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Nykyään kierrättäminen ja vihreät arvot ovat entistä tärkeämpiä. Jätteidenkäsittelyssä ei 

panosteta enää kaatopaikkojen parantamiseen, vaan pikemminkin kokonaisvaltaisem-

min suuren jätemäärän ennaltaehkäisyyn ja jätteen kierrätettävyyteen. 

 

Tamperelainen tekstiilialan yritys SNT-Group halusi kierrättää tuotannossa syntyvää 

tekstiilijätettä yhä tehokkaammin. SNT-Group tuottaa runsaasti erilaisia tekstiilijätteitä, 

kuten puuvillakangasta, erilaisia nauhoja ja leikkuujätettä sekä vanuja. Kierrätysmah-

dollisuuksien kartoitus aloitettiin yhteydenotoilla erilaisiin kierrätysmateriaalien kanssa 

toimiviin yrityksiin. Aluksi otettiin yhteyttä muutamiin yrityksiin, jotka uusiokäyttävät 

materiaalia ja sen jälkeen laajennettiin yrityksiin, jotka käyttävät kierrätysmateriaaleja 

uudelleen sellaisenaan monenlaisiin tarkoituksiin. 

 

Yhteydenottojen perusteella nummelalainen tekstiilialan yritys Globe Hope ja Keski-

Suomessa toimiva KIERTO-projekti kiinnostuivat SNT-Groupin valmistamista materi-

aaleista. Globe Hope halusi ostaa II-laatuista suodatinvanua, jota myytiinkin yritykselle 

yhteensä noin 70 kg. Perinteisesti suodatinvanua käytetään ilmastointilaitteissa ilman 

suodattamiseen, mutta Globe Hope käyttää sitä laukkujen ja pussukoiden tukirakenteena 

vuorikankaan ja päällyskankaan välissä. KIERTO-projektin kanssa yhteistyö on alussa, 

ja käsittää tuotteita jotka suunnitellaan SNT-Groupilta jäävien ylijäämämateriaalien 

mukaisesti. 

 

Tutkimuksen aikana SNT-Group loi kontakteja kierrätysalalla toimiviin yrityksiin. 

Usein käyttökelpoisen tekstiilijätteen myyjä ja ostaja eivät kohtaa, sillä jätettä saattaa 

olla vaikea mieltää myyntikohteeksi. Kuitenkin pienellä vaivannäöllä ja tuotesuunnitte-

lulla on hyvinkin mahdollista käyttää II-laatuista materiaalia. Yhteydenoton jälkeen 

Globe Hope tietää, että SNT-Group myy tarvittaessa myös II-laatuista tuotetta, joka 

sopii Globe Hopen imagoon ja tuotantoon. Opinnäytetyön tuloksena SNT-Group aloitti 

yhteistyön johtavan kierrätysdesign-yrityksen ja maakunnallisen kierrätysprojektin 

kanssa. Lisäksi yritys sai myös tarkan kartoituksen tämän hetken tekstiilijätteen kierrä-

tysmahdollisuuksista Suomessa. 
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Nowadays the green values and waste recycling are more important than ever. The im-

provement of landfills is not the main goal anymore, rather the prevention of excess 

waste.  

 

SNT-Group is a Tampere based textile company. SNT-Group manufactures different 

kinds of strings and wads for clothing. The purpose was to find more environmental 

friendly ways to dispose some of the textile waste SNT-Group is producing. The pro-

cess began by getting in contact with a few textile companies that use recycled material. 

Globe Hope was one of the companies, and some polyester filtration wad was sold to it. 

Globe hope uses the polyester filtration wad as a support cloth for their bags and other 

accessories. SNT-Group started also collaboration with KIERTO-project in Central Fin-

land. KIERTO-project has its goals in improving recycling in Central Finland and also 

providing new work places for those in need of work.  

 

As a result of this thesis, SNT-Group gained some important contacts with companies 

that use recycled material. Very often low quality products are disposed because they 

are not perceived as salable goods. With a little research and designing these low quality 

materials can be an important asset in the production. SNT-Group was also able to recy-

cle its low quality materials in co-operation with one of the well known companies in 

Finnish textile industry. 

Key words: textile technology, recycling, textile waste 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa SNT-Group Oy:n mahdollisuuksia 

kierrättää tai uudelleen käyttää tuotannossa syntyvää tekstiilijätettä. SNT-Group on mu-

kana Finatexin, eli Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n Kestävän kasvun ohjelmassa, ja 

on kiinnostunut löytämään ekologisemman vaihtoehdon osalle jätteistään. 

 

SNT-Group valmistaa Tampereella useita erilaisia tuotteita ja tarvikkeita asiakkaiden 

kysynnän mukaan. Tuotteet ja tarvikkeet ovat pääasiassa erilaisia nauhoja, heijastavia 

kankaita, olkatoppauksia ja muita vaatteen valmistuksessa tarvittavia tarvikkeita ja asus-

teita. Valmistusprosesseista joutuu jätteeksi muun muassa kangaspaloja ja nauhoja, po-

lyesterivanua ja suodatinvanua sekä superlonvanua leikkuukoneelta. Eri jätelaatuja ei 

erotella keskenään, vaan kaikki tekstiilijäte ja esimerkiksi muovijäte laitetaan suuriin 

kaukaloihin. 

 

Kun työ aloitettiin, SNT-Groupin kierrätystilanne oli jo valmiiksi positiivinen. Jo muu-

taman vuoden ajan kaikki SNT-Groupin tekstiilijätteet on toimitettu energiajätteeksi, eli 

tämän jätteen polttamisesta syntyvä lämpöenergia otetaan talteen jätteenkäsittelykes-

kuksissa. Suuret puuvillakangaspalat ja pitkät nauhat voidaan uudelleen käyttää pop-

panakutimina yrityksen tytäryhtiössä Poppanavakassa, ja osa pehmeän polyesterivanun 

valmistuksessa tulevasta ylijäämästä revitään uudelleen vanukuiduksi. Koska tekstiili-

jätteitä ei erotella muista energiajätteeksi menevistä jätteistä, esimerkiksi pahveista ja 

muovikääreistä, on vaikea määrittää tarkasti kuinka paljon jätettä tuotetaan kuukausit-

tain. Karkea arvio tekstiilijätteen määrästä on noin 700 kg kuukaudessa. 

 

Suomessa toimii muutama suurempi yritys, jotka kierrättävät tekstiilijätettä. Työ aloitet-

tiin yhteydenotoilla näihin yrityksiin, ja sen jälkeen näytteiden lähetyksellä. Näytteinä 

lähetettiin tekstiilimateriaalia, jota useimmiten jää myös jätteeksi. Kierrätysalalla toimi-

vista yrityksistä yhteistyökumppanin haku laajennettiin yrityksiin, jotka uudelleenkäyt-

tävät tekstiilimateriaalia, esimerkiksi nummelalainen Globe Hope.  

 

Tekstiilialalla kierrätyksen ongelmat ovat yleensä taloudellisia. Tekstiilin ollessa kevyt-

tä jätettä, sen kuljetuskustannukset nousevat usein suhteettoman korkeiksi. Suomessa ei 
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ole tällä hetkellä verkostoa tekstiilialan kierrätykselle, ja välimatkat kierrätysyritysten ja 

tekstiilijätettä tuottavien yritysten välillä saattavat olla pitkiä. Tekstiilin, kuten tietysti 

muidenkin jätelajien, kierrätystä järjestettäessä on ensisijaisesti kyse kierrätyksen mie-

lekkyydestä. Onko kierrätys järkevää jos siitä joutuu maksamaan huomattavasti enem-

män kuin tavallisen jätemaksun? 
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2 TYÖN TAUSTAA 

 

 

2.1 SNT-Group Oy 

 

Tamperelainen tukku- ja agentuuriliike Ulkohankinta E. Perttunen Oy osti huhtikuun 

viimeisenä päivänä vuonna 2010 Lankatuonti Oy:n liiketoiminnat, ja saman vuoden 

kesäkuun viimeisenä päivänä Suomen Nauhatehdas Oy:n liiketoiminnat. Samalla Ulko-

hankinta E. Perttunen muutti nimensä SNT-Group Oy:ksi. Tämän jälkeen konsernin 

emoyhtiö toimi nimellä SNT-Group, ja käyttää liiketoiminnassaan Suomessa aputoimi-

nimeä Suomen Nauhatehdas. 

 

Suomen Nauhatehdas perustettiin noin 65 vuotta sitten Tampereella perheyrityksenä. 

Nauhatehtaan tuotantoon kuului muun muassa nauhat ja erilaiset vanut. Nauhatehdas oli 

ajan hermolla oleva yritys, ja tekstiilituotannon hiivuttua Suomessa, sillä oli muutakin 

toimintaa, kuten pesulatoimintaa, värjäämö ja jopa kankaiden kudontaa. Suurin osa 

Suomen Nauhatehtaan asiakkaista oli kotimaisia, mutta useimman asiakkaan tuotanto 

oli siirretty jo ulkomaille.  

 

Lankatuonti Oy keskittyi nimensä mukaisesti lankojen tuontiin ulkomailta. Lankatuonti 

perustettiin 1970-luvulla. Lankojen lisäksi yritys toi ompelutarvikkeita Saksasta, Rans-

kasta ja Benelux-maista. Toinen tuontiyritys SNT-Groupin taustalla on Ulkohankinta E. 

Perttunen, joka perustettiin noin 40 vuotta sitten. E. Perttunen keskittyi vain tuontiin, ja 

piti varastoa sekä toimitilaa Hervannassa. E. Perttusen asiakkaita olivat käytännöllisesti 

katsoen kaikki Suomen vaatetustehtaat, muun muassa Luhta, Tiklas ja Valtion Pukuteh-

das. 

 

SNT-Groupilla on tuotantolaitos ja toimistotilat Tampereella, joissa työskentelee 68 

henkilöä. Yritys valmistaa muun muassa vanuja, erilaisia nauhoja sekä tereitä ja muita 

vaatetustarvikkeita. Tekstiilituotteiden lisäksi yritys tarjoaa myös erilaisia palveluilta 

asiakkailleen, kuten välitystoimintaa sekä agentuurikauppaa. (Koskimäki 2011.) 

 

Opinnäytetyö aloitettiin yhteydenotoilla erilaisiin tekstiilialan yrityksiin, jotka joko 

käyttävät jätemateriaalia sellaisenaan tai tekevät niistä jotain uutta. Joihinkin yrityksiin 
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otettiin yhteyttä ainoastaan tiedonkeruun ja lisäinformaation haussa. Yrityksiä, joihin 

otettiin yhteyttä, olivat muun muassa Dafecor Oy, EDEL City Oy, Globe Hope Oy, 

Eko-Center, Konto Oy, Muoviportti Oy ja Lennol Oy. Yrityksiin lähetettiin erilaisia 

näytteitä tuotannon ylijäämäpaloista. 

 

 

2.2 Jätteet 

 

Kaikki syntyvä jäte kerätään SNT-Groupin tuotantotiloissa isoihin kaukaloihin, joista 

jätteet lähtevät eteenpäin energiajätteenä tai sekajätteenä. Jätteitä tulee useammasta työ-

pisteestä, ja jätteen määrä ja laatu vaihtelevat työpisteittäin. Jätteiksi päätyy useimmiten 

erikokoisia puuvillakangaspaloja, puuvillanauhaa, superlonvanua, kuitukangasnauhaa, 

polyesterivanua ja suodatinvanua. Koska kaikki tekstiilijäte menee kaukaloista energia-

jätteeksi polttoon, ei tekstiilijätettä erotella erityisesti muusta, esimerkiksi muovijättees-

tä tai pakkausmateriaaleista. 

 

Jätteidenkäsittely-yritys SITA Oy hakee energia- ja pahvijätteet SNT-Groupin tuotanto-

paikalta ja toimittaa ne edelleen käsittelyyn. Sekajätteen kuljetuksen hoitaa Toivonen 

Oy. Ennen tämän opinnäytetyön aloitusta SNT-Groupin kierrätystilanne oli sinänsä hy-

vä, sillä jätteen päätyminen energiajätteeksi on osaltaan myös kierrätystä. Sen sijaan 

kaikki jäte, joka kulkeutuu pelkästään kaatopaikalle sekajätteeksi, on jätettä jota tulisi 

välttää mahdollisuuksien mukaan. Energiajätettä polttaessa siitä vapautuva lämpöener-

gia kerätään talteen, ja sitä käytetään yritysten ja yhdyskuntien hyväksi (Energiajäte 

2012). SNT-Group maksaa jätteiden käsittely-yritykselle jätteiden poisviennistä 80,49 

euroa tonnilta, sekä kuljetusmaksun 100 euroa per kuljetuskerta. 
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3 TEKSTIILIJÄTTEEN KÄSITTELY 

 

 

Jätelain (1072/1993) mukaan yritysten ja kuluttajien täytyy tukea kestävää kehitystä 

edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä, sekä ehkäistä ja torjua jätteistä aiheutuvaa 

vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Tuotannon harjoittajan on huolehdittava, 

että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta. Tuotteen valmistajan tai maahan-

tuojan on varmistuttava siitä, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä tai 

jätteenä hyödynnettävä ja ettei tuotteesta jätteenä aiheudu vaaraa, haittaa tai vaikeutta.  

 

Toukokuussa 2012 voimaan tulleen uuden jätelain mukana tulee muutoksia myös yri-

tysten jätteiden käsittelyyn. Poiketen vuoden 1993 jätelaista, uusi jätelaki kirjaa kierrä-

tystavoitteet asetustasolle, jotka koskevat kaikkia jätteenkäsittely-yrityksiä, eli sitä kaut-

ta myös kaikkia jätteitä tuottavia yrityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa lisääntyvää vi-

ranomaisten ohjausta ja tehostunutta valvontaa ja seurantaa. Uusi jätelaki esittelee myös 

viisiportaisen etusijajärjestyksen, joka tarkoittaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähen-

tämisen edistämistä, jätteen valmistelua uudelleen käyttöön, materiaalikierrätyksen aset-

tamista muun hyödyntämisen, kuten polton, edelle ja viime kädessä loppuun käsiteltä-

vän jätteen määrän minimoimista. (Kinnunen, 2012.) 

 

Kun puhutaan tekstiilijätteen kierrättämisestä yläkäsitteenä, on olemassa muutamia ter-

mejä. Tekstiilijäte voidaan joko uudelleen käyttää tuotteena tai materiaalina tai uu-

siokäyttää. Uudelleen käyttäessä jäte tai ylijäämä käytetään sellaisenaan alkuperäisessä 

tarkoituksessaan, esimerkiksi myymällä paita kirpputorilla. Hinkkalan (2011, 7) mukaan 

uusiokäyttöä on kierrättäminen raaka-aineeksi, joko tekstiiliteollisuuden tai esimerkiksi 

muoviteollisuuden käyttöön. Uusiokäytössä esimerkiksi villakangas revitään kuiduiksi, 

ja kuituja voidaan käyttää vanumaisena täytteenä. Tärkeintä tekstiilijätteen kierrätykses-

sä on se, että tekstiilijäte on mahdollisimman homogeenista, ilman kemikaaleja tai esi-

merkiksi muita roskia tai pakkausjätettä (Bide, Collier & Tortora, 2009). 

 

Tekstiilijätteen kierrätys uudelleen raaka-aineeksi voidaan jakaa Talvenmaan (1998, 68) 

mukaan kolmeen eri osa-alueeseen. Tekstiilijäte voidaan käsitellä mekaanisesti, sula-

tusmenetelmällä tai kemiallisesti. Näiden kierrätystapojen lisäksi tekstiilijätteet voidaan 

myös polttaa ottamalla talteen lämpöenergiaa tai loppusijoittaa kaatopaikalle. Tekstiili-
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jätettä voidaan käyttää myös esimerkiksi komposiittirakenteissa, tai lisäaineena eristyk-

sissä tai muissa rakenteissa. Tällainen käyttö vaatii yleensä tekstiilijätteeltä etukäteiskä-

sittelyä, kuten mekaanisen repimisen. 

 

 

3.1 Mekaaninen käsittely eli repiminen 

 

Mekaanisessa kierrätyksessä tekstiilimateriaali revitään repimäkoneilla kuitumaiseksi. 

Kierrätettävä materiaali leikellään ensin pienemmiksi paloiksi, näin vältetään repimäko-

neen tukkeutumisen ja tekstiilin kiertymisen sylinterin ympärille. Tämän jälkeen kan-

gaspalat ajetaan pyörivien sylinterien läpi. Sylinterit on usein päällystetty piikeillä, jotka 

repivät materiaalia kuitumaiseksi. Kuitujen pituus on repimisen jälkeen noin 1–3 cm. 

(El-Nouby, Azzam, Mohamed & El-Sheikh 2005, 8.) 

 

Revitty kuitumateriaali karstataan, ja siitä voidaan kehrätä lankaa tai valmistaa erilaisia 

kuitukangastuotteita. Revitty kuitumateriaali on kuitenkin harvoin kovin pitkää, joten 

tällä tavoin valmistettu lanka ei ole laadukasta verrattuna puhtaasta, uudesta puuvillasta 

valmistettuun lankaan. Karstattua kuitua käytetäänkin esimerkiksi täytemateriaalina ja 

non-woven- tuotteissa, joskus myös sekoitettuna puhtaaseen kuitumateriaaliin. (El-

Nouby ym. 2005, 8.) 

 

Mekaaninen menetelmä sopii useimmille kuituraaka-aineille, mutta erityisen hyvin tä-

hän menetelmään sopii villakuitu. Eläinpohjaisena kuituna villa säilyttää pehmeytensä 

uudelleen revittäessäkin. (Talvenmaa 1998, 68.) Tekokuitujen ja luonnonkuitu-

tekokuitusekoitteiden mekaaninen repiminen on vaikeaa tekokuitujen vahvuuden vuoksi 

(Hawley 2008, 210). Suomessa mekaanista kierrätystä tarjoaa muun muassa Dafecor Oy 

(Dafecor 2012). 

 

 

3.2 Sulatusmenetelmä 

 

Sulatusmenetelmässä keinokuituaines, esimerkiksi polyesteri, sulatetaan lämmön avulla, 

ja valmistetaan edelleen muovituotteiden raaka-aineiksi. Periaatteessa sulatetusta mate-

riaalista voitaisiin valmistaa myös kuituja, mutta niiden laatu ja ominaisuudet eivät olisi 
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riittävän hyviä. Sulatusmenetelmän ongelma tekstiilikierrätyksessä on se, että uu-

siokäyttöön soveltuvaa jätemuovia on saatavilla runsaasti. (Talvenmaa 1998, 63.)  

Tuomisaaren (2012) mukaan tekstiilimateriaalin sulatuksessa ongelmana on sen hei-

kompi laatu verrattuna elintarviketeollisuuden muoveihin. Elintarviketeollisuuden pak-

kausmateriaalien laadunvalvonta on erittäin tiukkaa, ja usein korkealaatuisin polyeste-

rimateriaali päätyy pakkausmateriaaliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että laadultaan heikompi 

materiaali käytetään vaatteiden ja muiden tekstiilien valmistamiseen.  

 

Tekstiilipolyesteri ei siis sovi kovin hyvin kierrätettäväksi, mutta polyamidia kierräte-

tään jonkin verran. Esimerkiksi ruotsalainen vaateketju Lindex valmistaa kierrätetystä 

polyamidista erilaisia sukkahousuja ja legginsejä (Lindex 2012). 

 

 

3.3 Kemiallinen käsittely 

 

Tekokuidut valmistetaan öljyteollisuuden sivutuotteista, ja tekstiilijätteen kemiallinen 

käsittely palauttaa tekokuidut erilaisilla prosesseilla alkuperäisiksi lähtöaineiksi. Näin 

saadaan laadullisesti alkuperäisen kaltaisia raaka-aineita, joista voidaan valmistaa uu-

delleen kuituja tekokuitujen kehruumenetelmillä, esimerkiksi sulakehruu. Kemiallisessa 

käsittelyssä käytettävät laitteistot ovat hyvin kalliita, ja pääasiassa niitä on suurilla teko-

kuitujen valmistajilla, jotka voivat syöttää jätemateriaalinsa uudelleen prosessiin. (Tal-

venmaa 1998, 63; Talvenmaa & Mustonen 2011, 19.) 

 

 

3.4 Energiahyödyntäminen 

 

Energiahyödyntäminen, eli useimmiten polttaminen on hyvä vaihtoehto jätteen käsitte-

lylle. Polttamisen paras ominaisuus esimerkiksi kaatopaikkasijoittamiseen verrattuna on 

se, että poltettavaksi tuodusta jätteestä fyysisesti katoaa 90 %. Jäljelle jäävä tuhka pai-

naa kolmanneksen poltettavaksi tuodusta jätteestä, ja sen loppusijoittaminen on hel-

pompaa. Mutta vaikka jäte häviää silmistä, se ei katoa mihinkään, vaan nousee poltto-

voimalan savupiipuista savukaasuina ilmaan. (Cunliffe 1996, 17.) Polttamisen hyödyik-

si voidaan laskea se, että osa polttamisesta aiheutuvista kuluista saadaan takaisin tuotet-

tuna energiana, jota polttamisen lämpö tuottaa (Williams 1994, 27). 
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Jätteen polttamisen haitat ovat siitä syntyvät lopputuotteet: päästöt ilmakehään, biomas-

saa poltettaessa jäteliete, sekä polttotuhka. Eniten huolta aiheuttavat päästöt ilmakehään. 

Palamisesta aiheutuvien kaasujen seassa voi olla esimerkiksi vetykloridia, rikkidioksidia 

ja raskasmetalleja. Kaasujen seassa on myös pieniä partikkeleita jotka kulkeutuvat suo-

dattimien läpi sisäilmaan ja hengitysteihin. Päästöt syntyvät tietysti poltettavan jätteen 

mukaan, mutta jätettä poltettaessa pelkän tekstiilijätteen mukana voi olla montaa muu-

takin jätelaatua. (Williams 1994, 27.) 

 

Tekstiilien lämpöarvo, eli se määrä energiaa joka saadaan polttamalla yksi kilo jätettä, 

on erityisen hyvä, lähes samalla tasolla puun kanssa. Parhaat lämpöarvot saavutetaan 

polttamalla luonnonkuituja, kuten villaa ja puuvillaa. Liitteessä 1 on kuvattu erilaisten 

tekokuitujen lämpöarvot. Tekokuiduista paras lämpöarvo on polyesterillä, noin 850 kJ / 

kg. (Solids – Specific Heats 2012.) 

 

 

3.5 Komposiittimateriaalit 

 

Osa tekstiilijätteestä voidaan käyttää komposiittimateriaaleissa. Tällöin tekstiilijäte vaa-

tii jonkinlaisen esikäsittelyn, esimerkiksi repimiskäsittelyn, jotta materiaali olisi kuitu-

maista. Tekstiilikomposiitteja on käytetty rakennusmateriaaleissa 1960-luvulta asti. 

Komposiittimateriaalit luetaan kahteen pääjoukkoon: kuituvahvisteiset polymeerit sekä 

kalvorakenteiset komposiitit. Esimerkkinä kuituvahvisteisesta polymeeristä mainitaan 

usein lasikuitu. Kalvorakenteinen komposiitti on esimerkiksi polyvinyylikloridi (PVC) 

–kalvopäällysteinen polyesteri. (Chilton & Velasco 2005, 424.) 

 

Perinteisesti tekstiilimateriaaleja käytetään siis muovimaisissa ja kuitumaisissa raken-

teissa, mutta tekstiilin käyttöä esimerkiksi puumateriaalin seassa on myös tutkittu. Las-

tulevyyn voidaan lisätä jopa 5 % prosenttia kierrätystekstiilimateriaalia, tinkimättä las-

tulevyn ominaisuuksista. Vuonna 2009 Yhdysvalloissa valmistettiin noin 7,4 miljardia 

kiloa lastulevyä, ja tästä määrästä 5 % olisi huomattava parannus tekstiilin kierrätys-

määriin. (DeVallance, Gray & Lenz 2012, 2–3.) 
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3.6 Loppusijoitus kaatopaikalle 

 

Suomessa toimii tällä hetkellä 57 jätteenkäsittelykeskusta. Kaatopaikoille sijoitetaan 

jätettä vuosittain noin miljoona tonnia eli vajaa puolet kaikesta syntyvästä jätteestä. 

Vuodesta 1994 vuoteen 2010 on jätteen hyödyntämisprosentti noussut 15 prosenttiyk-

sikköä. Vaikka jätehuolto Suomessa on kehittynyt paljon viime vuosikymmenien aika-

na, on se edelleen heikkotasoista verrattuna esimerkiksi Saksaan, jossa loppusijoitetaan 

kaatopaikoille vain noin 14 % kaikesta jätteestä. (Hietanen 2003; Jätelaitosyhdistys 

2012.) 

 

Jätemaksut, kuten monet muutkin maksut, ovat nousussa koko ajan. Viime vuosikym-

meninä jätteen vienti kaatopaikalle on ollut helpoin ja edullisin vaihtoehto, mutta nyky-

aikana tällainen lyhytkatseinen ajattelu on vanhanaikaista. Yhä suurempi osa jätteistä 

kierrätetään tai poltetaan. Yleinen mielipide on myös kääntynyt kestävän kehityksen ja 

sitä mukaa kierrätyksen suuntaan. 
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4 KOTITALOUSTEKSTIILIEN KIERRÄTYS 

 

 

Kun puhutaan tekstiilijätteestä, on syytä tarkastella myös kotitalouksissa syntyvää jätet-

tä. Kotitaloudet tuottavat suuren määrän tekstiilijätettä, Talvenmaan (1998, 66) mukaan 

yli kaksi kolmasosaa Suomen tekstiilijätteestä syntyy kotitalouksista ja vajaa kolmannes 

tekstiiliteollisuudesta. Koko Suomessa kotitaloudet kierrättävät noin 21 % tekstiilijät-

teistään (Hinkkala 2011, 12). Kuitenkin Suomessa laajempi ja ammattimainen, kulutta-

jille suunnattu tekstiilijätteen kierrätys on vielä kovin harvinaista. Kuluttajille on tarjolla 

vain muutamia keinoja tekstiilin kierrätykseen. Moni kotitalous lahjoittaa vanhat vaat-

teensa ja kenkänsä erilaisiin keräyksiin; suurimpia tekstiilin kerääjiä ovat SPR, UFF, 

Pelastusarmeija ja Fida. Järjestöt keräävät vuosittain jopa 25 miljoonaa kiloa tekstiiliä. 

Kotitaloustekstiilien keräys työllistää, koska tekstiilien lajittelu täytyy tehdä käsin 

(Hawley 2006, 12).  

 

Vaatteiden heikko laatu puhuttaa paljon tällä hetkellä. Yleisradion Ylen aamu-tv:ssä 

haastateltiin kierrätysmateriaaleja käyttävien tekstiiliyritysten toimitusjohtajia, ja Globe 

Hopen toimitusjohtajan Seija Lukkalan (2012) mukaan kotitalouksilta ei oteta vastaan 

enää tekstiiliä niiden huonon laadun vuoksi. Moni kierrätyslaatikkoon tuleva vaate ei 

kelpaa enää myyntiin tekstiilikerääjien kirpputoreille, vaan myydään kilohintaan esi-

merkiksi Venäjälle tukkukauppiaille, jotka myyvät vaatteet kotimaassaan eteenpäin vä-

häosaisille (Heino, 2012). 

 

Suosittuja nykyajan kuluttajien kierrätyskeinoja ovat erilaiset kirpputorit ja huutokaupat 

internetissä, joissa myyjä saa pienen korvauksen hyväkuntoisista vaatteistaan ja kodin-

tekstiileistään. Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi huuto.net ja yhteisöpalvelu Faceboo-

kin kirpputorisivut. Erityisesti lastenvaatteet, ja menneiltä vuosikymmeniltä olevat vin-

tage-vaatteet ovat näissä nettihuutokaupoissa suosittuja, ja vintage-vaatteiden hinnat 

saattavat olla korkeita.  

 

Tampereen alueella Pirkanmaan jätehuolto kehottaa toimittamaan kuluttajien tekstiilijät-

teen sekajätteeksi eli tavalliseen roskikseen. Isommat erät keräyksiin kelpaamattomia 

vaatteita, tekstiilejä tai mattoja otetaan vastaan jätteenkäsittelykeskuksissa ja jäteasemil-
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la, mutta lumppua ei kerätä erikseen, koska tekstiilijätteelle ei ole Tampereen alueella 

hyödyntäjää. (Pirkanmaan jätehuolto 2012.) 

Parhaat vaikutusmahdollisuudet kuluttajalla on niissä tekstiilien elinkaaren vaiheissa, 

jotka hän itse pystyy valitsemaan. Tekstiilien käyttötottumukset, hoito- ja huoltotoi-

menpiteet sekä suhtautuminen tekstiilien kierrätykseen ovat avainasemassa. Vaatteisiin 

ei tulisi suhtautua kertakäyttötavarana, vaan vaatteita ja kenkiä tulisi huoltaa asianmu-

kaisesti. Puhki kuluneet paidat ja pyyhkeet ovat vielä käyttökelpoisia esimerkiksi auton 

tai polkupyörän huollossa, ja kengät on helppo korjauttaa suutarilla. Kuluttajat voivat 

myös suosia yrityksiä, joiden tiedetään käyttävän kierrätysmateriaaleja tuotannossaan, 

tai joiden tiedetään ottavan ympäristöasiat vakavasti. (Suojanen 1997, 70–71.) 
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5 SUODATINVANUN JA MUIDEN YLIJÄÄMÄMATERIAALIEN KIERRÄ-

TYS 

 

 

SNT-Groupin kierrätettäväksi materiaaliksi yhteistyössä Globe Hopen kanssa valikoitui 

suodatinvanu. SNT-Groupin suodatinvanun valmistusprosessissa tulee ajoittain II-

laatuista vanua, jonka tarkkaa neliöpainoa ei voida taata. Sekalaatuista vanua syntyy, 

kun vanunvalmistuskoneen asetuksia muutetaan, ja valitaan eri vahvuinen vanu aiem-

paan valmistettuun verrattuna. Toisin kuin pehmeää polyesterivanua, tätä suodatinvanua 

ei voida ajaa uudelleen prosessin läpi revittäväksi jämäkkyytensä vuoksi. 

 

 

5.1 Suodatinvanun valmistus 

 

Kaikkien kuitukankaiden, kuten myös vanun, valmistus voidaan jakaa kolmeen osaan: 

rainan muodostus, sitominen ja viimeistely (Heinola 2011). SNT-Groupin suodatinvanu 

valmistetaan kolmesta erilaisesta polyesterikuidusta. Yksi kuiduista on termoplastinen, 

eli sulaa lämmön vaikutuksesta. Tämä lämmöllä sulava kuitu auttaa muita kuituja sitou-

tumaan vanua valmistettaessa, jolloin vanu voidaan kerätä rullalle. 

 

SNT-Groupin suodatinvanu valmistetaan ns. drylaid-menetelmällä. Drylaid-

menetelmässä kuidut punnitaan käsin, valmistettavan vanulaadun mukaan, ja syötetään 

koneeseen. Kone pöyhii polyesterikuitua ilman avulla, samalla pyörittäen rumpua jossa 

kuidut ovat. Sen jälkeen kuidut pudotetaan linjalle, josta ne jatkavat karstaukseen. Kars-

tauksessa suuri sylinterimäinen rumpu pyörii kuitumaton päällä. Rummussa on pieniä 

piikkejä, jotka karstaavat kuidut yhdensuuntaisiksi. (Edana 2008; Wilson 2010, 5.) 

 

Karstauksen jälkeen hento polyesterimatto pysyy kasassa itsekseen, mutta on kovin 

heikko. Vanumattoa kasataan poikkisuuntaan muutama kerros, jonka jälkeen raina ka-

lanteroidaan, eli ajetaan kahden levyn välistä. Tässä tapauksessa levyt ovat kuumia, 

noin 110–120 °C. Lämmöllä muokattava kuitu sulaa rainassa, ja sitoo vanun yhteen, 

jotta saadaan jämäkkä vanulevy. Sidontavaiheen jälkeen levy rullataan isoksi rullaksi, 

jossa vanua voi olla useita satoja metrejä. (Lehtonen 2012.) 
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5.2 Suodatinvanun ominaisuudet ja käyttökohteet 

 

Suodatinvanut jaetaan useampaan luokkaan, SNT-Groupin vanut kuuluvat G3 ja G4- 

luokkiin. Suodatinvanun luokat ovat standardin EN 779:2002 mukaisia (VTT 2007). 

G3-suodatinvanu on 100 % polyesteria, sen neliöpaino on 150 g/m
2 

ja vahvuus 9–11 

mm. G4-suodatinvanu on myös 100 % polyesteria, sen neliöpaino on 230 g/m
2
 ja vah-

vuus 18–20 mm. 

 

SNT-Groupin suodatinvanuja käytetään ilmastointilaitteissa suodattamaan laitteeseen 

tulevaa ilmaa. Suodattimet pinotaan usein siten, että vähemmän suodattava G3-vanu on 

järjestyksessä ensimmäisenä. G3-vanu suodattaa suurimmat partikkelit, ja sen jälkeen 

tuleva G4-vanu suodattaa yhä pienempiä hiukkasia ilmasta.  

 

Globe Hope käyttää SNT-Groupin valmistamaa suodatinvanua kuitenkin täysin erilai-

seen tarkoitukseen. Suodatinvanu on hyvin jämäkkää, joten se sopii erilaisiksi tukira-

kenteiksi. Globe Hope käyttää suodatinvanua laukuissa ja pussukoissa vuorikankaan ja 

päällyskankaan välissä, tuomaan tuotteelle ryhdikkyyttä ja muotoa. 

 

 

5.3 KIERTO-projekti 

 

Globe Hopen lisäksi SNT-Group sai yhteistyökumppanikseen KIERTO-projektin. 

KIERTO-projekti on Keski-Suomi Kierrättää ry:n ja maakunnan kolmannen sektorin 

kierrätysalan toimijoiden projekti, jonka tavoitteena on luoda toimialalle työpaikkoja ja 

kehittää kierrätyskeskuksen toimintaa. Projekti on kaksivuotinen, ja päättyy 31.12.2013. 

Projekti näkyy kuluttajille muun muassa EkoCenter-myymälöinä, joissa myydään kier-

rätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita käytettyjen tavaroiden rinnalla. Projektin hal-

linnoijana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja KIERTO-projekti toimii yhteis-

työssä maakunnan ammatillisten oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja yritysten 

kanssa. Projektin tunnuslause on: ”Keski-Suomi kierrätyksen mallimaakunnaksi”. 

(Kierto-hanke 2011.) 
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KIERTO-projektin työntekijät kiinnostuivat SNT-Groupin ylijäämämateriaaleista, ja 

suunnittelevat erilaisia tuotteita näiden materiaalien perusteella. Valmistettavien tuottei-

den odotetaan työllistävän vaikeasti työllistyviä. Yhteistyö SNT-Groupin ja KIERTO-

projektin välillä on vasta alkanut, mutta siitä odotetaan molemmille hedelmällistä. Pro-

jektin työntekijät ovat suunnitelleet käyttävänsä SNT-Groupin materiaaleista muun mu-

assa polyesterivanua, leikkuujätepaloja sekä superlonvanua. (Koivunen 2012.) 
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6 LOPPUTULOKSET JA POHDINTA 

 

 

Ennen opinnäytetyön aloitusta keskustelimme toimitusjohtaja Juha Koskimäen kanssa 

muutamista periaatteista, joidenka mukaan SNT-Groupin mahdollista jätemateriaalien 

kierrätystä tulisi järjestää. SNT-Groupin johto on kiinnostunut kierrätyksestä ja vihreistä 

arvoista, ja keskustelujen perusteella tulimme siihen tulokseen, että kaikki jäte, joka 

saadaan pidettyä poissa kaatopaikalta, on ”hyvää jätettä”. Yritys teki myös muutaman 

linjavedon: kierrätysmateriaaleja ostava asiakas maksaa rahtimaksut ja sen lisäksi kier-

rätys ei saisi maksaa kovasti enemmän, kuin jätemaksut tällä hetkellä maksavat.  

 

Tekstiilijätteen kierrätysmahdollisuuksien etsiminen osoittautui haastavammaksi tehtä-

väksi, kuin odotin. Suomessa toimii kierrätysalalla muutamia isompia yrityksiä ja lukui-

sia pienempiä, lähes käsityöpohjaisia toimijoita. Yleisellä tasolla kaikkein halutuinta 

materiaalia kierrätykseen, ja erityisesti uusiomateriaaliksi, on villa. Villan ominaisuu-

det, erityisesti imukyky, ovat huomattavasti parempia, kuin esimerkiksi puuvillan. 

Kaikkien kierrätettävien materiaalien tulisi olla mahdollisimman homogeenisia, ilman 

ylimääräisiä osia, kuten esimerkiksi vetoketjuja tai nappeja.  

 

Nummelalainen vuonna 2001 perustettu Globe Hope kiinnostui SNT-Groupin suodatin-

vanusta, ja osti sitä noin 70 kg. Vanu myytiin hintaan 2,50 euroa per kilo asiakkaan 

maksaessa lisäksi rahtikulut. Globe Hope käyttää suodatinvanua tukirakenteena erilai-

sissa laukuissa ja pussukoissa. Globe Hopen lisäksi KIERTO-projekti on kiinnostunut 

käyttämään SNT-Groupin ylijäämämateriaaleja, mutta neuvottelut tuotteista ja materiaa-

leista ovat vasta alussa. 

 

Kangasmateriaaleille ja muille vanumaisille materiaaleille ei löytynyt järkevää kierrä-

tyskohdetta. Yritykset, joihin otin yhteyttä, eivät voineet käyttää materiaaleja, tämä joh-

tui varmasti osaltaan jätteen laadusta; kangaspalat ja nauhat ovat pääasiassa pieniä pät-

kiä tai paloja leikkuukoneelta. Tällaisille paloille on vaikea löytää kierrätysmahdolli-

suuksia, ja ainoa järkevä keino onkin uusiokäyttää jämäpalat raaka-aineena. Suomessa 

Dafecor Oy valmistaa erilaisia imutuotteita suikaloidusta ja revitystä tekstiilimateriaa-

lista. Dafecorille tarjottiin SNT-Groupin tekstiilimateriaaleja, mutta yritys ei olisi voinut 

käyttää niistä kuin puuvillaa. Dafecorilla on tällä hetkellä varastoissaan puuvillaa 
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enemmän kuin tarpeeksi, ja tämän lisäksi materiaali olisi pitänyt toimittaa Dafecorille 

rahtikulut maksettuina, joten tässä tapauksessa kierrättäminen olisi tullut erittäin kalliik-

si. 

 

Eräs pohdittava aihe oli polyesterivanun kierrättäminen pelkästään raaka-aineena. Peri-

aatteessa polyesterin käsitteleminen ja sulattaminen uudelleen raaka-aineeksi olisi hou-

kutteleva idea, mutta tällä hetkellä esimerkiksi PET-palautuspulloja on saatavilla 

enemmän kuin tarpeeksi. Suomalainen Lennol Oy käyttää huonekalupehmusteina kier-

rätettyä muovimateriaalia, joka on peräisin PET-pulloista. Tämä materiaali tulee ulko-

mailta, ja Lennolin tehdaspäällikön Antti Kuhnan (2012) mukaan tekstiilimateriaaleja ei 

juurikaan käytetä kierrätyspolyesterin valmistamiseen. Haastattelemani Muoviportti 

Oy:n yksikön päällikön Tuomisaaren (2012) mukaan tähän saattaa olla syynä tekstiili-

polyesterin heikko laatu. Hänen mukaansa korkealaatuisin polyesteri käytetään elintar-

viketeollisuuden pakkausmateriaaleihin, kuten virvoitusjuomapulloihin.. Sulattaessa 

tekstiiliteollisuuden ylijäämäpolyesteria materiaalin ominaisuudet eivät ole siis enää 

yhtä hyvät. Sulatuksen lisäksi myös kemiallinen kierrätys voi tulla polyesterimateriaalin 

kohdalla kyseeseen. Kemiallinen kierrätys on kuitenkin aikaa vievää ja kallista, ja on 

käytössä yleensä vain tehtaissa, jossa valmistetaan polyesteria. Tällaisessa prosessissa 

ylijäämäraaka-aineet voidaan syöttää takaisin prosessiketjun alkupäähän. 

 

Ehkä kuitenkin tärkeintä nykyajan jätehuollossa on jätteen ennaltaehkäisy. Kaatopaik-

kojen täyttyessä ja jätemaksujen noustessa ei tekstiilijätteen loppusijoittaminen kaato-

paikalle voi olla enää yritykselle ainoa vaihtoehto. Kuten johdannossa on kerrottu, on 

SNT-Groupin tilanne jo valmiiksi positiivisen puolella, sillä yritys on toimittanut jät-

teensä jo parin vuoden ajan energiahyödynnettäväksi kaatopaikan sijaan. 

 

II-laatuisen tuotteen myyminen voi olla vaikeaa. Kukaan ei markkinoi heikompilaatuis-

ta materiaalia tai tuotetta, eikä ostaja välttämättä uskalla käyttää II-laatuista materiaalia, 

vaikka se olisi lähes priimamateriaalin tasoista. Yritykset, jotka hyötyisivät eniten kier-

rätysmateriaalien käytöstä, ovat yleensä pieniä. Pienet, käsityövetoiset yritykset voivat 

hyvin käyttää II-laatuista materiaalia tuotannossaan. Usein kuitenkin II-laadun ostaja ja 

myyjä eivät kohtaa, ja II-laatuista tuotetta ei mielletä myytäväksi tuotteeksi. SNT-

Groupin II-laatuinen vanu on muuten samaa vanua kuin täyslaatuinenkin, vain sen ne-

liöpainon ei voida tarkkuudella luvata olevan tietty. Tämä neliöpainokysymys ei ole 
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useimmiten ongelma pienten yritysten käsityötuotteille, tai tuotteille, joissa vanua on 

käytetty täysin erilaiseen tarkoitukseen, kun se on alun perin suunniteltu.  

SNT-Group on tekstiilin valmistusprosessiketjun alkupäässä, se valmistaa tarvikkeita ja 

raaka-aineita varsinaiselle tekstiiliteollisuudelle. Yrityksen on täten vaikea hyödyntää 

kierrätysmateriaaleja, sillä yrityksellä ei ole ollenkaan omaa suunnittelua. SNT-Groupin 

tilanteessa paras vaihtoehto on jatkaa aktiivista yhteistyötä Globe Hopen sekä KIERTO-

projektin kanssa ja tarjota yrityksille myös esimerkiksi II-laatuista pehmeää polyesteri-

vanua sekä suurempia eriä ylijäämämateriaaleja. Kierrätysmateriaaleja käytettäessä 

usein tuottajan on helpointa tarjota tuotettaan, ja sen jälkeen kierrätysmateriaaleja käyt-

tävä yritys voi suunnitella tuotteen materiaalien pohjalta. Tämän lisäksi SNT-Group 

jatkaa jätteiden lajittelua, ja toimittaa energiajätteeksi suuren osan tekstiilipuolen tuo-

tannon jätteistä. 
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