 

APS: Kierrätysmateriaalien kysynnän kasvun takia on päästy isompiin tilausmääriin, pa-

rempiin ostohintoihin. Isompia tuotantolaitoksia on tullut käyttöön eli hintaeroa ei juuri-

kaan enää ole tai se on marginaalinen. 1,5 vuotta sitten hintaero oli olemassa. Myös 
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logistiikka raaka-aineen saatavuudelle on saatu kuntoon. Pitkä yhteistyö samojen tava-

rantoimittajien kanssa useamman vuoden ajan ja hiotut prosessit ovat auttaneet myös.  

JP: Ei niiden tarvitse olla, meidän kohdehinta on ollut alusta asti olla saman hintainen 

kuin keskihintainen, hyvälaatuinen neitseellisestä materiaalista valmistettu T-paita. 

Osissa tuotteita ollaan vähän kalliimpia, osissa saman hintaisia ja osissa jopa hieman 

halvempia.  

 

Paljon kiinni yrityksen katteesta. Kun lasketaan, mitä raakamateriaali (leikkuujäte) ja tuo-

tantokustannukset maksavat meillä verrattuna neitseellisen materiaalin tuotantoon ja jos 

meidän tuotantomittakaava olisi sama, olisimme 20-30 % halvempia, ideaalitilanteessa. 

Mittakaavassa ollaan kuitenkin aika kaukana, parhaassa tapauksessa prosessi tulee sa-

man hintaiseksi, mutta normaalisti ollaan noin 10 % kalliimpia. Meidän hinnoilla pys-

tymme maksamaan kaikille osapuolille tuotantoketjussa asiallisen palkan ja toiminta on 

päivänvalon kestävää ja läpinäkyvää. Aiemmin oli tapana verrata GOTS luomupuuvilla 

tuotteita ja kierrätysmateriaalituotteita keskenään, kuitenkaan niillä ei ole toisensa 

kanssa mitään tekemistä. 

 

Yleisen käsityksen mukaan kierrätyskankaista valmistetut tuotteet ovat joko hieman kal-

liimpia tai saman hintaisia kuin uusista kankaista valmistetut tuotteet – riippuu tietenkin 

yrityksien asettamista katteista myytäville tuotteille.  

 

Alateema: Kierrätysmateriaalien hyödyt 

APS: Hyötyjä ovat veden säästö, ympäristöystävällisyys, ei tarvita uutta materiaalia, eet-

tinen valinta, tuotantoetiikka, paikallisuus (kuljetuksen minimointi), kemikaalivapaus. 

Viestinnän ja markkinoinnin kautta kannanotto yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin aiheisiin, 

jos yritys lähtee tekemään ekologisia työvaatteita. Millä tavoin saa hyvän kiertämään, 

mikä vaikutus sillä on työntekijöihin, jos esimies on päättänyt, että käytetään ekologisia 

työvaatteita -> merkitys voi olla valtava yksilötasolla henkisellä tasolla. 

 

JP: Prosessissa säästyy puhdasta vettä ja energiaa (riippuu energiasta kuitenkin, mei-

dän alueella Intiassa tuulivoimaa), se on ympäristöystävällistä, ei tarvita neitseellisiä ma-

teriaaleja, ei käytetä kemikaaleja. Aurinkopaneelit on tarkoitus ottaa käyttöön. Intia on 

maailmanlaajuisesti yksi suurimpia uusiutuvien energiamuotojen kehittäjiä ja käyttäjiä 
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Tällä hetkellä kierrätysmateriaalista valmistetut vaatteet ovat kannanotto, mutta toivotta-

vasti tulevaisuudessa se kääntyy normiksi ja enemminkin ihmetellään, miksei joku käytä 

kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. 

 

Alateema: Käytössä olevat luomu –ja muut ekologiset materiaalit 

APS: Kaikki luomupuuvilla on sertifikoitua, GOTS, BCI, ÖKO-tex. Sertfikaatit on haettu 

materiaaliin ja laajempaan eettiseen kuvaan. Orgaaninen puuvilla tulee Bangladeshista 

ja kankaat kudotaan Euroopassa (Viro). Pyritään tuomaan mahdollisimman suuria mää-

riä, että kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ja tuotteiden hiilijalanjälki minimoitaisiin.  

JP: Pure Waste Textilesillä on käytössä vain kierrätysmateriaaleja. Tuotteet valmistetaan 

pääasiassa Intiassa, josta myös raaka-aine on peräisin. Lopuksi tuotteet laivataan eli 

tuotteiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.  

Alateema: Tulevaisuudessa käyttöön otettavat uudet kierrätys- ja ekologiset ma-

teriaalit 

 

APS: Lenzingin bioselluloosamateriaali on meillä käytössä, puupohjainen raaka-aine, 

jota ei valmisteta ympäristölle haitallisella viskoosimenetelmällä. Sillä on kysyntää ter-

veydenhuollon puolella ja sopivat ominaisuudet. Eucalyptus-pohjaiset antibakteeriset 

materiaalit ovat sairaalatekstiileissä.  

 

JP: En laske kehitettäviä puukuituja kierrätysmateriaaleihin, ne ovat verrattavissa bam-

buviskoosiin. Samoin valmistusmenetelmin liuottamalla voidaan valmistaa kierrätysma-

teriaaleja (puuvillaa). Uusia kierrätysmateriaaleja kuten kierrätysteko- ja muuntokuituja 

ja ympäristöystävällisiä puu- ja elintarvikkeista tehdyistä materiaaleja on kuitenkin tu-

lossa paljon 2-3 vuoden sisällä. 

 

Kierrätysnylonin valmistusprosessissa pitää voida poistaa epäpuhtaudet varmasti, sa-

moin post-consumer wasten kanssa. Se on olennainen osa valmistusprosessia. Keskus-

telua käydään, mihin asti prosessia pitää kehittää: Riittäkö, että prosessi eliminoi normi-

bakteeri kannan vai tarvitaanko että eliminoidaan myös mahdolliset sairaalabakteerit (yli 

76 asteen pesu materiaalille)? Testejä olemme tehneet myös Turkin ja Bangladeshin 

post-consumer tekstiilijätteellä. 

 

Tutkimustuloksissa on tullut ilmi, että uusia bio- ja selluloosapohjaisia materiaaleja kehi-

tetään ja tutkitaan laajasti.  
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Alateema: Yrityksen tulevaisuuden tavoitteet 

APS: Kasvua haetaan työvaatepuolelle eli ei ole suunnitelmissa laajentua käyttövaatteen 

puolelle.  

JP: Haluamme jatkaa samalla linjalla, eli tuplata liikevaihto vuosi tasolla pari seuraavaa 

vuotta. Haluamme olla se firma, joka ajaa kestävämpää tuotantoa ja kierrätysmateriaa-

lien käyttöä tekstiiliteollisuudessa ja näyttää, että se olisi mahdollista tehdä isommassa 

mittakaavassa ja järkevästi ja olla esimerkki, että näin voi toimia.  

Haluamme todistaa, että post-consumer menetelmin kierrätettyä lankaa on mahdollista 

käyttää mukana kierrätysmateriaalissa, markkinoiden vauhditusta, post-consumer jä-

tettä on maailmalla paljon ja se on halvempaa kuin leikkuujäte, mutta se on tällä hetkellä 

hankalasti kerättävissä ja lajiteltavissa ja se pitää esikäsitellä (kuten assessorit ja poistaa 

printit), prosessia ei ole tällä hetkellä järkevässä muodossa missään. 

Yksi iso tavoite on kuitenkin post-consumer jätteen käytön osuuden kasvattaminen, että 

sitä saadaan tuotua enemmän laatuihin ja lankoihin mukaan ja tuotekehitys laajemmin 

niiden ympärillä. Post-consumer kierrätysprosessin tuominen Suomeen on kartoituk-

sessa. 

Samoin odotamme, että joku uusi kierrätysteknologia tekee läpimurron, esim. Liuotus-

menetelmä ja olemme kyllä ensimmäisenä tekemässä siitä jotain. 

Tällä hetkellä kankaiden pakkauslinjastoa pitää parantaa, jotta kangasta voidaan myydä 

rullapakattuna asiakkaille. 

Työtehtävistä:  

APS: Minulla on yllättävän samanlaisia työpäiviä, sisältäen paljon erilaisia asioita kuten: 

Asiakkaiden tapaamisia (myynnin kanssa) ja heidän brändien omaksumista ja tausta-

työtä -> pääsee sisälle siihen, kuinka vastuullinen yritys on kyseessä tai kuinka vastuul-

lista kumppani he hakevat. Haetaanko työvaatteita tai mahdollisimman ekologisia työ-

vaatteita? Haastetaan asiakasta tekemään se ekologisin valinta. Designin ohjaamista; 

suunnittelijoiden ohjaamista haluttuun suuntaan, mitä asiakas odottaa tai pyritään yllät-

tämään positiivisesti. Markkinointia, oman brändin rakentamista (esim. pienten tagien 

suunnittelu). Yleistä suunnittelutyötä teen vain vähän. Presentaatioiden suunnittelua ja 

hiomista -> yritysvierailulle mukaan yrityspresentaatio tai design presentaatio, riippuu lä-

hestymiskulmasta. Lisäksi tulee tehtyä haastatteluja ja luennointeja. 
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JP: Vastaan hankinnasta, tuotekehityksestä, prosessien kehityksestä ja johdan kehitys-

projekteja. Olen yhteyshenkilö omalle tuotantolaitokselle päin. 

11 Tutkimuksen tulokset  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kierrätyskankaita hyödyntävä miesten vaatemal-

listo voidaan toteuttaa mukana olleiden tavarantoimittajien avulla. Joitakin ilmi tulleita 

rajoituksia materiaaleille heidän kauttaan on, jotka tulee ottaa huomioon mallistoa suun-

nitellessa. Hyödyt voivat olla kuitenkin suuria niin eettisesti kuin ekologisestikin. Vaihto-

ehtoisesti neitseellisen polyesterikuidun korvaaminen tuotteissa kierrätyspolyesteri-

kuiduilla onnistuisi heti, koska materiaalia on saatavilla Kiinasta ja hinta/laatu- ero neit-

seelliseen polyesteriin ei ole merkittävä. Kierrätyspuuvillakuituja sisältävät kankaat kan-

nattaisi testata huolellisesti ulkopuolisen toimijan toimesta ja saatua dataa verrata nor-

maalia puuvillaa sisältäviin kankaisiin ennen tuotantojen aloittamista. 

 

Kierrätysmateriaalien ympärillä kehitetään uusia laatuja ja kierrätysteknologioita kuten 

post-consumer jätteen helpompi hyödyntäminen, puuvillan liuotusmenetelmä, VTT:n ke-

hittämä suulakepuristin, sekoitemateriaalien kemiallinen separaatiotekniikkaa erottele-

maan eri laadut toisistaan kierrätykseen sopiviksi, kuten puuvillakuidut ja polyesteri-

kuidut. Muutaman vuoden päästä kierrätysmateriaalien osuus tulee kasvamaan, kuten 

aiemmin mainitut WGSN:n trendiennusteet povaavat kierrätysmateriaalien yleistymistä 

2020-luvulla. 

 

Markkinoinnillisesta näkökulmasta kierrätysmateriaaleista tehty miesten vaatemallisto 

olisi uusi, eettinen ja ekologinen asia, josta saataisiin aikaan positiivista kestävän kehi-

tyksen mukaista ja vastuullisuuteen liittyvää toimintaa ja etua pääkilpailijoihin nähden. 

Huomioitavaa on, että Prismalla on Cyclo- kierrätysmateriaaleja hyödyntävä miesten pe-

rustuotemallisto, joten tulokulma tuotteisiin ja mallistoon tulisi olla erilainen kuin heillä 

erottuakseen edukseen. Toinen vaihtoehto olisi käyttää samoja tehtaita tai toimittajia, 

jotka Prisma on jo todennut toimiviksi kierrätysmateriaaleja sisältävissä tuotteissaan. 

Toimittajien/tehtaiden nimet mainitaan Prisman tuotteiden hoito-ohjeiden yhteydessä.  

 

Seuraavaksi käsittelen opinnäytetyön viitekehyksessä esitettyä vaihetta kaksi eli mallis-

ton suunnittelua, hinnoittelua, brändäystä ja muita kehitysehdotuksia. 
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12 Konseptimallisto  

 

Konseptimalliston kehityssuunnitelmaa työstettiin ja sovellettiin saatujen tietojen, tämän 

opinnäytetyön tutkimustulosten ja kierrätysmateriaalien, sekä toimeksiantajan arvojen ja 

tavoitteiden pohjalta. Miesten vaatemallistoon suunniteltiin casual sport- henkinen kon-

septimallisto hyödyntäen alkuperäisideana vain tekstiiliteollisuuden kierrätysmateriaa-

leja. Hinnoista otettiin selvää, kuinka paljon hintaeroa kierrätyskankailla tai osittain kier-

rätysmateriaalia sisältävillä kankailla on uusiin kankaisiin nähden. Malliston nimenä on 

”SCVNGR x MENDIO”, jossa otettiin huomioon eri kierrätyskangaslaatujen erityispiirteet, 

mikä oli mahdollista toteuttaa ja mikä ei.  

SCVNGR eli lyhenne englanninkielisestä sanasta scavenger, tarkoittaa jätteiden keräili-

jää, joka soveltuu kiertotalouden ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävän konseptimalliston 

nimeksi hyvin. Lisäksi Scavenger- nimestä mainittakoon se, että ollessani 16-vuotias lu-

kiolainen piirsin yhden A5 vihon täyteen miesten lumilautailuvaatteita nimellä Scavenger. 

Se oli myös ensikosketukseni vaatteiden suunnitteluun.  

Vastaavasti Mendio on Tokmannin oma miesten vaatemerkki, jossa on tarkoitus tuoda 

sesonkien trendikkäämpiä asioita ja kapeampaa mitoitusta asiakkaiden tietoisuuteen ja 

suunnattu +30 vuotiaalle nuorelle miehelle.  

12.1 Konseptimallistosuunnitelma 

 

Mallistosuunnittelu alkaa aina taustatutkimusvaiheella, mitkä ovat vallitsevia trendejä ja 

asioita. Ideoiden keruuta tehdään seuraavaksi pohjatyönä mallistolle ja tutkitaan seson-

gin värikarttaa, joista valitaan yhteensopivin kokonaisuus värikartaksi. Mallistosuunni-

telma sijoittuu kaudelle kevät/kesä 2020, joka olisi seuraava suunniteltava mallistokoko-

naisuus Tokmannilla. WGSN- trendeissä nousee paljon asioita kuten 90-luvun vivahteet, 

kiertotalous ja luonto, minimalistiset denim-tuotteet, all-over kuosien paluu, luomu- ja 

kierrätysmateriaalit, jotka ensikädessä ohjaavat linjoja ja materiaalivalintoja tälle konsep-

timallistolle.  

2020-luvulle ennustetaan näkyvän suurempaa kysyntää eettisesti valmistetuille laaduille, 

jossa pellava ja kierrätetty-, bio- ja luomupuuvilla ovat pääosassa.  

Jos mallisto toteutetaan, päällekkäisyyksien välttäminen sesongin muun miesten mallis-

ton kanssa olisi myynnin kannalta tärkeää ja kierrätysmateriaaleista tehdyt tuotteet pitäisi 

erottua joukosta. Myös oma myyntiseinä tuotteille, kierrätysmateriaalista tehtyjen roikko-

jen ja brändin niskamerkkien käyttö voisivat tuoda uuden malliston asiaa paremmin esiin. 
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Tuotteiden tulisi kuitenkin puhutella myös Tokmannin olemassa olevia miesten kohde-

ryhmiä. Konseptimallistoon valikoitui sporttihenkisiä tuotteitta arkikäyttöön, kuten college 

bomber, anorakkihuppari, T-paitoja, trikooblazer, college chinos-housut ja farkut.  

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävä miesten vaatemallisto voisi positiivisella imagollaan 

markkinoinnin näkökulmasta tuoda lisämyyntiä, ekologista lisäarvoa ja uutta kohderyh-

mää Tokmannille ja vastata heidän eettisiin kulutustarpeisiinsa. Aikaisemmin mainittu 

Spinnovan tutkimus (2019) 18-30-vuotiaista milleniaali- ja post-milleniaali kohderyhmistä 

puoltaisi tätä uutta kohderyhmää.  

Värikartan väreiksi voisi valita miehille sopivia ajattomia ja kaupallisia perusvärejä, jotka 

ovat aina muodissa ja niitä voi käyttää sesongista toiseen ilman, että tuote vanhenee ja 

tuotteella olisi mahdollisimman pitkä elinkaari. Lisäksi ottaisin yhden sesongin muotivärin 

mukaan herättämään mielenkiintoa. 

Konseptimalliston voisi ajatuksen tasolla brändätä visuaalisesti erottumaan miesten 

osastolla omalla seinäalueellaan omalla logolla ja käyttää sitä niskaprinteissä ja mahdol-

lisissa pakkauksissa ja kierrätyskartongista valmistetuissa henkareissa. Kaikenlaiset 

opasteet ja tuotetiedot ovat asiakkaille tärkeä osa itsepalveluun perustuvissa myymä-

löissä. Lisäksi tuotteita tukisivat kierrätysmateriaalista, esimerkiksi korkki, valmistetut 

riippulaput, joissa kerrottaisiin tuotteissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista ja niiden al-

kuperästä.  Slogania kuten “This product is made from… tai …contains recycled materi-

als” voisi käyttää logon alla.  

Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on konseptimalliston moodboard. 
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Kuva 9. Konseptimalliston moodboard. 

 

12.2 Kierrätyskangasmateriaalien käyttö 

 

Valitsimme yhdessä Tokmannin Product Line Managerin ja Design Managerin kanssa 

materiaaleiksi 89 % kierrätyspolyesterikankaan (loput 11 % elastaania), 65 % kierrätys-

polyesteria sisältävät trikoo ja collegekankaat (loput 35 % luomupuuvillakuitua) ja kierrä-

tysfarkkukankaan ja katsoimme mitkä niistä sopivat mihinkin suunnitelluista tuotteista. 

Riskien ja laatuongelmien välttämiseksi kierrätyspuuvillaa ei valittu yläosiin lyhyen kui-

dunpituuden takia. Tokmannin näkökulmasta puhuttaisiin kuitenkin uuden tyyppisistä 

laaduista heidän valikoimissaan, joten polyesterin vaihtaminen kierrätyspolyesteriin olisi 

hyvä ensiaskel. 

Niinimäki toteaa (2011, 281), että aikaisempien tutkimusten mukaan huonolaatuisuus on 

asiakkaiden suurin tyytymättömyys vaatteissa. 

12.3 Hinnoittelu 

 

Hintamielikuva on usein asiakkaille harhaanjohtava, aina halpa hinta ei merkitse huonoa 

laatua ja huonoa työnjälkeä tai kallis hinta automaattisesti hyvää vastaavaa. Hinnalla 

voidaan rakentaa brändimielikuvia ja asemoitumista vaatemarkkinoilla.  

Full price eli valmiiden tuotteiden ostaminen sisältäen kaikki materiaalit, on se, josta it-

selle on kertynyt tietotaitoa seuratessani suunnittelijana työparinani toimineiden ostajien 

tai tuotepäälliköiden työskentelyä. Sisäänosto- ja ulosmyyntihinta ovat kaksi eri asiaa. 

Vaatteen lopulliseen hintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon: ostopaikka eli tuotteen alku-

perämaa, erilaiset materiaalit tuotteessa ja mistä ne on hankittu, maakohtaiset työvoi-

makustannukset ja työvaiheista aiheutuneet kulut, osa käytetyn tehtaan yleiskustannuk-

sista, mahdollinen käytetyn agentuurin provisio, erilaiset tullimaksut, laivaus/rahtimaksut, 

varastointikustannukset lähtö- ja kotimaassa, kolmannen osapuolen teettämät laatutestit 

tuotteille, arvonlisävero ja muut yrityksen omat kulut, jotka eivät näy asiakkaille. Myös 

se, että pystyykö hyödyntämään tehtaiden hiljaisempia tuotantoaikoja, vaikuttaa hintaan 

hieman alhaisempana. Sesonkien piikkeinä tuotantohinta on kalliimpaa. Ostohintaan li-

sätään yrityksen kate, jolla katetaan luetellut kulut ja tuotetaan voittoa. Muotibisneksessä 

esimerkiksi Lindexin ja Seppälän kateprosentti tuotteille oli lähtökohtaisesti 60 % tai 

enemmän. Eli lopullisen myyntihinnan pystyi jakamaan karkeasti kolmella, jolloin saatiin 



72 

  

yrityksen sisäänostohinta. Joiden tuotteiden kohdalla Seppälässä ollessani suunnitteli-

jana, tehtiin tietoinen valinta lähtökohtaisesti halvemmasta ulosmyyntihinnasta ja alhai-

semmasta lähtökatteesta, jolloin kyseessä oli kampanjatuote ja myynninvolyymit ja 

myyntinopeus olivat korkeammat kuin tavallisesti.  

Asiantuntijahaastatteluiden mukaan kierrätysmateriaalituotteiden ulosmyyntihinnat eivät 

tarvitse olla yhtään sen kalliimpia kuin tavallisten tuotteiden. Nykyään hintaero verrattuna 

neitseellisistä materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin on marginaalinen tai ne ovat noin 

10% kalliimpia – asia riippuu myös tuotteesta, materiaalin saatavuudesta ja tilattavasta 

määrästä. 

Suunniteltu konseptimallisto hinnoiteltiin Tokmannin ostopohjaa käyttäen salassapi-

tosyistä Tokmannin Product Line Managerin toimesta valitun tavarantoimittajien laatui-

hin. Vertailupohjana käytettiin Tokmannin omien Mendio ja Force- brändien vastaavien 

tuotteiden tilausmääriä kohdeostohintojen haarukoinnissa, jotta saavutettaisiin oikean-

lainen katetaso ja ulosmyyntihinta tuotteille. Lisäksi Tokmannin Product Line Manager 

pyysi hinnat tavallisissa puuvilla tai luomupuuvilla ja polyesterisekoitelaaduissa vertai-

luna. Prosentuaalisesti ostohinnat vaihtelivat: kierrätyspolyesteria ja luomupuuvillaa si-

sältävien trikootuotteiden ollessa 8-9 % kalliimpia, collegeyläosissa hinta oli 7-12,5 % 

kalliimpi, collegehousuissa vastaavasti 10,25 % kalliimpi ja farkuissa ostohinta oli noin 5 

% kalliimpi kuin vastaavat neitseellistä polyesteria ja luomupuuvillaa sisältävät tuotteet. 

Asiantuntijahaastatteluista saatu tieto piti paikkansa ja ostohintaero säilyi maltillisena, 

keskimäärin noin 10 prosentissa. 

Tavarantoimittajien aikaisemmin ilmoittavat hinnat kierrätyskangasmateriaaleille vaihte-

livat, yhdellä oli lähtökohtaisesti kalliimpaa tavallisiin uusiin kankaisiin verrattuna, toinen 

sanoi, ettei laatujen hinnoissa ole merkittävää eroa ja kolmas sanoi kierrätyskangasma-

teriaaleista tehtyjen tuotteiden olevan halvempia kuin uudesta kankaasta tehdyt, mikä 

tässä hinnoitteluvaiheessa osoitettiin vääräksi.  

Asiakkaiden olettamukset ovat usein epärealistisia eettisille tuotteille. Pidetään parem-

pana, että kestävän kehityksen mukaiset tuotteet olisivat saman hintaisia kuin muut tuot-

teet. (Niinimäki 2011, 135) Samaan tulokseen on päätynyt VTT:n Pirjo Heikkilän ja Paula 

Montellin Technology 313 “Model of circular business ecosystem for textiles”- raportti 

(2017). Siinä todetaan aikaisempi TEKI:n eli Tekstiilien Kiertotalous 2016 hankkeessa 

tehty asiakastutkimus siitä, että asiakkaat eivät halua maksaa lisähintaa kierrätysmate-

riaaleista tehdyistä tuotteista. Jotkut asiakkaat olettavat niiden maksavan vähemmän 

kuin neitseellisistä raaka-aineista tehdyt. (Heikkilä & Montell 2017, 36.) 
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12.4 Valmistus 

 

Suunnitellut ja hinnoitellut tuotteet eivät tässä vaiheessa päätyneet tuotantoon asti. Tar-

koitus oli enemmänkin kerätä aiheesta yleistä tietopankkia, kierrätyskangasmateriaali-

näytteitä ja referenssihintatietoutta suunnitelluille miesten tuotteille Bangladeshilaisilta 

tavarantoimittajiltamme Tokmanni Oy:n pukeutumisen ostoryhmän käyttöön tulevai-

suutta varten. Tietoa voisi myös hyödyntää mahdollisen tarpeen mukaan suunniteltaviin 

naisten- ja lasten vaatteisiin.  

Tuotteista kuitenkin pyydettiin oikeassa laadussa olevat piirroksien ja mittataulukoiden 

M koon mukaiset developing samplet eli tuotekehitysnäytteet laatujen ja tuotteiden ar-

voimiseksi ja testaamiseksi. Valittu tavarantoimittaja ei ollut tehnyt ensimmäisiä versioita 

kierrätyskankaista, jotenka Tokmannin edustaja pyysi uudet. Ensimmäisistä näytteistä 

kuitenkin voitiin huomata, että esimerkiksi niskamerkin jotkin fontit olivat liian pieniä ja 

eivät kunnolla luettavia. Tämä developing- vaihe auttaa tulevaisuudessa, mikäli Tok-

manni päättää ryhtyä käyttämään kierrätyskangasmateriaaleja tuotteissaan. 

Eräänä kiertotaloutta edistävänä eri projektien toteuttajana mainitaan joukkorahoitus, 

jossa sosiaalinen media on vahvasti läsnä. Tässä mallissa suunnittelija (tai yritys) voi 

myydä pienen erikoismalliston, joka tehty ekologisista, laadukkaista ja kestävistä mate-

riaaleista ja tuotetaan paikallisesti. Erikoismallisto voidaan myydä etukäteen projektia 

rahoittaneille ennen tuotannon aloittamista, jolla vältetään ylimääräisten kappaleiden 

tuottaminen, turhat varastot ja edesautetaan tasapainoista liiketoimintaa. (Niinimäki 

2018, 22) Tämän tyyppinen rahoitusmalli voisi olla sopiva myös tällaisen SCVR x Men-

dio- erikoismalliston toteuttamisessa.  

 

12.5 Muut kehitysehdotukset 

 

Muita ekologiseen toimintaan ja kiertotalouteen sopivia lisäarvoa tuovia toimintamalleja 

voisi olla poistotekstiilien keräyspisteet myymälöissä eli suljetun kierron malli, kuten esi-

merkiksi H&M:llä, KappAhlilla ja Lindexillä on. Asiakas saa esimerkiksi –10% alennus-

kupongin seuraavaan ostokseen palauttaessaan vaatteita myymälän keräyspisteeseen. 

Jotta mahdolliset keräyspisteet olisivat kiertotaloutta edistäviä, niin pitää myös miettiä, 

mitä saaduille poistotekstiileille tehdään (esim. lajitellaan, kerätään kierrätykseen ja hyö-

dynnetään uusiksi kuiduiksi kierrätysmateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin, osa hyvän-

tekeväisyyteen ja osa poltettavaksi) eli yrityksen ympäristövastuun näkökulmaa, jossa 
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otetaan vastuuta esimerkiksi tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuk-

sista.  

 

Vaateyritysten tulee kuitenkin varoa vastuullisuudessaan viherpesua eli enemmän ym-

päripyöreää vastuullisuuspuhetta ja arvoja kuin oikeaa toimintaa asian hyväksi, koska 

kuluttajat tulevat koko ajan tietoisemmiksi kiertotaloudesta ja yritysten vastuullisuusperi-

aatteista. Joitain asiakkaita Niinimäen (2011, 135) mukaan saattaa hämmentää se, että 

joillain yrityksillä saattaa olla samaan aikaan eettinen linjaus ja toisaalta epäeettisesti 

tuotettuja tuotteita.  

 

Yhtenä kehitysehdotuksena olisi tavallisen puuvillan vaihtaminen kokonaan vastuulli-

sesti tuotettuun GOTS luomupuuvillaan, jota osissa tuotteista jo käytetään tai vastaavasti 

Reilun Kaupan luomupuuvillaan. Myös geenimuunneltu puuvilla voisi olla hyvä vaihto-

ehto ympäristön kannalta, jos sellaisia on saatavilla ja jos sen turvallisuus loppukäyttä-

jälle ja ympäristölle ovat myönteisiä. Niin kuin aiemmin opinnäytetyössä on mainittu, luo-

mupuuvillaa sisältävät tuotteet ole itsessään ympäristöystävällisiä vaan enemmänkin 

ympäristömyönteisiä. Ja isompaa kuvaa katsottaessa luomupuuvilla ei ole ekologisesti 

paras vastaus tulevaisuudessa maapallon väestön kasvusta aiheutuviin haasteisiin te-

hottomamman satonsa takia.  

 

Lisäksi muiden ekologisten materiaalien kuten bambuviskoosin, lyocellin ja hampun tuo-

minen osaksi materiaalivalikoimaa vähentäisi hiilijalanjälkeä ja lisäisi kestävän kehityk-

sen periaatteiden mukaan toimimista. Samoin kannattaisi tutkia opinnäytetyössä mainit-

tujen bio- ja selluloosapohjaisten materiaalien käyttömahdollisuuksia vaatteissa ja asus-

teissa, kuten Lenzing ja Ioncell.  

 

Perustuotteissa voisi harkita siirtymistä kierrätyspuuvilla-polyesteri tai puuvilla-kierrätys-

polyesteri laatuihin tai että kierrätysmateriaalin osuus olisi vähintään 50% tuotteen ma-

teriaalista.  

 

Yhteistyön voisi vaihtoehtoisesti aloittaa koemuotoisesti esimerkiksi jo alalla pitkään toi-

mineen Pure Waste Textilesin kanssa kierrätysvaatemateriaaleista valmistetusta mallis-

tosta ja kerätä siitä myyntidataa ennen kuin lanseerataan omalla private label- merkillä. 

Lisäksi olisi hyvä tehdä strategia ja asettaa tavoitteet kestävän kehityksen ja ympäristö-

myönteisemmän toiminnan osalta vaatetuksen osastolla, kuten esimerkiksi vuoteen 
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2025 mennessä käytettäisiin vain sertifioitua GOTS- luomupuuvillaa puuvillaa sisältä-

vissä tuotteissa ja edellytetään tavarantoimittajia muokkaamaan toimintaansa kestävän 

kehityksen ja läpinäkyvämmän toimitusketjun mukaiseksi. Vuonna 2021 mukaan voisivat 

tulla ensimmäiset kierrätyskangasmateriaaleja sisältävät tuotteet. Ja pidemmän aika vä-

lin strategiassa osuutta kasvatettaisiin tasaisesti.  

 

Vaateyritysten tärkeimpinä tuloksen tekijöinä ovat myynnin nopeus ja myynnin volyymi. 

Pelkkä hinta ei kerro yrityksen arvoista. Tässä mallissa ei tarvitse kiinnittää huomiota 

tuotteen pitkäikäisyyteen tai laatuun, koska yritys ei ole vastuussa tuotteen koko elinkaa-

resta. Uusimpana muotona vaatteiden takaisinkeruusta on Take Back- konsepti, jossa 

asiakas voisi palauttaa ostamiaan vaatemerkin vaatteita takaisin vaatemerkin keräyspis-

teisiin. Maailmalla tätä konseptia käyttävät esimerkiksi Mango, Marks & Spencer ja Fi-

lippa K. Osan tuotteista voi myydä uudestaan käytettynä hyvä kuntoisena vaatteena, 

osaa voi muokata ja osa annetaan hyväntekeväisyyteen. (Nurmi 2017, 34.) 

 

Muovipussin korvaaminen paperipussilla tuntuu ekologiselta, mutta paperikassin valmis-

tus aiheuttaa merkittävästi enemmän ilman ja veden saastumista kuin muovipussin val-

mistus. Samalla tavoin lasipullon valmistus kuluttaa viisi kertaa enemmän energiaa kuin 

muovipullon valmistus. Jos muovia halutaan vähentää, niin tähän voisi olla ratkaisu Pap-

ticin muovittomissa pusseissa. Materiaali on tehty 86 prosenttisesti uusiutuvista ja bio-

hajoavista materiaaleista, kuten uusiutuva puukuitu ja materiaalissa yhdistyy niin pape-

rin, tekstiilin kuin muovin ominaisuudet. Tuote on täysin kierrätettävä. Seppälässä olles-

sani meille tuli ensimmäisenä maailmassa Papticin muovittomat pussit kesällä vuonna 

2016. “Moni maa on suunnitellut muovikassikieltoja ja -rajoituksia, ja vuonna 2016 voi-

maan tullut EU-direktiivi vauhdittaa tätä kehitystä. Suomellakin on vielä kirittävää, sillä 

direktiivin mukaan vuoteen 2025 mennessä muovikasseja saa käyttää enintään 40 kap-

paletta henkilöä kohden vuodessa”, sanoo Tuomas Mustonen Papticilta Business Fin-

landin artikkelissa. (Business Finland 2016) 

 

Hiilijalanjäljen vähentäminen jättämällä tuotekommentointivaiheesta esimerkiksi sovitus-

näytteen pois ja sanoa tavarantoimittajalle, että panostaa esituotantovaiheeseen, vähen-

täisi turhaa lentorahtia ja näytteitä. Jos esituotantonäytteessä ei ole asiat kunnossa, ku-

ten on määritelty, voidaan pyytää uusi näyte ennen tuotannon aloittamista. Toinen asi-

aan liittyvä asia voisi olla tutkia mahdollisuuksia ja etsiä tavarantoimittajia lähempää Suo-

mea eli lähituotannon, kuten Baltian maat ja EU-alue (Romania, Portugali, Puola…), 
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käyttäminen. Jakeluun tarvittava matka, kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ja tuotteen hii-

lijalanjälki pienenisivät.  

 

Monomateriaalien (eli koko tuote samaa materiaalia) käyttö helpottaisi tuotteen kierrä-

tettävyyttä ja käsittelyä elinkaarensa aikana, esimerkiksi ulkoilutakki, jossa kaikki mate-

riaalit ja tarvikkeet olisivat polyesteria/muovia ilman että niitä tarvitsisi irrottaa ennen kier-

rätystä. Reimalla on esimerkiksi valikoimissaan tällainen tuote. (Reima.com) Samoin toi-

nen suomalainen yritys, Halti, voitti ISPOssa 2019 palkinnon tulevalla Hiker Next Gene-

ration- takillaan, jonka materiaali oli kierrätetty, 100 % kierrätettävä ja 100 prosenttisesti 

korjattavissa. (Halti 2019.) 

 

Lisäksi kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen kuuluu läpinäkyvyyden ja avoimuuden 

periaatteet, esimerkiksi tuotteiden ja materiaalin alkuperän jäljitettävyys. Tokmannilla on 

tuotteissaan merkitty valmistusmaat, mutta Prismalla on lisäksi ilmoitettu tehdas, jossa 

kyseinen tuote on tehty. Tästä voi olla yritykselle myös taloudellista haittaa, kun jakaa 

hyväksi katsomiaan tavarantoimittajatietoja avoimesti kilpailijoille. Luomu tai tavallista 

puuvillaa sisältävien tuotteiden puuvillan alkuperästä olisi hyvä kertoa asiakkaille enem-

män, esimerkiksi mistä maasta tuotteessa oleva materiaali tulee eli selvitettäisiin toimi-

tusketju ihan sinne alkupisteelle asti, mistä puuvilla tulee. Tavarantoimittajia ja heidän 

käyttämiään alihankkijoita voitaisiin ohjeistaa kertomaan materiaalin alkuperämaa ja 

mahdolliset viljelynolot. H&M:llä ja Marks and Spencerillä on kotisivuillaan käyttämiensä 

tehtaiden maakohtaiset yhteystiedot.  

 

Panttipakkaukset verkkokauppatilauksiin, esimerkiksi suomalaisen Nudgen kehittämät 

pantilliset, postimaksun sisältävät ja uudelleen käytettävät RePack-pahvilähetyslaatikot 

verkkokauppatilauksille, jotka palauttamalla postitse takaisin Nudgelle, asiakas saisi –

10% alennuskupongin seuraavaan ostokseen.  Verkkokaupan tilastojen mukaan n.20 % 

tilauksista palautetaan ja jopa 40-50 % prosenttia kalliista tuotteista. Tällä hetkellä mo-

nilla verkkokaupoilla palautus on ilmaista ja juuri helppous ostamiseen on yllyke ostaa 

enemmän kuin asiakas oikeasti tarvitsee, ostetaan esimerkiksi Instagram- kuvia varten 

ja viikonlopun juhliin. Asiakkaat eivät aina tiedä kokoaan ja ostavat 2-3 vaatekokoa ja 

palauttavat sopimattomat. On sanottu, että osa avaamattomista palautetuista verkko-

kauppaostoksista menee suoraan roskiin polttojätteeksi.  Mikä sitten vähentäisi turhaa 

ostamista ja palautuksia? Asiakkaiden asiakasprofiilit, josta näkee ostot ja palautukset 

ja palkitsemisjärjestelmä (esimerkiksi alennusprosentti tai personoidut hinnat) heille, 
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jotka palauttavat vähemmän. Näin ollen ympäristölle aiheutuva kuorma vähenisi. (Nal-

bantoglu 2017 & Kaistakorpi 2018.) 

13 Johtopäätökset 

 

Tässä opinnäytetyössä etsittiin vastauksia tutkimuskysymykseen miten hyödyntää Kau-

koidästä saatavilla olevia kierrätyskangasmateriaaleja osana Tokmannin miesten vaate-

mallistoihin. Esittelen opinnäytetyön tulosten pohjalta tekemäni johtopäätökset.  

Tekstiilien kiertotalous on käsitteenä laaja ja alati kehittyvä osa vaatetusalan toimintaa 

jo nyt ja kasvussa tulevaisuudessa. Tämän opinnäytetyön keskiössä oli hankkia tutki-

mus-, kierrätyskangasmateriaali- ja hintatietoa Kaukoidän valmistajilta, joiden mukaan 

voisi kehittää Tokmannin miesten vaatemallistoa enemmän kiertotalouden suuntaan. 

 

Mielestäni sain tutkimuskysymykseeni keskeistä tietoa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 

että kierrätyskankaita hyödyntävä miesten vaatemallisto olisi täysin mahdollista toteuttaa 

tavarantoimittajien haastattelujen perusteella. Toisaalta heidän kauttaan saatavilla ole-

via kierrätyskangasmateriaalivalikoimaa ei ole vielä paljon. Lisäksi kierrätyskankaiden 

tuotantoprosessi kierrätyspolyesterin osalta on pääosin Kiinassa ja tämä tuottaa omalta 

osaltaan haasteita, vaikkakin bangladeshilaisilla tavarantoimittajalta ko. materiaalia oli 

saatavilla. Mekaanisesti kierrätettyä puuvillaa on yleisemmin saatavilla maailmalla.  

Tiedonhankinnan kautta tuli ilmi, että tulokulma aiheeseen liittyvässä aineistossa oli mo-

ninaista ja vaihtelevaa. Osassa ainestoa annettiin ymmärtää, että kierrätysmateriaalien 

saatavuus olisi yleisempää kuin oikeasti on. Osassa annettiin toisaalta ymmärtää, että 

tulevaisuudessa kiertotalouden periaatteiden mukainen suljetun kierron järjestelmä kier-

rätysmateriaaleineen olisi toimivin ratkaisu vaateteollisuuden ympäristöhaittojen kan-

nalta.  

 

Pääkilpailijoista, Prisma ja K-Citymarket, huomioitavaa oli, ettei ekologisten ja kierrätys-

materiaaleja sisältävien tuotteiden määrässä huomattu kasvua seuranta aikana. Pris-

malla tilanne on parempi, sillä kierrätysmateriaaleja sisältäviä perustuotteita on valikoi-

massa. Lisäksi heidän valikoimistaan löytyi ekologisempina vaihtoehtoina lisensoima-

tonta luomupuuvillaa, GOTS- luomupuuvillaa, ÖKO-tex- puuvillaa ja bambua. Mallistojen 

sykliä ja kehitystä seurattiin keväällä/kesällä 2019.  
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Tapaustutkimus soveltui hyvin tähän opinnäytetyöhön. Tapaustutkimuksen avulla saatiin 

kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä ja siitä, mitä tässä tapaustutkimuksessa Tokmannin 

hyväksi voitaisiin ehdottaa konseptimallistoon.  

14 Pohdinta 

 

Suunnittelijana toimiessa sitä ei ole aiemmin miettinyt toimitusketjua ihan alkupisteelle 

asti eli mistä maasta tai maista tuotteissa käytettävä puuvilla- tai luomupuuvillakuitu esi-

merkiksi tulee. Yleisesti ottaen se asia ei ole ollut tiedossa, vaan suunnittelemisen konk-

reettinen osuus alkaa siitä, kuinka paljon mitäkin tuotetta suunnitellaan. Materiaalitilkkuja 

sourcataan eri tavarantoimittajilta ja saatuja vastakappaleita vertaillaan. Materiaalitil-

kuissa on yleensä ilmoitettu koostumus ja kankaan paino, muttei alkuperämaata, missä 

kangas on tehty tai tehdään, jos kyseessä on eri paikassa kudottu viimeistelemätön ma-

teriaalitilkku tai mistä siihen saadut kuidut ovat peräisin. Tieto lisää tuskaa, niin kuin sa-

notaan ja artikkeli pakkotyöllä kerätystä puuvillasta riipaisi, koska sitä ei ole aiemmin 

tullut ajatelleeksi. Eli voidaankin kysyä mukaillen Ylen toimittaja Maarit Aulasmaata, tu-

leeko epäeettisesti kasvatetusta ja kerätystä puuvillatuotteesta kierrätettynä osana uutta 

kierrätyskangasta yhtään sen parempi?  Tai ”hikipajassa” tuotetun tuotteen ylijäämä tai 

leikkuujätteestä kierrätysmateriaalina?  

 

Asia on mielestäni monimutkainen, koska puuvilla on arvokas raaka-aine ja polttaminen 

jätteenä energiaksi on huonoin vaihtoehto. Kierrättämällä tuote osaksi uutta materiaalia 

ainakin tuotteen hiilijalanjälkeä voidaan vähentää ja säästää energiaa ja puhdasta vettä. 

Kierrätyspuuvillan alkuperän selvittäminen on vaikeampaa kuin tavallisen puuvillan, 

koska sitä on voitu kerätä useista eri lähteistä tai useita eri poistotekstiilejä on yhdistetty. 

Paras tapa voisi eettisesti olla toimia pitkäaikaisesti saman tavarantoimittajan kanssa, 

jolla olisi käytössään vain sertifioitua luomu –ja/tai tavallista puuvillaa ja hyödyntää niistä 

tehtyjä tuotantojen ylijäämäkankaita ja leikkuujätettä tuleviin kierrätyskangasmateriaalei-

hin ja tuotteisiin. Silloin varmistettaisiin, että kierrätysmateriaalituotteissakin käytetty puu-

villa tulisi enemmän eettisesti ja ympäristömyötäisesti tuotettuna. Samoin tulisi menetellä 

kierrätyspolyesterin ja muidenkin kierrätysmateriaalien kanssa eli mieluummin hyödyn-

tää raaka-aineena kuin polttaa energiaksi.  

 



79 

  

Sesongin vaihtuessa, tehtaiden eri tuotantojen ylijäämäkankaat mainitaan myös hyvänä 

ja luovana keinona vähentää tekstiiliteollisuuden ylituotantoa ja käyttää niitä efektikan-

kaina uusissa tuotteissa – jos vain löytyy tarpeeksi isoja paloja tai määriä. Tapoja on 

kolme; 1.) sisäpuolen näkymättömät yksityiskohdat, 2.) näkyvät osat, kuten block- osat 

(huppu, taskut tms.) ja 3.) suunnittelijalähtöinen tuotanto, jossa suunnittelija saa tietyn 

jätekangaserän tai määrän uusien tuotteiden suunnitteluun ja jätekangas vaikuttaa osal-

taan uuden tuotteen syntyyn. (Runnel 2017; Niinimäki 2018, 24.)  

 

Kierrätyskangasmateriaalien tuominen osaksi mallistoja saattaa hyvinkin onnistua pie-

nemmissä firmoissa helpommin, koska suunnittelijalla on enemmän vaikutusmahdolli-

suuksia yrityksen valintoihin ja linjauksiin. Isommissa yrityksissä yleensä johto tai esi-

miestaso tekee suuret strategiset linjaukset ja suunnittelija ei välttämättä pysty tuomaan 

haluamaansa asiaa tuotetasolle.  

 

Tutkimustiedon mukaan tulevaisuuden vaatesuunnittelija ottaa toiminnassaan huomioon 

kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet, ekologisuuden ja tuotteen koko elin-

kaaren (Niinimäki 2011, 26). 

 

Kierrätyskankaiden kestävyyttä arvioidessa on hyvä muistaa, mihin niitä verrataan ja 

tuotteen hintaa suhteessa uudesta materiaalista tehtyyn vastaavaan samassa liik-

keessä. Yleisesti ottaen kierrätyskankaat saattavat olla hieman heikompia tai yhtä hyvä-

laatuisia kuin uudetkin kankaat, mutta se riippuu kierrätyskankaan koostumuksesta ja 

käytetystä valmistusmenetelmästä eli saatavilla olevasta teknologiasta.   

 

Luomupuuvillasta paljastui taustatutkimusta tehdessä myös negatiivisia asioita, joita 

vaatealan yritykset eivät sano markkinoidessaan trendikästä kestävää kehitystä ja ym-

päristöystävällisyyttä tuotteissaan. On helppoa mennä halpaan luomutuotteiden yliver-

taisuuden korostamisen kanssa. Tutkimustulokset esimerkiksi viljelyn tehottomuudesta 

verrattuna tavalliseen puuvillaan ja luomupuuvillan kysynnän kasvusta eivät viljelyn nä-

kökulmasta vaikuta hyvältä, koska viljelypinta-alaa on rajattu määrä ja ruokatuotanto on 

etusijalla. Lisäksi sertifioitu luomupuuvilla, kuten GOTS, on turvallisempi vaihtoehto ku-

luttajalle, koska materiaalin alkuperästä, eettisyydestä ja viljelystä tiedetään enemmän 

verrattuna sertifioimattomiin luomupuuvilloihin, joiden kuidut saattavat tulla ihan mistä 

vain ja yhdistyä toisiinsa, eikä kuitujen alkuperää voida sanoa.  Löydetystä teoriasta tuli 

ilmi, että alle 1% maailmassa tuotetusta puuvillasta on sertifioitua luomupuuvillaa. Jos 
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maapallon kaikki puuvillapellot muunnettaisiin luomupuuvillaksi, tarvittaisiin teorian mu-

kaan noin kolmasosa lisää kasvatuspinta-alaa, lisäksi puuvillapeltojen maaperän tulisi 

antaa levätä ensin kolme vuotta, ennen kuin se soveltuisi luomupuuvillan viljelemiseen. 

Asiantuntijana haastatellun Jukka Pesolan (2019) mukaan luomupuuvilla pellot tarvitse-

vat myös tauon joka viides vuosi.  

 

Geeni- ja bakteerimuunnellut puuvillakasvit saattaisivat olla vastaus vaateteollisuuden 

tulevaisuudessa maailmassa alati kasvavan keskiluokan kulutustarpeisiin, koska sa-

malla pinta-alalla voitaisiin tuottaa enemmän materiaalia, vettä säästäen ja ympäristö-

myönteisemmin poimijoita ajatellen ja viljelijätkin saisivat enemmän tuottoa. Kuitenkin 

näiden puuvillalajikkeiden turvallisuus pitää tarkistaa.  

 

Jatkotutkimuksen osana olisi mielenkiintoista päästä paikan päälle tutustumaan uusim-

piin kierrätysmateriaalien valmistusteknologioihin joko Suomessa, Kiinassa tai Bangla-

deshissa. Myös kerätyt tiedot ruokajätteen hyödyntämisestä tekstiiliteollisuuden materi-

aalien raaka-aineena vaikutti potentiaaliselta tutkimuskohteelta, samoin kuin vahvasti 

Suomessa ja maailmalla tutkittavien uusiutuvien selluloosapohjaisten puukuitujen hyö-

dyntäminen tekstiilimateriaaleissa.  

 

Kestää aina oman aikansa ennen kuin pioneerityöstä tulee isomman mittakaavan tuo-

tantoa, mutta hyvällä tiellä ollaan kohti ekologisempaa vaatealan toimintaa. Ennustan 

rohkeasti, että 2020 -luvun loppupuolella tulemme näkemään isompien vaatetusjättien 

käyttävän vain 100 prosenttisesti ekologisia laatuja, ruokajätekankaita tai kierrätyskan-

kaita vaatemallistoissaan ja tuotantoketjuista on tullut läpinäkyvämpiä asiakkaille. Myös 

selluloosapohjaiset kierrätettävät puukuidut ovat yleistyneet vaatteissa. 

 

Kierrätysmateriaalien käyttö vaatteissa voisi olla myös kannanotto kehon ja mielenhyvin-

vointia ajatellen.  

15 Palaute 

 

Kierrätysmateriaalien käyttö on tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimpia asioita vaatetuksen 

parissa. Kaikki trendiennusteet nostavat jatkuvasti tätä asiaa teemoissaan tulevaisuuden 

suuntaukseksi. Tämän vuoksi oli helppo lähteä mukaan Antin ehdotukseen työn ai-

heeksi, joka on todella ajankohtainen ja kiinnostava. 
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Halpakauppaa ei välttämättä yhdistetä ensimmäiseksi ekologiseen ajattelutapaan, mutta 

halusimme tulla tähän projektiin mukaan, koska tämä ajattelutapa vaatii muutosta. 

Halusimme osaltamme nähdä, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja miten voisimme kehit-

tää mahdollisesti asiaa eteenpäin. 

  

Työn tekeminen Antin kanssa sujui helposti, koska hän tuntee meidän tavat toimia ja 

pääsimme suoraan eteenpäin esim. hakemalla uusia materiaalivaihtoehtoja. 

Antin aiempi näkemys mallistojen sisällöstä sain näin ollen sujuvan jatkon uudenlaisten 

materiaalien ansiosta. Mallitasolla piti kuitenkin muistaa, että tuotteet eivät saa olla liian 

erikoisia, mutta jotenkin niissä pitäisi näkyä myös ekologinen ajattelutapa. Emme lähte-

neet tässä vaiheessa liikaa rajaamaan tuotteistusta, koska on hyvä myös vähän antaa 

vapaat kädet, jotta uudistusta olisi mahdollista saada aikaisesti. Tässä, mielestäni Antti 

pystyi toteuttamaan visioitaan erittäin hyvin ja tuotteet ovat silti täysin tuotantokelpoisia. 

Työssä oli myös pohdittu hyvin esim. tuotteen merkkejä ja muuta aineistoa, joka tukee 

asiakkaan infoamista uudesta materiaalista ja ekologisesti lähestymistavasta. Se, että 

viesti menee perille myös asiakkaan näkökulmasta, on tärkeää ja sillä voidaan brändätä 

tuotetta ihan eri tasolle. 

  

Opinnäytetyön ansiosta voimme paremmin arvioida tulevaisuudessa, mihin suuntaan 

kannattaa lähteä ja mitä vaihtoehtoja meillä on. On mielenkiintoista nähdä, kuinka kulut-

tajat omaksuvat uusia ajatusmalleja ja mahdollisesti kierrätyslaatujen yleistymistä tule-

vaisuuden mallistoissa. 

 

Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. 

Iso kiitos Antille mittavan työn tekemisestä ja katsotaan, mihin tämä vielä johtaa. 

 

Lilli Hietala, Design Manager, Tokmanni Oy 
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Liite 1: Kysely tavarantoimittajille 

 

1.) Minkälaisia kierrätysmateriaaleja teidän kautta on saatavilla? 

2.) Kuinka kierrätyskuitu / -materiaali tehdään? Esim. Repimällä, jauhamalla, kemialli-

sesti liuottamalla kuten PET-pulloista uutta polyesteria. Onko mukana tekstiilijätettä? On 

sanottu, että kemiallinen liuotus on paljon ympäristöystävällisempää kuin esim. Viskoo-

sikankaan valmistus.  

3.) Kuinka kierrätysmateriaalia kerätään ja/tai kierrätetään teidän tehtaallanne? 

4.) Mikä on kierrätysmateriaalin alkuperä?  

5.) Kuinka kestävää kierrätyskangas on suhteessa uuteen kankaaseen? 

6.) Minkälaisia rajoituksia on kierrätyskankaille? 

7.) Osaatteko arvioida kuin monta kertaa kierrätyskangas voidaan kierrättää uudelleen?  

8.) Mikä tulee olemaan hintaero kierrätyskankaan ja uuden kankaan välillä?  

9.) Kuinka paljon vettä kuluu yhden vaatteen valmistamisen aikana kierrätyskankaasta? 

Esimerkiksi yhden uuden t-paidan valmistamiseen kuluu 2700 litraa vettä.  

10.) Käytättekö täysin vedetöntä teknologiaa, missä kierrätysvaateet/ - kuidut/ tekstiilijäte 

ensin lajitellaan väreittäin ja laaduittan ja sen jälkeen prosessoidaan uudeksi kuiduksi ja 

siitä uudeksi kankaaksi?   

11.) Osaatteko arvioida kysynnän kasvua kierrätetyille kankaille? Esim. Kuinka paljon 

kysyntä nousee seuraavan viiden vuoden aikana?  

Lisäksi tavarantoimittajilta on pyydetty kuvia tehtaista, kierrätyskankaiden valmistuspro-

sesseista ja esitetty lisäkysymyksiä koskien energian ja veden kulutusta tehtaissa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 2: Asiantuntijahaastattelurunko 1. 

1.) Minkälaisia työtehtäviä työpäivääsi kuuluu?  

2.) Minkälaisia kierrätysmateriaaleihin ja kiertotalouteen liittyvissä projekteissa olette mu-

kana? 

3.) Teidän työvaatteenne valmistetaan kierrätysmateriaaleista, osaatko sanoa kuin 

monta kertaa tuotteen voi keskimäärin kierrättää uudelleen? 

4.) Entä keräättekö ja kierrätättekö yhteistyökumppaneiltanne käytetyt ja kuluneet työ-

vaatteet takaisin ja valmistatte niistä uusia tuotteita?  

5.) Onko teillä käytössä vaatteiden huolto-/korjauspalvelu, jotta tuotteiden elinkaarta ja 

käyttöikää voidaan pidentää? 

6.) Millä tavoin kierrätyskangasmateriaalinne tehdään ja missä maissa/maassa?  

7.) Minkälaisia kierrätysmateriaaleja teillä on käytössä?  

8.) Entä luomu- ja muita ekologisia materiaaleja?  

9.) Läpinäkyvyys tuotantoketjussa on tärkeä asia eettisissä toimintaperiaatteissa, tun-

netteko täysin materiaalien alkuperän eli mistä tavarantoimittajat saavat materiaalin kier-

rätyskankaisiin ja tehtaat ja tehdasolot, missä niitä valmistetaan?  

10.) Ovatko kierrätysmateriaaleista valmistetut työvaatteet kalliimpia kuin neitseellisistä 

materiaaleista valmistetut? Jos ovat niin, kuinka paljon? 

11.) Kestävätkö tuotteet käyttöä yhtä hyvin kuin neitseellisestä raaka-aineista valmiste-

tut? 

12.) Kierrätyskangasmateriaalien valmistuksen ja tuotteiden käytön hyödyt versus neit-

seellisistä raaka-aineista valmistettuihin? 

13.) Tulevaisuuden näkymät, on kehitteillä uusia uusiutuvia, ympäristöystävällisiä ja bio-

hajoavia materiaaleja kuten selluloosapohjaiset (Ioncell, Lenzing EcoVero) ja myös tut-

kitaan ruokajätteestä valmistettuja kuituja kuten ananaksen lehdet (BioFibre) ja omenan 

kuoret + muu ruoka ja paperi/pahvijäte (Frumat), niin onko teillä tutkinnassa tällaisia uu-

sia kierrätysmateriaaleja?  

14.) Onko tavoite laajentua myös käyttövaatteiden puolelle tulevaisuudessa?  

Onko sinulla vielä jotain lisämainittavaa, joka voisi olla hyvää ja uutta tietoa Kiertotalou-

desta ja kierrätysmateriaaleista? 



 

  

Liite 3: Asiantuntijahaastattelurunko 2. 

1.) Minkälaisia työtehtäviä työpäivääsi kuuluu?  

2.) Minkälaisia kierrätysmateriaaleihin ja kiertotalouteen liittyvissä projekteissa olette mu-

kana ja entä muissa yhteistyöprojekteissa? 

3.) Teidän kierrätysvaatteenne valmistetaan tekstiilituotantojen ylijäämäkankaista, 

osaatko sanoa kuin monta kertaa teidän tuotteen voi keskimäärin kierrättää uudelleen? 

4.) Millä tavoin kierrätyskangasmateriaalinne tehdään ja missä maissa/maassa?  

• Pre-ja post-consumer puuvillat, liuotusmenetelmä, PET-muovipullot, kemialli-

sesti vai lämmöllä jne.  

5.) Turun AMK:n kanssa teillä oli pilotti post-consumer kierrätyspuuvillan ympärillä, ker-

rotko siitä vähän tarkemmin ja päästiinkö haluttuun lopputulokseen? 

6.) Minkälaisia kierrätysmateriaaleja teillä on käytössä?  

• Esim. 100% kierrätysmateriaaleja kuten rPet, sekoitteita luomupuuvilla 50/ kier-

rätyspuuvilla 50  

7.) Läpinäkyvyys tuotantoketjussa on tärkeä asia eettisissä toimintaperiaatteissa, tun-

netteko täysin materiaalien alkuperän eli mistä tavarantoimittajanne/tehtaanne saavat 

materiaalin kierrätyskankaisiin ja tehtaat ja tehdasolot, missä niitä valmistetaan?  

8.) Sanotaan, että tuotteen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, jos raakamateriaali ja tuo-

tanto tulee samasta maasta eli vältetään turhat kuljetukset eli valmistetaanko tuotteet 

samassa maassa mistä materiaali saadaan? 

9.) Ovatko kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet kalliimpia kuin neitseellisistä ma-

teriaaleista valmistetut? Jos ovat niin, kuinka paljon? 

 

10.) Kestävätkö tuotteet käyttöä yhtä hyvin kuin neitseellisestä raaka-aineista valmiste-

tut? 

• Esim. puuvillan lyhyempi kuidunpituus kierrätettynä vrs. uusi puuvilla, eli joudu-

taanko kankaisiin lisäämään uutta kuitua paremman kestävyyden aikaan saa-

miseksi? 

11.) Kierrätyskangasmateriaalien valmistuksen ja tuotteiden käytön hyödyt versus neit-

seellisistä raaka-aineista valmistettuihin? 



 

  

• Veden säästö, ympäristöystävällisyys, ei tarvita uutta materiaalia, entäpä val-

mistusprosessin energian kulutus? 

12.) Tulevaisuuden näkymät, on kehitteillä uusia uusiutuvia, ympäristöystävällisiä ja bio-

hajoavia materiaaleja kuten selluloosapohjaiset (Ioncell, Lenzing EcoVero) ja myös tut-

kitaan ruokajätteestä valmistettuja kuituja kuten ananaksen lehdet (BioFibre) ja omenan 

kuoret + muu ruoka ja paperi/pahvijäte (Frumat), niin onko teillä tutkinnassa tällaisia uu-

sia kierrätysmateriaaleja?  

13.) Pure Waste Textilesin tavoitteet tulevaisuudessa?  

14.) Onko sinulla vielä jotain lisämainittavaa, joka voisi olla hyvää ja uutta tietoa Kierto-

taloudesta ja kierrätysmateriaaleista? 

Onko sinulla vielä jotain lisämainittavaa, joka voisi olla hyvää ja uutta tietoa Kiertotalou-

desta ja kierrätysmateriaaleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 4: Asiantuntija kysely 1. 

Teema 1: Post- Consumer puuvillakuitujen kierrätysteknologiat ja prosessointime-

netelmät  

1.1 Mistä saatte / miten keräätte post- consumer puuvillamateriaalia?  

1.2. Millä menetelmillä / teknologioilla kerätyt post-consumer puuvillatuotteet kierräte-

tään uusiksi kuiduiksi ja valmistetaan langaksi?  

Teema 2: Syntyvä kierrätysselluloosamuuntokuitu (CCA)  

2.1. Miten CCA- selluloosamuuntokuidun ominaisuudet eroavat verrattuna pre-consu-

mer waste- kierrätyspuuvillaan?  

2.2. Jos uutta puuvillalankaa verrataan CCA- selluloosamuuntokuidusta valmistettuun 

lankaan, niin mitä eroja kestävyydessä ja hienoudessa on?  

2.3. Onko tarkoitus korvata joku olemassa oleva tekstiililaatu?  

2.4. Minkä hintatason laadusta CCA- kuidussa on kyse, esim. verrattuna tavalliseen luo-

mupuuvillaan?  

2.5. Kerro teidän “Reborn Denim”- kankaasta. Esimerkiksi minkä paksuista (unssi), mikä 

koostumus siinä on? Millä menetelmillä se on valmistettu?  

Teema 3. Uudet suuntaukset  

3.1. Maailmalla tutkitaan ruokajätteen hyödyntämistä tekstiilikuiduiksi. Onko teillä vas-

taavaa suunnitteilla? Jos on, kerro siitä, mitä havaintoja ja kokeiluja on tekeillä?  

3.2. Samoin puusta, pahvista ja paperista on tekeillä pilotteja, joissa tutkitaan niiden käyt-

töä tekstiilikuituina. Onko teillä vastaavia projekteja?  

Teema 4. Kaupallistaminen  

4.1. Huomasin, että olette ottamassa osaa Bangladesh Fashionology Summittiin touko-

kuussa. Kerrotko vähän minkälainen tarkoitus Infinited Fibre Companylla on siellä?   

4.2. Missä vaiheessa VTT: teille kaupallistaman post-consumer liutosmenetelmän kier-

rätysteknologioiden eteenpäin kaupallistaminen ja voluumien suurentaminen tällä het-

kellä on?  

 

 



 

  

Liite 5: Asiantuntijakysely 2. 

Teema 1: Hankkeet 2019 

1.1 Osaatko sanoa, millaisia tekstiilien kiertotalouteen meneviä hankkeita on käynnissä 

parhaillaan? 

1.2. Minkälaisia asioita niissä tutkitaan ja kehitetään? 

1.3. Ketkä suomalaisyritykset ovat mukana? 

Teema 2: Post-consumer puuvilla 

2.1. Tekstiilien kierrätyksen suuntaus on menossa kohti post-consumer puuvilla (ja –

sekoite) tuotteiden keräystä ja kierrätystä. Osaatko kertoa tarkemmin, miten Suo-
messa eri kiertotaloushankkeissa asiaa tutkitaan?   

Teema 3. Uudet suuntaukset 

3.1. Maailmalla tutkitaan ruokajätteen hyödyntämistä tekstiilikuiduiksi. Onko sinulla 
siitä jotain tietoa Suomen osalta?  

3.2. Samoin puusta, pahvista ja paperista on tekeillä pilotteja, joissa tutkitaan niiden 
käyttöä tekstiilikuituina. Osaatko kertoa niistä? 

Teema 4. Kaupallistaminen 

4.1. Osaatko sanoa onko aiemmista Telaketju tms. hankkeista, kuten esimerkiksi niistä 

syntynyt VTT:n liuotusmenetelmän kaupallistaminen edennyt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liite 6. Mallistokooste  

 

 

 

 

 



 

  

Liite 7. Mallistoesittely 

 



 

  

Liite 8. Sisällönanalyysi  

 

 

 

 

 

 

SISÄLLÖNANALYYSI

KIERRÄTYSKANGASMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMINEN MIESTEN MALLISTOSSA,  CASE: TOKMANNI

KYSYMYS T1A, Bangladesh T2B, Bangladesh T3C, Bangladesh TEORIAPOHJA

1.) Minkälaisia 

kierrätysmateriaaleja teidän 

kautta on saatavilla? 

Kierrätyspolyesterikankaita (sis. uutta 

polyesteria tai puuvillaa). Jossain tapauksissa 

voi tehdä kierrätyspuuvillan ja tavallisen 

puuvillan sekoitetta.

Kierrätysfarkkukankaita,muita kudottuja 

kierrätyskankaita, riippuen materiaalien 

saatavuudesta. 

Kierrätyspuuvilla ja –polyesterisekoite 

trikookankaita.

Kierrätyspolyesteri ja -puuvilla 

(+niiden sekoitteet) yleisimmin 

käytössä. Suurilla farkkubrändeillä 

kierrätysfarkkukankaasta tehtyä 

farkkua.

2.) Kuinka kierrätyskuitu / -

materiaali tehdään?

Osalla kehräämöistä omat tehtaat 

murskaimineen post-consumer polyesteria ja 

puuvillaa varten, ulkoistetusti tai 

ympäristöystävällisesti kemiallisesti liuottamalla

Tuotannon ylijäämäkankaista 

kehruukoneilla (pre-consumer)

Kemiallisesti tai lämmöllä 

prosessoimalla (rPET), pre-consumer- 

menetelmällä (kier.puuvilla). 

Pre-consumer = 

tuotannonylijäämä/leikkuujätekangas 

ja kierrätyspolyesterikankaat (rPET) 

yleisempiä. Kehitteillä parempia 

menetelmiä post-consumer eli 

vanhojen vaatteiden yms. 

käyttämisestä kierrätyskuituina. 

Liuoitusmenetelmä 

kierrätyspuuvillakuidulle tulossa

3.) Kuinka kierrätysmateriaalia 

kerätään ja/tai kierrätetään 

teidän tehtaallanne? 

Hankitaan ulkopuolisesti
Kerätään jäänyt tuotantojen 

ylijäämäkangas
Hankitaan ulkopuolisesti

Bangladeshissa yleisempää on 

kierrätyskuitujen ja -langan hankita 

Kiinasta.

4.) Mikä on kierrätysmateriaalin 

alkuperä? 

Kierrätyspolyesterikuituja maahantuodaan, 

kierrätyspuuvillaa kerätään paikallisesti

Kierrätyskangas hankitaan 

Kiinasta. Bangladeshissa on PET 

muovipullojen keräys, ei tietotaitoa 

kuitujen valmistukseen

Ensimmäinen kierrätys Kiinassa 

kehräämöillä, kierrätettykuitu ostetaan 

joko Kiinasta tai Indonesiasta.

Kierrätyspuuvillaa kerätään itse,  

yleisemmin kierrätyskankaat 

ostetaan Kiinasta, jossa teknologia 

on pidemmällä

5.) Kuinka kestävää 

kierrätyskangas on suhteessa 

uuteen kankaaseen?

Kier.polyesterilla parempi kestävyys kuin 

kierrätyspuuvillalla, yleisesti täysin kierrätetty 

tuote  vähemmän kestävä vrs uudesta 

kankaasta valmistettu.

Kierrätyskankaat vähemmän kestäviä 

kuin uudet kankaat johtuen 

lyhyemmästä kuidun 

pituudesta. Polyesterikuitua lisäämällä 

kankaista saadaan kestävämpiä.

Kierrätyskankaat vähemmän kestäviä 

kuin uudet kankaat (vetolujuus, 

vahvuus, vääntöjäykkyys) ja 

hajoavampia. Sopimattoman PET-

pullojen prosessoinnin takia, 

kierrätyskangas jäykempää kuin uusi 

kangas- > epämukavampi käyttää 

päällä. Kuidun pituudessa ei 

huomattavaa eroa.

Kierrätyspolyesterikankaassa ei 

merkittävää eroa suhteessa uuteen 

kankaaseen, mutta 

kierrätyspuuvillakangasta sisältävä 

tuote on heikompaa yleensä 

lyhyemmän kuidun takia kuin uutta 

puuvillaa sisältävä tuote.

6.) Minkälaisia rajoituksia on 

kierrätyskankaille?

Materiaalikoostumuksissa kierrätyspuuvillaa 

varten rajoitteita, esim. 40% kierrätyspuuvilla 

/60% kierrätyspolyesteri. Kankaantuntu 

hieman karkea. Erit. vaaleissa väreissä 

ongelmat voidaan havaita.

Printtijälki mahd. parempi uusille 

kankaille

Puhtaan valkoisen / vaaleiden värien 

aikaansaaminen  vaikeaa rPetille, 

printtaus ei ole ongelma

Teoriassa ei ole tullut vastaan 

rajoituksia, joten tavarantoimittajien 

vastaukset antavat hyvää 

lisänäkökulmaa

7.) Osaatteko arvioida kuin 

monta kertaa kierrätyskangas 

voidaan kierrättää uudelleen? 

Kierrätysprosessi voidaan tehdä yhdelle 

tuotteelle 2-3 kertaa. Uusia kuituja tarvitsee 

myös lisätä, jotta langasta tulee vahvempaa ja 

kestävämpää

Jos puuvillaa enemmän niin kierrätys 

onnistuu kerran,  jos polyesteria on 

enemmän niin 2 kertaa.

Testien perust. kierrätyskangas voidaan 

kierrättää 2-3 kertaa uudelleen. 

Teoriassa on esiintynyt väite, että 

kierrätyskankaat tulisi voida 

kierrättää 2-3 kertaa

8.) Mikä tulee olemaan hintaero 

kierrätyskankaan ja uuden 

kankaan välillä?

Hinta vaihtelee lanka- ja kangastasolla, 

hinnankorotus n.0,75 - 2,50 dollaria. 
Alhaisempi kuin uusille kankaille Ei merkittävää eroa.

Hinta riippuu monesta tekijästä, 

mutta valitseva teoria on ollut, että 

kierrätyskangastuotteet olisivat 

hieman kalliimpia kuin tavallisesta 

kankaasta valmistetut.

9.) Kuinka paljon vettä kuluu 

yhden vaatteen valmistamisen 

aikana kierrätyskankaasta?

Vain 26 litraa vettä = 1 t-paita

Noin saman verran vettä vrs uusi t-

paidan. Kierrätetyn kankaan teossa 

käsittelyvaiheita enemmän -> kuluu 

enemmän energiaa (sähköä) vrs uusi 

kangas

Saman verran kuin uusien kankaiden, 

rPET valmistus vrs uusi polyesteri 

säästyy 33-53% energiaa. 

Vettä kuluisi paljon vähemmän kuin 

uuden puuvilla t-paidan 

valmistuksessa (n.1100 litraa) ja 

luomupuuvillapaidan (n.2700 litraa)

10.) Käytättekö täysin vedetöntä 

teknologiaa, missä 

kierrätysvaateet/ - kuidut/ 

tekstiilijäte ensin lajitellaan 

väreittäin ja laaduittan ja sen 

jälkeen prosessoidaan uudeksi 

kuiduksi ja siitä uudeksi 

kankaaksi?   

Vastausta ei saatu Ei
Ei,  tulevaisuutta varten on 

suunnitelmia.

Pure Waste Textiles käyttää 

tuotannossaan täysin vedetöntä 

menetelmää.

11.) Osaatteko arvioida 

kysynnän kasvua kierrätetyille 

kankaille? 

Olettaa kasvavan n. 70% ed.vuoteen 

verrattuna
Kysyntää enemmän kuin tarjontaa

Ympäristöasioiden takia kysyntä 

kasvaa lähivuosina

WGSN:n raportit tukevat 2020-

luvulle sijoittuvaa kysynnän kasvua 

kierrätyskankaille ja vastuullisille 

materiaaleille.


