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Tämä kandidaatintyö käsittelee tekstiilien kiertotaloutta ja tarkemmin kuluttajilta kerättyjen 

poistotekstiilien kierrätys- ja jatkokäyttömahdollisuuksien ympäristö- ja sosiaalista vastuuta. 

Työn tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta tekstiilien kiertotaloudesta sekä 

vaihtoehtojen vastuullisuudesta ja haastatteluja Finlaysonin, suomalaisen tekstiiliyrityksen, 

kanssa. Tavoitteena on tulosten pohjalta kartoittaa Finlaysonin poistotekstiilien kierrätyksen 

vastuullisia kehitystapoja. Työssä huomattiin, että kierrätysmahdollisuuksien vastuullisuu-

den arvioinnissa Finlaysonin on huomioitava, että kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy sekä vas-

tuullisuushyötyjä että -haittoja. Lisäksi vastuullisimman vaihtoehdon valintaa hankaloittaa 

se, ettei vastuullisuuden eri näkökulmat aina tue toisiaan, jolloin ympäristövastuun hyötyjä 

tarjoava valinta voi aiheuttaa sosiaalisen vastuun haasteita ja päinvastoin. Finlayson voi kui-

tenkin hallita vastuullisuushaasteita useilla eri keinoilla ja kääntää haasteet vastuullisuus-

hyödyiksi. 

 

Työssä tutkittiin tekstiilien kierrätysvaihtoehdoista uudelleenkäyttöä, tekstiilien kierrätystä 

takaisin tekstiiliteollisuuteen ja tekstiilien kierrätystä muiden teollisuuden alojen käyttöön. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena oli, että uudelleenkäyttö tarjoaa ympäristövastuullisimman 

vaihtoehdon, mutta tekstiilien kierrätys tekstiiliteollisuuteen voi tarjota lähes uudelleenkäy-

tön veroisen ympäristövastuullisen kierrätysvaihtoehdon. Näiden vaihtoehtojen ympäristö-

vastuun mahdollistaa kiertotalouden mukainen materiaalien suljettu kierto, mutta tarkkojen 

laskelmien tekeminen vaatii muun muassa valittujen energiamuotojen ja logistiikan määrit-

telyä. Tekstiilien kierrätys muiden teollisuuden alojen käyttöön tarjoaa muihin vaihtoehtoi-

hin sopimattomille tekstiileille kierrätystä. Vaihtoehtoon liittyy kuitenkin ympäristövastuun 

haasteita, koska se heikentää materiaalien laatua ja tekstiilit eivät kierrä enää pitkään ja pää-

tyvät pian elinkaarensa loppuun. Sosiaalisen vastuun näkökulmasta vastuullisimman vaihto-

ehdon valinta ei ollut kirjallisuuskatsauksen perusteella yksinkertaista. Kaikki vaihtoehdot 

esimerkiksi tarjoavat työpaikkoja, mutta myös vievät niitä perinteisestä tuotannosta. Vaih-

toehdoista voi aiheuta terveyshaittoja, mutta niitä voidaan myös vähentää vastuullisilla va-

linnoilla. Uudelleenkäyttöön liittyi kuitenkin sosiaalisen vastuun hyötyjä enemmän kuin 

haasteita. 
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This bachelor's thesis examines circular economy of textiles, more specifically, the environ-

mental and social responsibility of the recycling possibilities of waste textiles collected from 

consumers. The empirical part of the study was carried out as a literature review examining 

the circular economy of textiles and the responsibility of the recycling alternatives, and as 

interviews with Finlayson, a Finnish textile company. The aim is to use the results for the 

responsible development of Finlayson’s textile recycling. Based on the results, it can be 

stated that when assessing the responsibility of recycling options, Finlayson must consider 

that all options have both sustainability benefits and disadvantages. The choice of the most 

responsible option is complicated because different aspects of responsibility do not always 

support each other, in which case an environmentally responsible choice can pose challenges 

to social responsibility and vice versa. However, Finlayson can manage responsibility in 

different ways and turn the challenges into benefits. 

 

The work investigated three textile recycling options: reuse, recycling back into the textile 

industry and recycling into other industries. The result of the literature review was that reuse 

offers the most environmentally responsible option, but the recycling of textiles to the textile 

industry can provide almost as environmentally responsible recycling option. The environ-

mental responsibility of these two alternatives is made possible by the closed cycle of mate-

rials in accordance with circular economy. But accurate calculations require, among other 

things, the definition of selected energy source and logistics. Recycling textiles for other 

industries provides recycling for textiles that are not suitable for other alternatives. However, 

this option faces environmental responsibility challenges as it degrades the quality of mate-

rials and textiles do not cycle for a long time and soon end their life cycle. From the social 

responsibility point of view, choosing the most responsible option was not simple. All op-

tions for example offer jobs, but also take them away from traditional production. Alterna-

tives can cause health hazards, which can also be reduced through responsible choices. How-

ever, there were found more benefits than challenges for reuse.



4 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. JOHDANTO ............................................................................................... 5 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA KESKEISET KÄSITTEETT ............... 8 

3. TEKSTIILIEN KIERTOTALOUS ........................................................... 10 

3.1. Kiertotalouden määritelmä .................................................................................... 11 

3.1.1. Kiertotalous ja kestävyys ............................................................................... 12 

3.2. Tekstiilien erilliskeräys ja kierrätys osana kiertotaloutta ...................................... 13 

3.3. Erilliskerättyjen poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuudet ............................... 14 

3.4. Poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuullisuus ................................ 19 

3.4.1. Ympäristövastuu ............................................................................................ 20 

3.4.2. Sosiaalinen vastuu .......................................................................................... 24 

4. TEKSTIILIEN KIERRÄTYKSEN VASTUULLINEN KEHITTÄMINEN 

FINLAYSONILLA ......................................................................................... 30 

4.1. Poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuullisuusvertailu .................... 31 

4.2. Vastuullisia kierrätysmahdollisuuksia Finlaysonille ............................................. 40 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET & YHTEENVETO............................................... 44 

LÄHTEET ....................................................................................................... 45 

 

Kaavio 1. Jatkokäyttömahdollisuuksien kierto 

Kaavio 2. Jatkokäyttömahdollisuuksien erityispiirteet ja vastuullisuushyödyt 

  



5 

 

1. JOHDANTO 

 

Tekstiiliteollisuus on perinteisesti kovin lineaarista eli tuotteiden raaka-aineet tuotetaan, 

tuote valmistetaan, sitä käytetään ja sen elinkaari loppuu, jolloin tuote päätyy kaatopaikalle 

tai polttoon (UN Environment Programme 2020). Tässä kandidaatintyössä käsitellään teks-

tiilien kiertotalouden kehittämistä ja painopisteenä on perinteisen lineaarisen mallin mukai-

sen elinkaaren loppuvaihe. Työssä keskitytään poistotekstiileihin ja niiden kiertotalouden 

mukaisiin jatkokäyttömahdollisuuksiin. Echeverria et al. (2019) jakaa tekstiilijätteen kol-

meen; ennen kuluttajaa syntynyt jäte (pre-consumer), kuluttajan jälkeen syntynyt jäte (post-

consumer) ja teollisuusjäte, joista tämä työ tutkii post-consumer-tekstiilijätettä ja kuluttajilta 

kerättäviä poistotekstiilejä. 

 

Tutkimus tehdään yhteistyössä Finlaysonin kanssa. Finlayson Oy on suomalainen tekstii-

lialan yritys, jonka historia ulottuu vuoteen 1820 asti (Finlayson 2020b). Yrityksen kaikki 

myymälät sijaitsevat Suomessa ja verkkokauppatilauksia toimitetaan vain Manner-Suomeen 

(Finlayson 2020e). Vuonna 2019 Finlayson työllisti reilu 160 työntekijää ja liikevaihto oli 

noin 30,2 milj. EUR (Kauppalehti 2020). Finlayson ottaa toiminnassaan huomioon eri vas-

tuullisuuden näkökulmia ja kertoo niistä avoimesti. Yritys on muun muassa lisännyt vastuul-

lisempien materiaalien osuutta kokonaismateriaalihankinnoista ja keskittyy valmistamaan 

laadukkaita ja kestäviä tuotteita ilman haitallisia kemikaaleja (Finlayson 2020f). 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksia ja niiden vas-

tuullisuutta. Näiden teemojen kirjallisuuskatsauksessa käsitellään aiheita yleisellä tasolla, 

mutta tavoitteena on hyödyntää katsauksen tuloksia Finlaysonin kuluttajilta keräämien pois-

totekstiilien kierrätyksen vastuulliseen kehittämiseen. Tutkimuskysymyksiksi muodostui 

seuraavat: 

 

Millaisia ympäristö- ja sosiaalisen vastuun hyötyjä sekä haasteita poistotekstiilien  

jatkokäyttömahdollisuuksilla on? 

 

Miten Finlayson voi vastuullisesti hyödyntää kirjallisuuskatsauksen ja vaihtoehtojen  

vertailun tuloksia liiketoiminnassaan? 
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Tekstiilikuitu tarkoittaa luonnonkuituja, synteettisiä kuituja ja selluloosamuuntokuituja, 

joita käsitellään tekstiiliteollisuudessa ja käytetään muun muassa sisustustekstiileissä, teks-

tiilivaatteissa ja -asusteissa (Euroopan Komissio 2017). Tekstiiliteollisuus on globaalisti 

merkittävä teollisuuden ala niin työllistäjänä kuin taloudellisesti kansainvälisessä kaupassa 

(UN Environment Programme 2020). Globaalin tekstiiliteollisuuden markkina-arvon olete-

taan kasvavan $842,6 miljardiin vuonna 2020 ja kasvu on ollut viime vuosina neljän prosen-

tin luokkaa (Sivaram et al. 2019).  

 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tekstiilien tuotanto on kaksinkertaistunut (Shir-

vanimoghaddam et al. 2020). Tällä hetkellä tekstiilikuitujen kokonaistuotanto vuodessa on 

yli 100 miljoonaa tonnia. Vuonna 2018 eniten tuotettiin 62 prosentin osuudella synteettisiä 

kuituja. Näistä ylivoimaisesti suosituin oli polyesteri, jonka osuus kaikkien tekstiilikuitujen 

tuotannosta on yli 50 prosenttia. Toiseksi suosituin on puuvilla, joka on luonnonkuitu ja 

jonka osuus kokonaistuotannosta oli hieman alle neljänneksen. Puuvillan suurimmat tuotta-

jamaat ovat Intia, Kiina ja Yhdysvallat (OECD FAO 2019). (Textile Exchange 2019.) 

 

Tekstiilien tuotantoon kuuluu monia eri vaiheita ja arvoketjut ovat pitkiä. Ketjuihin kuuluu 

kaikki vaiheet, jotka luovat arvoa tuotteeseen tai joissa tuote luo arvoa ympärilleen. Näitä 

vaiheita ovat muun muassa suunnittelu, raaka-aineiden hankinta, valmistus, myyminen, 

käyttäminen ja tuotteen elinkaaren loppu sen käytön jälkeen (UN Environment Programme 

2020). Tarkemmat vaiheet riippuvat esimerkiksi käsiteltävästä raaka-aineesta, valmistusta-

voista ja lopputuotteesta. Esimerkiksi puuvillatuotteen valmistuksen vaiheita ovat puuvillan 

viljely ja sadonkorjuu, kuidun ja langan tuotanto, kankaan valmistus sekä kankaan käsittely 

muun muassa värjäämällä ennen lopullisen tuotteen valmistusta. Tuotantoketjun vaiheisiin 

liittyy useita ympäristöhaasteita, joista merkittävimpiä ovat viljelyssä käytetyt maatalouske-

mikaalit sekä kankaan valmistuksen suuri veden, energian ja kemikaalien kulutus. (Baydar 

et al. 2015.) 

 

Uusien tekstiilikuitujen tuotanto aiheuttaa monia ympäristövaikutuksia. Ellen MacArthur 

Foundation (2017) arvioi, että globaali tekstiilituotanto aiheutti vuonna 2015 kasvihuone-

kaasupäästöjä noin 1,2 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Esimerkiksi perinteisen 
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puuvillan tuotanto kuluttaa paljon vettä ja vaatii kemikaalien sekä lannoitteiden käyttöä. 

Synteettisten materiaalien ja villan tuotanto kuluttaa erityisen paljon energiaa ja aiheuttaa 

suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotanto aiheuttaa muun muassa ilmastonmuutosta ja re-

hevöitymistä sekä kuluttaa luonnonvaroja, mutta ympäristövaikutuksia voidaan huomatta-

vasti pienentää käyttämällä vastuullisempia raaka-aineita ja kierrättämällä tekstiilejä. Kier-

rätys antaa tekstiilille uuden elämän, toteuttaa kiertotaloutta ja välttää arvokkaiden tekstiili-

kuitujen joutumista kaatopaikoille tai polttoon. (Joint Research Centre, Euroopan Komissio 

2020.) 

 

Tekstiilien tuotantoon viljelystä tuotteen valmistukseen liittyy myös paljon sosiaalisen vas-

tuun haasteita. Toimialalla vallitsee hintapaine eli paine hyvin alhaisiin myyntihintoihin, 

mikä johtaa säästöihin tuotantoketjussa. Tekstiilituotantoa onkin siirretty paljon halvemman 

työvoiman maihin, joissa on usein myös heikommat työntekijöitä suojaavat lait. Kustannus-

säästöt ja työsuojelulain puutteellisuus johtaa työntekijöillä usein elämiseen riittämättömään 

palkkaan ja ylityötunteihin, joskus jopa lapsityövoimaan. Terveysongelmia voi aiheutua 

vaarallisista työolosuhteista ja haitallisten aineiden ja kemikaalien käsittelystä. Tehtaiden 

puutteellinen jätevesien käsittely voi aiheuttaa ongelmia paikallisille yhteisöille, kun vedet 

saastuttavat jokia, joista haetaan juomavettä ja hankitaan ruokaa. (Ellen MacArthur Founda-

tion 2017, UN Environment Programme 2020.) 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA KESKEISET KÄSITTEETT 

 

Ensiksi tämän kandidaatintyön kolmannessa kappaleessa muodostetaan tutkimukselle kir-

jallisuuskatsaukseen perustuva viitekehys. Tämän jälkeen kappaleessa neljä tarkastellaan 

Finlaysonin kontekstissa poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuullisuutta ja 

tunnistetaan lopuksi vastuullisen tekstiilien kierrättämisen kehitysmahdollisuuksia. Tutki-

musmenetelminä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta ja keskusteluja Finlaysonin edusta-

jan kanssa. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään tekstiilien kiertotaloudesta ja tekstiilien kierrätyksestä 

tehtyihin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Tarkoituksena on esitellä olemassa olevaa kirjalli-

suutta ja koota siitä johtopäätöksiä. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään akateemisia ar-

tikkeleita sekä raportteja julkiselta taholta, EU:lta, voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä, 

yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Kirjallisuuskatsauksessa huomioitiin niin suomalaisia kuin kan-

sainvälisiäkin julkaisuja. Käytettyjä hakusanoja olivat muun muassa tekstiilien kiertotalous, 

tekstiilien kierrätys sekä näiden vastuullisuus. Hakusanoista käytettiin suomen- ja englan-

ninkielisiä muotoja. 

 

Keskustelut Finlaysonin edustajan kanssa toteutettiin vuoden 2020 syyskuussa ja lokakuussa 

Teams-palavereina. Keskusteluja oli kaksi kappaletta, jotka kestivät molemmat noin puoli 

tuntia. Keskusteluissa kartoitettiin Finlaysonin tekstiilien kierrätyksen nykytilannetta, jotta 

sen vastuullisia kehityskohtia voitaisiin tutkimuksessa tunnistaa. Käsiteltäviä aiheita olivat 

muun muassa erilliskeräyksen toteutus, tekstiilien nykyiset jatkokäyttötavat ja tunnistetut 

haasteet kierrätyksen mahdollistamisessa. Palavereiden lisäksi Finlaysonista kerättiin tietoa 

yrityksen kotisivuilta. 

 

Työssä esiintyy paljon käsitteitä, joista seuraavaksi avataan keskeisimmät: 

 

Tekstiilien kierrätys 

Tekstiilien kierrätys on laaja käsite, joka sisältää tekstiilien uudelleenkäytön sellaisenaan, 

tekstiilien uudelleen käsittelyn sekä käsitellyn tekstiilin tuotannon uudeksi tuotteeksi (Muthu 

et al. 2012).  
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Poistotekstiili 

Poistotekstiili tarkoittaa omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä. Siihen sisältyy sekä tekstiilijäte 

että tekstiilituotteet. (Salmenperä 2017.) Termi kuvaa hyvin Finlaysonin kuluttajilta kerää-

miä tekstiilejä, joten tätä termiä käytetään kuvaamaan kaikkia kerättyjä tekstiilejä. 

 

Tekstiilituote 

Tekstiilituote on ehjä mutta käytetty kodintekstiili tai vaate. Tekstiilituotteet voidaan kier-

rättää sellaisenaan takaisin käyttöön tai alkuperäisen tuotteen materiaaleista voidaan tehdä 

esimerkiksi leikkaamalla uusia tuotteita (uudelleenkäyttö). (Salmenperä 2017.) 

 

Tekstiilijäte 

Tekstiilijätteellä tarkoitetaan käytöstä poistettua tekstiiliä, joka ei kelpaa suoraan uudelleen-

käyttöön. Se on kerätty kierrätettäväksi tai muuten hyödynnettäväksi. Hyödyntämismenetel-

miä ovat esimerkiksi mekaaninen, kemiallinen ja terminen kierrätys. (Salmenperä 2017.) 

 

Downcycling 

Downcycling-termille ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä. Termi tarkoittaa kier-

rätystä, jossa alkuperäisen tuotteen arvo ja laatu laskevat kierrätysprosessissa (Merriam-

Webster 1995). 
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3. TEKSTIILIEN KIERTOTALOUS 

 

YK toteaa vuonna 2020 julkaisemassaan raportissa, että nykyinen tekstiilien arvoketju on 

edelleen suurilta osin lineaarinen eli tuotteen käytön jälkeen se päätyy useimmiten poltetta-

vaksi tai kaatopaikalle (UN Environment Programme 2020). Ellen MacArthur Foundation 

(2017) toteaa raportissaan, että vuosittain hukataan yli 500 miljardia USD:a kierrätyksen 

puutteen ja tekstiilien alikäytön takia. Shirvanimoghaddam et al. (2020) mukaan globaalisti 

yli kaksi kolmasosaa tuotetuista vaatteista päätyy kaatopaikoille ja vain 15 % kierrätykseen. 

Suomessa tekstiilejä ei ole sijoitettu kaatopaikalle 1.1.2016 voimaan astuneen tekstiilien 

kaatopaikkasijoituskiellon jälkeen, mutta edelleen suurin osa käytetyistä tekstiileistä hyö-

dynnetään energiana ja vain muutama prosentti päätyy uudelleenkäyttöön tai kuitujen kier-

rätykseen (Jurkko 2015, Ympäristöhallinto 2015). Niin kuin aiemmin todettiin, tekstiiliteol-

lisuus aiheuttaa paljon vastuullisuushaasteita. Tekstiilien lyhyt elinkaari ja sen loppuminen 

jo jopa ensimmäisen kuluttajan jälkeen lisää vastuullisuusongelmia ja uusien tekstiilien tuo-

tantoa. 

 

Lineaarisuudesta aiheutuvia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan pienentää tuotteen 

elinkaarta pidentämällä, mikä voidaan toteuttaa valmistamalla laadukkaita tuotteita tai esi-

merkiksi korjaamalla kulumia (De Saxce et al. 2012). Vanhan ja kuluneen tekstiilituotteen 

elinkaaren loppu ja tuotteen joutuminen kaatopaikalle voidaan välttää kierrättämällä (Shir-

vanimoghaddam et al. 2020). Nämä toimet lisäävät lineaariseen arvoketjuun silmukoita, joi-

den avulla materiaalit kiertävät pidempään, mikä on askel kohti tekstiilien kiertotaloutta (UN 

Environment Programme 2020). 

 

Tässä kappaleessa perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla tekstiilien kiertotalouteen ja 

poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksiin. Ensiksi käsitellään kiertotaloutta yleisesti, 

minkä jälkeen keskitytään tekstiilien kiertotalouteen ja tekstiilien kierrätykseen osana kier-

totaloutta. Tämän jälkeen esitellään poistotekstiilien eri jatkokäyttömahdollisuuksia ja nii-

den vastuullisuus hyötyjä sekä haasteita ympäristö- ja sosiaalisen vastuun näkökulmista. 
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3.1.  Kiertotalouden määritelmä 

 

Kiertotalous tarkoittaa materiaalin ja energian kiertämistä taloudessa ja arvoketjuissa niin, 

ettei arvoa häviä tai sitä häviää mahdollisimman vähän. Tavoitteena on, että materiaalit kier-

tävät loputtomasti suljettua ympyrää, eikä tuotteen elinkaari pääty esimerkiksi kaatopaikalle. 

(Delchet-Cochet 2020). Kiertotalous tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon lineaariselle arvo-

ketjulle (UN Environment Programme 2020). 

 

Kiertotalous on kuitenkin suhteellisen uusi tutkimuskohde ja kirjallisuudessa käsitteelle löy-

tyy useita määritelmiä. Kirchherr et al. (2017) toteuttivat kiertotalouden määritelmistä sys-

temaattisen analyysin, joka kattoi 114 erilaista määritelmää. Useimmiten määritelmissä tois-

tui niin sanottu 3R-malli; reduce, reuse ja recycle eli vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kier-

rätys. Tämän lisäksi jonkin verran määritelmään lisättiin neljäs R, talteenotto (recover), joka 

tarkoittaa materiaalien talteenottoa muun muassa tuotannosta tai käytöstä. Delchet-Cochet 

(2020) muotoilee kiertotalouden perusperiaatteiksi materiaalien ja tuotteiden korjaamisen 

(repair), uudelleenkäytön (reuse), muuttamisen toiseen tarkoitukseen (repurpose) ja kierrä-

tyksen (recycle). 

 

Ellen MacArthur Foundation (2013) esittää, että kiertotalous luo arvoa neljällä eri tavalla. 

Nämä arvonluonnin lähteet ovat toisiaan tukevia ja saattavat tapahtua osin yhtä aikaa. En-

simmäinen on Power of the inner circle. Tämä tarkoittaa, että materiaalikiertojen pitäisi olla 

mahdollisimman suljettuja. Näin saadaan suurempia säästöjä energiassa, materiaaleissa ja 

kustannuksissa. Toinen arvonluonnin lähde on Power of circling longer, jonka tavoitteena 

on pitää materiaalit, komponentit sekä itse tuotteet kierrossa pidempää. Kolmas lähde on 

Power of cascaded use and inbound material/product substitution. Tämä tarkoittaa mahdol-

lisuutta siirtää materiaaleja, komponentteja ja tuotteita alkuperäisestä käyttötarkoituksesta 

tai tuotekategoriasta toiseen käyttötarkoitukseen. Power of pure, non-toxic or at least easier-

to-separate inputs and designs on neljäs ja viimeinen lähde, joka vaikuttaa tuotesuunnitte-

luun. Puhtaiden raaka-aineiden ja kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy mahdollistaen ar-

vonluonnin. 
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Kiertotaloudella on siis positiivisia vaikutuksia etenkin ympäristöhaasteisiin, koska sen 

avulla voidaan säästää esimerkiksi uusien materiaalien ja tuotantoon kuluvan veden sekä 

energian tarvetta. Kiertotalous tarjoaa vastuullisuushyötyjen lisäksi organisaatioille kustan-

nussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka mahdollistavat uusien työpaikkojen 

synnyn ja talouskasvun. Mallin suurta suosiota selittääkin se, että se tarjoaa taloudellisesti 

kannattavia ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Kiertotalousmalli tarjoaa ympäristöllisille ja ta-

loudellisille seikoille yhteistyöalustan eikä aseta näitä vastakkain. Kiertotalous nähdään siis 

usein taloudellisena mallina, joka tarjoaa hyötyjä niin ympäristölle kuin ihmisillekin. (Ellen 

MacArthur Foundation 2013, Delchet-Cochet 2020.) 

 

3.1.1. Kiertotalous ja kestävyys 

 

Kiertotalouden ja kestävyystavoitteen yhteyttä on kuitenkin myös kyseenalaistettu. Geiss-

doerferab et al. (2017) tekivät laajan kirjallisuuskatsauksen ja -analyysin kiertotalouden ja 

kestävyyden eroista ja yhtäläisyyksistä sekä yhteyksistä. Kestävyys ja vastuullisuus ovat pe-

rinteisesti määritelty kattavan kokonaisvaltaisesti näiden kolme osa-aluetta: ympäristöllinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Tutkimuksessa ilmeni, ettei kiertotalous useinkaan 

sisällä kirjallisuuden määritelmissä, tavoitteissa ja käytännön toimissa tasaisesti kaikkia vas-

tuullisuuden osa-alueita, vaan sosiaalinen vastuu jätetään lähes huomiotta. Samankaltaisiin 

tuloksiin ovat päässeet myös Kirchherr et al. (2017), jotka toteavat, että kirjallisuudessa kier-

totalouden tavoitteiksi mainitaan taloudellinen menestys sekä ympäristö, mutta sosiaalisen 

vastuun näkökulma ja mallin merkitys tuleville sukupolville jätetään usein huomiotta.  

 

Toisaalta Geissdoerferab et al. (2017) löysivät kirjallisuudesta kestävyyttä ja kiertotaloutta 

yhdistäviä tekijöitä ja samankaltaisia määritelmiä. Näitä olivat muun muassa systeemimuu-

tos käsitteen keskiössä, eri sidosryhmien yhteistyö, liiketoimintamallien luominen muutok-

sen mahdollistajana ja yksityisen sektorin merkitys resurssien sekä kyvykkyyksien takia. 

Vaikka kirjallisuudessa määritelmät ja tavoitteet kuitenkin usein jokseenkin eroavat, Geiss-

doerferab et al. (2017) toteavat, että monet tahot kuten Yhdistyneet kansakunnat esittävät 

kiertotalouden ja kestävyyden välille voimakasta yhteyttä ja kiertotaloutta kestävän tulevai-

suuden mahdollistajana. Kiertotaloutta voidaankin käsitellä myös yhtenä monista malleista 
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ja toimintatavoista, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen (Bocken et al. 2014, Bocken 

& Weissbrod 2017). 

 

3.2.  Tekstiilien erilliskeräys ja kierrätys osana kiertotaloutta 

 

Perinteinen tekstiiliteollisuus kuluttaa paljon luonnonvaroja ja itse teollisuus sekä nykyiset 

kulutustottumukset aiheuttavat suuria määriä tekstiilijätettä. Kiertotalous tarjoaa potentiaa-

lisen keinon ratkaista tekstiilien elinkaaren aikaisia vastuullisuushaasteita. Erilaisia ympä-

ristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaa ilmastovaikutusta, syntyy 

kaikissa tekstiilituotteen elinkaaren vaiheissa: raaka-aineen kasvatuksessa ja hankinnassa, 

tuotteen valmistuksessa, käytössä ja elinkaaren lopussa. Kiertotalouden avulla voidaan vä-

hentää uusien raaka-aineiden tarvetta sekä välttää elinkaaren loppu tai ainakin siirtää sitä. 

(Ellen MacArthur Foundation 2017.) 

 

Kiertotalousmallissa yritysten hankintaketjut nähdään suljettuina silmukoina, joissa kääntei-

nen logistiikka mahdollistaa materiaalien virtaamisen takaisin kuluttajilta tuotantoon. Kään-

teisten virtojen kriittisimpiä mahdollistajia ovat tekstiilien kierrätys ja tekstiilien erilliske-

räys. Mallissa kierrättäjänä ja ikään kuin tavarantoimittajana toimii kuluttaja (Anderson & 

Huge Brodin 2005). (Delchet-Cochet 2020.) 

 

Poistotekstiilejä keräävät etenkin hyväntekeväisyysjärjestöt ja lisäksi jätepalvelukeskukset 

ja yritykset kuten Finlayson. Pohjoismaissa suurimpia tekstiilikeräyksen järjestäjiä ovat eri-

laiset hyväntekeväisyysjärjestöt. Näiden kautta kuluttajat voivat jättää poistotekstiilejä lä-

himpään keräyslaatikkoon. (Palm et al. 2014.) Jätepalvelukeskukset ovat julkisia toimijoita. 

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Sortti-asemilla on maksullinen tekstii-

lien keräys, josta tekstiilit päätyvät esilajittelun kautta eteenpäin materiaalinmukaiseen lajit-

teluun ja jatkokäsittelyyn. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 2020.) Yri-

tykset keräävät myös tekstiilejä usein omissa myymälöissään osana yritysvastuuta. Yritykset 

usein määrittelevät, millaisia tekstiilejä vastaanottavat, ja tekstiilien hyödyntämistavat vaih-

televat yrityksittäin. Suomessa Finlaysonin lisäksi esimerkiksi H&M ottaa vastaan käytettyjä 

tekstiilejä, joita vastaan kuluttaja saa etukupongin (H&M 2020b). 
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Shirvanimoghaddam et al. (2020) toteavat, että tekstiilien kiertotalous ja kierrätys ovat toi-

mivia keinoja vastata tekstiilijätteen aiheuttamiin kestävyyshaasteisiin. Tekstiilien kierrä-

tyksellä voidaan vähentää kaatopaikalle joutuneen tekstiilin määrää sekä neitseellisten 

raaka-aineiden tuotantoa, mikä pienentää muun muassa veden- ja energiankulutusta. Kierrä-

tys vähentää tekstiilijätteen aiheuttamaa vesien rehevöitymistä ja esimerkiksi tekstiilijät-

teestä peräisin olevien mikromuovien joutumista vesistöihin. 

 

Kuluttajilta saatavan tekstiilijätteen kierrätykseen liittyy myös haasteita. Tekstiilit ovat ny-

kyään usein valmistettu monista erilaisista kuiduista, mikä antaa tekstiileille hyviä ominai-

suuksia kuten hengittävyyttä. Kuitusekoitusten kierrätys on kuitenkin hyvin hankalaa eikä 

olemassa olevalla teknologialla pystytä tähän kovin tehokkaasti. Kuluttajilta kerättävien 

tekstiilien laatu ja koostumus voivat vaihdella, ja huono ennustettavuus voi aiheuttaa haas-

teita kierrätysmenetelmien hyödyntämiseen ja kierrätyksen suunnitteluun. (Franco 2017.) 

Lisäksi kierrätyksen pitäisi olla järjestävällä taholle taloudellisesti järkevää, jotta tekstiili-

kierrätys voidaan ottaa kiinteäksi osaksi liiketoimintaa. 

 

3.3.  Erilliskerättyjen poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuudet 

 

Kuluttajilta kerättyjen poistotekstiilien kiertotalouden mukaiset jatkokäyttömahdollisuudet 

voidaan jakaa kolmeen vaihtoehtoon: 

 

A. Uudelleenkäyttö (reuse) 

 Tekstiilituotteen kierrätys sellaisenaan takaisin käyttöön tai tuotteen materi-

aalien muotoilu uudeksi tuotteeksi (suljettu silmukka) 

B. Kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen 

 Tekstiilien raaka-aineiden jalostus takaisin tekstiiliteollisuuteen uutena tuot-

teena (suljettu silmukka) 

C. Kierrätys muiden teollisuudenalojen käyttöön 

 Tekstiilit ja raaka-aineet kierrätetään muiden teollisuudenalojen jalostetta-

vaksi (avoin silmukka) 
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Kiertotalouden mukaisia tekstiilien elinkaaren pidentämisvaihtoehtoja on toki monia muita-

kin kuten tekstiilien vuokraus. Tässä työssä tutkitaan tekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksia 

Finlaysonin tilanteen näkökulmasta, minkä takia tutkimuksessa hyödynnetään edellä mainit-

tua jaottelua kolmeen: A, B ja C (L'éco-organisme du textile, du linge, de la chaussure ECO-

TLC 2019, Delchet-Cochet 2020). Uudelleenkäytön esimerkeissä kuitenkin esitellään myös 

jaottelun ulkopuolelta Finlayson liiketoimintaan mahdollisesti sopivia tapoja tukea kulutta-

jia uudelleenkäytön mahdollistamisessa. Rajaus ei siis sulje täysin muita jatkokäyttömah-

dollisuuksia pois, sillä tarkoituksena on kartoittaa ja esitellä Finlaysonille sen liiketoimin-

taan sopivia kierrätystä ja kiertotaloutta tukevia malleja. Kaaviossa 1. on esitetty tekstiilien 

jatkokäyttömahdollisuudet A, B ja C ja yksinkertaistetusti tekstiilien kierto. Jatkokäyttömah-

dollisuudet esitellään tarkemmin myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

 

Kaavio 1. Jatkokäyttömahdollisuuksien kierto (L'éco-organisme du textile, du linge, de la chaussure ECO-TLC 

2019, Delchet-Cochet 2020) 

 

Vaikka tekstiilejä on kierrätetty jo pitkään, kierrätysteknologioilla on edelleen haasteita 

muun muassa kierrätysmateriaalin laadun varmistuksessa ja teknologioiden laajemmassa 

kaupallistamisessa (Ellen MacArthur Foundation 2017). Hyödyntämiseen käytettyjä 
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teknologioita on useita, ja ne mahdollistavat tekstiilien kierron ja eri jatkokäyttömahdolli-

suudet. Tekstiilijätteen kierrätystä ovat mekaaninen, kemiallinen ja terminen kierrätys. Teks-

tiilijätteen hyödyntämistä taas on esimerkiksi energiakäyttö. Kierrätyksen tavoitteena on siis 

käsitellä tekstiilijätettä niin, että siitä saadaan uusi tuote, materiaalia tai ainetta, jota voidaan 

käyttää samaan tai uuteen käyttötarkoitukseen. Hyödyntämisessä tekstiilijätettä käytetään 

niin, että sillä korvataan esimerkiksi tuotantolaitoksessa muutoin polttoon meneviä materi-

aaleja. (Salmenperä 2017.) Tässä kandidaatintyössä keskitytään uudelleenkäytön lisäksi 

tekstiilien kierrätykseen ja esitellään myöhemmin lyhyesti kemiallinen ja mekaaninen kier-

rätys. 

 

Poistotekstiilien keräys sekä läpi käyminen vaativat itsessään paljon resursseja, minkä takia 

on mielekästä pyrkiä kierrättämään jokainen tekstiili tehokkaasti. Tämä tarkoittaa tekstiilin 

arvon säilyttämistä mahdollisimman korkealla, mistä hyötyvät niin ympäristö, ihmiset kuin 

talouskin. (Ellen MacArthur Foundation 2017) Finlayson on tekstiilien keräyksessään rajan-

nut vastaanotettavat tuotteet lakanoihin ja farkkutuotteisiin, joten kierrätettävä materiaali on 

suurilta osin puuvillaa. Seassa voi kuitenkin olla muitakin raaka-aineita ja tuotteiden kunto 

sekä soveltuvuus eri jatkokäyttömahdollisuuksiin vaihtelee niin kuin myös käytössä olevat 

kierrätysmenetelmät. Seuraavaksi tarkemmin esiteltävät vaihtoehdot A, B ja C tarjoavat 

kierrätysmahdollisuuden eri laatuisille ja tyyppisille tekstiileille. 

 

Vaihtoehto A: Uudelleenkäyttö 

 

Uudelleenkäyttöä on tekstiilituotteen tai -tuotteen osan käyttämistä uudelleen (Salmenperä 

2017). Uudelleenkäyttö alkuperäiseen käyttötarkoitukseen voidaan toteuttaa lahjoittamalla 

tuote, vaihtamalla tuotteita kuluttajien kesken tai saattamalla tuote uudestaan myyntiin esi-

merkiksi tekstiilikeräyksen kautta (Ellen MacArthur Foundation 2013). Käytettyjen tekstii-

lien kankaiden ja muiden osien käyttö uusissa tuotteissa materiaalina on myös uudelleen-

käyttöä (Salmenperä 2017). 

 

Tekstiilien uudelleenkäyttöä voidaan mahdollistaa monin tavoin ja mahdollistajina voivat 

toimia kuluttajat, yritykset sekä hyväntekeväisyysjärjestöt. Monien hyväntekeväisyysjärjes-

töjen tavoitteena on kerätä varoja hyväntekeväisyysprojekteihin tai tarjota hyväkuntoisia 
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mutta edullisia vaatteita heikommassa asemassa oleville. (Farrant et al. 2010.) UFF on Suo-

men suurin tekstiilejä keräävä hyväntekeväisyysjärjestö. Sen keräyslaatikoista tekstiilit siir-

tyvät Suomen lajittelukeskuksiin, joista pieni määrä parhaimmassa kunnossa olevista teks-

tiileistä päätyy myyntiin UFF:n Suomen myymälöihin ja suurin osa kerätyistä tekstiileistä 

lähetetään kansainvälisille Humana-järjestöille ja Itä-Eurooppaan, Venäjälle ja Afrikkaan. 

Tekstiilit päätyvät ensisijaisesti myyntiin paikallisten tukkumyyjien kautta mutta myös hyö-

dynnettäväksi materiaalina, energiakäyttöön tai jätteeksi. (Palm et al. 2014.) UFF itse kertoo, 

että vuonna 2019 kerätyistä vaatteista 94,8 % päätyi uudelleenkäyttöön tai hyödynnettiin 

materiaalina. (UFF 2020.) 

 

Suomessa muun muassa tekstiilialan yritykset PaaPii ja Vimma mahdollistavat ja tukevat 

omien tuotteidensa kierrätystä uudelleenkäyttöön. PaaPii kertoo avoimesti asiakkaidensa 

pyörittämästä Facebook-ryhmästä, jossa kuluttajat itse kierrättävät PaaPiin tuotteita (PaaPii 

2020). Vimma taas myy Outlet-myymälöissään esimerkiksi palautustuotteita ja järjestää 

niissä ajoittain kirpputoritoimintaa, jossa yrityksen oma henkilökunta ja asiakkaat voivat 

myydä käytettyjä Vimma-tuotteita. Yritys on lisäksi tehnyt yhteistyötä käytettyjä tekstiili-

tuotteita myyvän Emmy-verkkokaupan kanssa ja kannustanut asiakkaitaan lähettämään käy-

tetyt Vimma-tuotteet Emmylle. (Vimma 2020.) 

 

Alkuperäisen tuotteen materiaalien uudelleenkäyttö voidaan toteuttaa kunnostamalla teks-

tiili takaisin käyttöön tai kierrättämällä materiaali uudestaan tuotteiksi (repurpose). Tällöin 

kuituja ei erotella, vaan olemassa olevasta materiaalista tehdään uusi tuote esimerkiksi leik-

kaamalla kangaspaloja ja ompelemalla ne takaisin tekstiilituotteeksi. Valmistettavia tuotteita 

voi olla esimerkiksi laukut, lompakot ja t-paidat. (Zamani et al. 2015.) Tämä vaihtoehto ei 

vaadi monimutkaista tekniikkaa mutta työvoimaa sitäkin enemmän. Kierrätettävän materi-

aalin pitää lisäksi olla kohtuullisen laadukasta ja tarpeeksi isoissa paloissa, minkä takia so-

pivan materiaalin tasainen saatavuus voi aiheuttaa haasteita. (Ellen MacArthur Foundation 

2017.) Tekniikka onkin saavuttanut vasta pienen niche-markkinan (Zamani et al. 2015). Esi-

merkiksi suomalainen pieni vaateyritys Jouten valmistaa vaatteita hotellien vanhoista pyyh-

keistä ja lakanoista. Työ tehdään käsityönä, ja materiaalit muutetaan uudeksi tuotteeksi vär-

jäämällä, leikkaamalla ja ompelemalla (Jouten 2020). 
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Vaihtoehto B: Kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen 

 

Vaihtoehto B tarkoittaa tekstiilijätteen kierrättämistä tuotteiksi takaisin tekstiiliteollisuuteen 

ja tarjoaa jatkokäyttömahdollisuuden uudelleenkäyttöön kelpaamattomille tuotteille. Monet 

tekstiilit valmistetaan eri kuitujen sekoituksista, jotta materiaaleihin saataisiin toivottuja 

ominaisuuksia kuten kestävyyttä tai helppohoitoisuutta. Tämä kuitenkin aiheuttaa haasteita 

kuitujen erottelulle ja kierrätykselle. (Dahlbo et al. 2015.) 

 

Kemiallinen kierrätys sopii sekä synteettisille kuiduille, selluloosakuiduille että synteettisiä 

ja luonnonkuituja sisältäville kuitusekoituksille. Menetelmässä ylimääräiset osat, kuten na-

pit ja vetoketjut irrotetaan tuotteista, minkä jälkeen kuidut erotetaan alkuperäisestä tekstii-

listä hyödyntäen erilaisia kemiallisia menetelmiä ja reaktioita. Lopputuloksena on alkupe-

räisen kaltaista ainetta, josta voidaan valmistaa laadukkaita kuituja monenlaisiin tekstiilei-

hin. (Palm et al. 2014.) Esimerkiksi ruotsalainen tekstiilikierrätysyritys Renewcell on kehit-

tänyt käytetystä puuvillasta kemiallisella kierrätyksellä valmistettavan Circulose® -materi-

aalin (Renewcell 2020b). Materiaalia on käytetty muun muassa kansainvälisen tekstiiliyri-

tyksen H&M:n Conscious Exclusive SS20 -vaatemallistossa (H&M 2020a). 

 

Kemiallisella kierrätyksellä ei kuitenkaan pystytä käsittelemään kaikkia tekstiilejä. Yhdiste-

tyssä kierrätyksessä hyödynnetään sekä kemiallista että mekaanista kierrätystä, jolloin voi-

daan tuottaa hyvinkin monenlaisia kierrätystuotteita myös takaisin tekstiiliteollisuuteen. 

(Dahlbo et al. 2015.) Hyödynnettäessä vain mekaanista kierrätystä, voidaan tuottaa myös 

tekstiilituotteita, mutta saatu materiaali soveltuu usein lähinnä muiden teollisuudenalojen 

käyttöön, minkä takia mekaaniseen kierrätykseen paneudutaan enemmän vaihtoehdon C yh-

teydessä.  

 

Vaihtoehto C: Kierrätys muiden teollisuudenalojen käyttöön 

 

Vaihtoehto C voi tarkoittaa materiaalien kierrätystä esimerkiksi eristeiksi tai huonekalujen 

valmistukseen niiden täytteinä (Ellen MacArthur Foundation 2013). Tällöin tekstiilijäte pää-

tyy muuhun käyttöön kuin mihin tekstiilituote oli alkuperäisesti valmistettu. Tätä materiaa-

lien avointa kiertoa tekstiiliteollisuudesta muiden teollisuuden alojen käyttöön kutsutaan 
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englannin kielessä termillä downcycling, joka tarkoittaa kierrätystä, jossa lopputuotteen arvo 

on alkuperäistä tuotetta matalampi (Palm et al. 2014). 

 

Mekaaninen kierrätys on Euroopan suosituin tekstiilien hyödyntämismenetelmä (Palm et al. 

2014). Menetelmällä pystytään käsittelemään sekä ehjiä että rikkinäisiä tekstiilejä. Materi-

aaliksi käy niin luonnonkuidut, tekokuidut kuin sekoitteetkin, ja helpoiten voidaan käsitellä 

pehmeitä materiaaleja. (Dahlbo et al. 2015.) Prosessissa tekstiili rikotaan kuiduiksi mekaa-

nisilla menetelmillä kuten leikkaamalla, silppuamalla ja karstaamalla. Tämän jälkeen val-

mistetaan lanka tai kuitukangas. Prosessissa kuitujen laatu huononee ja lopulliseen tuottee-

seen sekoitetaankin usein neitseellisiä raaka-aineita haluttujen ominaisuuksien tuomiseksi ja 

laadun parantamiseksi. (Palm et al. 2014.) 

 

Mekaanisella kierrätyksellä tekstiilijätteestä voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita eri te-

ollisuuden aloille. Käyttökohteita ovat muun muassa pakkausmateriaalit, ääni- ja lämpöeris-

teet, imeytystuotteet ja autoteollisuuden sisustusmateriaalit. Mekaanisella kierrätyksellä val-

mistetusta langasta voidaan myös valmistaa huonekalu- ja sisustuskankaita, efektilankoja tai 

neuletuotteita. Yhdistetty kierrätys voi tarjota myös muiden teollisuuden aloille meneviin 

kierrätystuotteisiin hyötyjä ja hyviä ominaisuuksia. (Dahlbo et al. 2015.) 

 

3.4.  Poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuullisuus 

 

Kiertotalousajattelu saattaa ajoittain olla liian yksinkertaistettua ja siihen voi liittyä yllättä-

viäkin haasteita. Mallissa on monenlaisia näkökulmia ja erilaiset asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Positiivinen ympäristö- tai sosiaalinen vaikutus jossain kohtaa kiertoa saattaa aiheuttaa ne-

gatiivisia vaikutuksia toisessa kohtaa tai jonkun toisen tuotteen elinkaaressa. (Murray et al. 

2015.) 

 

Myös kierrätys vaatii esimerkiksi energiaa ja muita resursseja sekä voi altistaa työntekijät 

huonoille työoloille. Tekstiiliyritysten läpinäkyvyys lisääntyy koko ajan ja kuluttajat nosta-

vat tapetille yritysten vastuuttomia toimintatapoja (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

Näitä erilaisia vastuullisuushaasteita saattaa syntyä sivutuotteena myös hyvistä aikeista ja 

kiertotalouden noudattamisesta, kuten tekstiilikeräyksessä ja kierrättämisen 
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mahdollistamisessa. Koska syyseuraussuhteet ovat monimutkaisia ja teoilla voi olla paljon 

vaikutuksia laajallakin alueella, on syytä perehtyä eri kiertotalouden mukaisten toimintamal-

lien vastuullisuuteen ennen niiden käyttöönottoa (Ellen MacArthur Foundation 2013). Seu-

raavaksi perehdytään edellisessä kappaleessa esiteltyjen tekstiilijätteen jatkokäyttömahdol-

lisuuksien vastuullisuuteen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun näkökulmista. Jatkokäyttö-

mahdollisuuksien kohdalla esitetään niin hyötyjä kuin haasteitakin vastuullisuuden näkökul-

masta. 

 

3.4.1.  Ympäristövastuu 

 

Kaikki tekstiilijätteen jatkokäyttömahdollisuudet A, B ja C vähentävät resurssien tarvetta ja 

pienentävät näin erilaisia ympäristövaikutuksia kuten kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna 

neitseellisten raaka-aineiden käyttöön ja täysin uusien tuotteiden valmistukseen (Sandin & 

Peters 2018). Yksi suurimpia tekstiilien kierrätyksen hyötyjä ympäristövastuulle on, että jat-

kokäytöllä ja poistotekstiilien hyödyntämisellä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden 

tarvetta (Dahlbo et al. 2015). Lisäksi uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys vähentää ve-

denkulutusta ja tuotantoprosessissa tarvittavan energian määrää (Papu Carrone et al. 2020). 

Kierrätysmateriaalien lisääminen pienentää uusien keinokuitujen valmistukseen käytetyn öl-

jyn tarvetta ja neitseellisen puuvillan kysynnän supistuessa vähenee myös puuvillan tuotan-

nossa käytettyjen kemikaalien määrä. (Palm et al. 2014, Ellen MacArthur Foundation 2017.) 

 

Tekstiilien keräys, lajittelu ja kierrätykseen käytetyt menetelmät aiheuttavat kaikki myös 

päästöjä. Kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioinnissa verrataankin usein kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia perinteisiin tekstiilien tuotantotapoihin.  

Dahlbo et al. (2015) tutkivat erilaisten tekstiilien uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuk-

sien ympäristövaikutuksia luoden malleja, joissa oli hyödynnetty eri suhteissa uudelleen-

käyttöä, kemiallista ja mekaanista kierrätystä sekä tekstiilien energiakäyttöä. He totesivat, 

että kaikilla vaihtoehdoilla voidaan ympäristövaikutuksia vähentää enemmän kuin prosessit 

niitä tuottavat. 
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Vaihtoehto A: Uudelleenkäyttö 

 

Vaihtoehto A:ta eli uudelleenkäyttöä on mahdollista toteuttaa useita kertoja ja sitä ajatel-

laankin niin sanotuksi suljetuksi kierroksi. Vaihtoehto A toteuttaa siis kiitettävästi kiertota-

louden periaatteita. Uudelleenkäyttö on edullisin kierrätyksen muoto ja tarjoaa suurimmat 

säästöt. (Ellen MacArthur Foundation 2013.) 

 

Vaihtoehto A vähentää uusien tekstiilien tarvetta, mikä taas voi laskentatavasta ja tekstiilien 

käyttöajoista riippuen pienentää hyvinkin paljon ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonmuu-

tosta ja toksisuutta (Farrant et al. 2010). Toinen merkittävä ympäristövaikutuksia vähentävä 

asia on tuotantovaiheiden väheneminen (Sandin & Peters 2018). Esimerkiksi Ellen MacArt-

hur Foundation (2017) arvioi, että tekstiilituotteen käyttökertojen tuplaaminen vähentäisi 

tuotteen hiilijalanjälkeä 44 %. Uudelleenkäytön yksi isoista hyödyistä onkin se, että sillä 

voidaan lisätä tuotteen käyttökertoja kohtuullisin pienin panostuksin, koska uudelleenkäytön 

mahdollistaminen ei vaadi tuotantoa tai kuitujen erottelua vaan lähinnä logistiikan entiseltä 

käyttäjältä seuraavalle. 

 

Dahlbo et al. (2015) totesivat kierrätysvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia tutkineessa artik-

kelissaan, että uudelleenkäytön suosiminen vähentää ympäristövaikutuksia enemmän kuin 

kuitujen kierrätyksen tai tekstiilien energiana hyödyntämisen painottaminen. Uudelleenkäy-

tön lisääminen vähensi ilmastovaikutusta, happamoitumista, alailmakehän otsonin muodos-

tumista sekä hiukkasten muodostumista.  

 

Vaikka alkuperäisen tuotteen materiaaleja muokattaisiinkin uudeksi tuotteeksi leikkaamalla 

ja ompelemalla, ovat tämän vaihtoehdon ympäristövaikutukset edelleen pienemmät kuin 

vaihtoehdoilla B ja C. Zamani et al. (2015) saivat tutkimuksessaan ja käyttämissään laskel-

missaan tulokseksi, että tällä kierrätysmenetelmällä voidaan säästää kasvihuonekaasupääs-

töjä jopa 8 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun säästöt vaihtoehto B:n kaltaisissa menetel-

missä olivat huomattavasti pienemmät. 

 

Uudelleenkäytön ympäristövastuuseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Etenkin hyvänteke-

väisyysjärjestöt saattavat lähettää hyväkuntoisia tekstiilejä keräyspaikasta, kuten vaikka 
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Suomesta, pitkiäkin matkoja myytäväksi esimerkiksi Afrikkaan. Logistiikka ja muun mu-

assa polttoaineen kulutus aiheuttaa ympäristövaikutuksia, joiden määrä riippuu toki kulje-

tustavoista ja tarkoista kilometrimääristä. (Farrant et al. 2010.) Myös sillä on vaikutusta teks-

tiilin elinkaaren ympäristövaikutuksiin, kuinka monta kertaa tuotteen uusi omistaja käyttää 

sitä ja kuinka omistaja sen vuorostaan kierrättää (Sandin & Peters 2018). 

 

Vaihtoehto B: Kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen 

 

Tätä vaihtoehtoa eli alkuperäisen tuotteen materiaalin käsittelemistä uudeksi voidaan myös 

toteuttaa yleensä useita kertoja eli materiaali voi kiertää tässä kohtaa useamman kerran 

(Ellen MacArthur Foundation 2013). Vaihtoehto tarjoaa siis suljetun kierron, jossa tekstiilit 

kiertävät takaisin uusiksi tekstiileiksi. Tällä vaihtoehdolla saavutetaan paremmat ympäristö-

hyödyt kuin avoimella materiaalien kierrolla (vaihtoehto C). (Palm et al. 2014.) 

 

Vaihtoehto B:ssä usein käytetty kemiallinen kierrätys kuluttaa mekaanista kierrätystä enem-

män energiaa. Toisaalta menetelmällä saatavien kuitujen laatu on korkeampaa ja tasaisem-

paa. (Palm et al. 2014.) Teoriassa kemiallinen kierrätys tarjoaa suljetun kierron ja materiaa-

leja voitaisiin kierrättää tällä menetelmällä loputtomiin. (Dahlbo et al. 2015.) 

 

Samoin kuin vaihtoehto A tämäkin vaihtoehto vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta, mikä 

pienentää muun muassa ilmastovaikutusta. Hiilijalanjäljen arvo riippuu laskentatavasta ja 

esimerkiksi tuotantotavoista. Valituilla energiamuodoilla on myös merkitystä päästöjen 

määrään. Kuitujen jalostaminen vaatii lisäksi kierrätettyjen tekstiilien kuljettamisen keräys-

paikalta tuotantoon. Jos tämä matka on pitkä tai kenties jopa toisessa maassa, syntyy kulje-

tuksista päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. (Delchet-Cochet 2020.) Kierrätysmateriaa-

leista valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälki on kuitenkin yleisesti ottaen pienempi kuin 

neitseellisistä raaka-aineista valmistettujen. (Ellen MacArthur Foundation 2017.) 

 

Yhdistetty kierrätys ei tarjoa aivan yhtä suuria ympäristöhyötyjä kuin uudelleenkäyttö, mutta 

se on erittäin potentiaalinen vaihtoehto. Sen avulla voidaan valmistaa laadukkaampia kuituja 

kuin pelkästään mekaanisella kierrätyksellä. Dahlbo et al. (2015) saivat tutkimuksessaan tu-

lokseksi, että yhdistetyn kierrätyksen painottamisella voidaan saavuttaa lähes 
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uudelleenkäytön tasoisia hyötyjä ja huomattavasti enemmän ympäristöhyötyjä kuin tekstii-

lien energiahyödyntämisen painotuksella. 

 

Tekstiilikuitujen ja itse tekstiilituotteiden tuotannossa käytetään monia haitallisia kemikaa-

leja eri vaiheissa, joista yksi on kankaan käsittely ja värjääminen. Jos tässä vaihtoehdossa 

halutaan tekstiilijätteestä valmistetusta materiaalista tietyn väristä tai kankaaseen tiettyjä 

ominaisuuksia, joudutaan materiaalia käsittelemään kemikaaleilla. Erilaiset kemikaalit ai-

heuttavat vesien saastumista ja ongelmia vesiekosysteemille. (Malik et al. 2013.) Jos kierrä-

tetyt tekstiilit kuitenkin lajitellaan väreittäin, tekstiilien väri säilyy kierrätysprosessissa eikä 

kierrätettyä materiaalia tarvitse värjätä (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

 

Vaihtoehto C. Kierrätys muiden teollisuudenalojen käyttöön 

 

Vaihtoehto C tarjoaa kierrätysmahdollisuuksia tekstiileille, joita ei voida käyttää uudelleen 

tai kierrättää enää takaisin tekstiiliksi. Tekstiilijätteen kierrätys muille teollisuudenaloille 

pienentää uusien raaka-aineiden tarvetta, kun esimerkiksi eristeissä ja patjojen täytteissä voi-

daan käyttää tekstiilijätettä uuden tekstiilin sijaan. Neitseellisten raaka-aineiden korvaami-

nen kierrätetyillä säästää vettä ja pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. (Ellen MacArthur 

Foundation 2013.) 

 

Tekstiilien kierrätys ja downcycling muiden teollisuudenalojen käyttöön ei välttämättä vaadi 

kovin paljoa prosessointia ja näin muun muassa energiaa ja sähköä. Esimerkiksi puhdistus-

liinojen valmistus kierrätysmateriaalista voi olla yksinkertaisimmillaan prosessi, joka sisäl-

tää tekstiilien lajittelun, muovisten ja metallisten osien irrottamisen sekä tekstiilien leikkaa-

misen sopivan kokoisiksi paloiksi. Vaihtoehto C:ssä usein käytetty mekaaninen kierrätys 

kuluttaa vähemmän energiaa kuin kemiallinen kierrätys (Dahlbo et al. 2015). 

 

Tämän vaihtoehdon suurimpia haasteita ympäristövastuuseen aiheuttaa se, että materiaali ei 

usein enää kierrä kovin montaa kertaa tai jopa vain kerran (Ellen MacArthur Foundation 

2013). Vaihtoehdossa tekstiilin arvo ja ominaisuudet laskevat kierrätyksessä. Downcycling 

siis aiheuttaa sen, että tekstiili kiertää hetken mutta saapuu usein jo muutaman kierrätysker-

ran jälkeen elinkaarensa loppuun. Tämä tarkoittaa useimmiten kaatopaikkaa tai tekstiilin 
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polttoa. (UN Environment Programme 2020.) Sen lisäksi, että elinkaaren loppu aiheuttaa 

uusien materiaalien tarvetta, sekä poltto että kaatopaikalle sijoittaminen saattavat aiheuttaa 

haitallisten aineiden ja kemikaalien pääsemistä ympäristöön, mikä aiheuttaa ongelmia niin 

luonnolle kuin lähialueen ihmisillekin (Ellen MacArthur Foundation 2017). 

 

Mekaaninen kierrätys aiheuttaa usein kuitujen laadun heikkenemisen ja molekyylirakenteen 

katkeilua, minkä takia kierrätettyä kuitua on haastavaa käyttää sellaisenaan tekstiileissä 

(Dahlbo et al. 2015). Kierrätettyyn materiaaliin saatetaankin sekoittaa uusia raaka-aineita 

ominaisuuksien parantamiseksi. Vaihtoehto ei siis täysin vähennä monissa tilanteissa uusien 

materiaalien tarvetta. (Ellen MacArthur Foundation 2017.) Lopputuotteita saatetaan lisäksi 

käsitellä kemikaaleilla esimerkiksi värjäämistarkoituksessa, mikä voi aiheuttaa ympäristö-

vaikutuksia. 

 

Samaan tapaan kuin vaihtoehdossa B, kierrätys vaatii energiaa ja kierrätystekstiilit tulee kul-

jettaa tuotantolaitokselle. Uusiutuvan energian suosimisella voidaan päästöjä vähentää ver-

rattuna uusiutumattomien energialähteiden hyödyntämiseen. C-vaihtoehdossa tekstiilijätettä 

voidaan hyödyntää hyvinkin laidasta laitaan eri teollisuudenaloilla, mikä laajentaa potenti-

aalisia maantieteellisiä sijainteja ja pitkät kuljetukset lisäävät negatiivisia ympäristövaiku-

tuksia. (Delchet-Cochet 2020.) Tekstiilijätteen käsitteleminen ulkomailla saattaa aiheuttaa 

ympäristöongelmia muun muassa kemikaalien pääsemistä ympäristöön, jos kierrätyspro-

sessi ja jätteiden käsittely ei ole huolellisesti suunniteltua (Papu Carrone et al. 2020). Jos 

kierrätys voidaan toteuttaa lähellä tekstiilien keräyspaikkaa sekä lopputuotteiden käyttäjiä, 

minimoidaan kuljetukset ja tekstiilijätteiden vastuullista kierrätystä voi olla helpompi val-

voa. (Lawrence M Barry & Co 2020.) 

 

3.4.2.  Sosiaalinen vastuu 

 

Tekstiilien kiertotalouden lisääntymisellä voidaan saavuttaa positiivisia vaikutuksia sosiaa-

lisen vastuuseen muun muassa työntekijöiden oloihin ja paikallisten yhteisöjen terveyteen 

(Papu Carrone et al. 2020). Tekstiilijätteen käsittely ja kiertotalouden toteutuminen tarjoaa 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuden myös pienille toimijoille pärjätä iso-

jen globaalien yritysten keskellä (Ellen MacArthur Foundation 2017). Tuotteen arvo ei katoa 
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ensimmäisen omistajan jälkeen, vaan arvoa voidaan ylläpitää tekstiilituotteessa, joka taas 

luo arvoa ympärilleen (Niinimäki 2018). Kasvava tekstiilien kierrätyssektori hyödyntää toki 

paljon automatiikkaa, mutta vaatii myös paljon työvoimaa. Tekstiilien kierrätyksen lisään-

tyminen tarjoaa lisää työpaikkoja muun muassa poistotekstiilien lajitteluun, tekstiilijätteiden 

käsittelyyn ja kierrätysmateriaalien sekä uusien tuotteiden valmistukseen (Cambridge Eco-

nometrics et al. 2018). Tekstiilijätteen käsittelyyn ylipäätänsä tarvitaan enemmän työvoimaa 

kuin tekstiilien polttoon (Dufourmont & Goodwin Brown 2016). Kiertotalouden lisääntymi-

nen tekstiiliteollisuudessa vaatii siis mukautumista ja valmiutta kehittymiseen esimerkiksi 

työntekijöiltä uudelleen kouluttautumiseen ja työnantajilta sen mahdollistamiseen. Tekstii-

lijätteen parempi kierto voi kuitenkin tarjota uusia työpaikkoja, mahdollisuuksia innovoin-

tiin sekä vastuullisempia tuotteita. 

 

Kiertotalousmalli tarjoaa sosiaaliselle vastuulle hyötyjä, mutta mallin murros tulee aiheutta-

maan myös haasteita ainakin hetkellisesti. Uusien tekstiilien kysynnän pienentyminen kier-

rätysmateriaalien lisääntyessä tulee vähentämään uusien raaka-aineiden valmistusta ja pro-

sessointia. Tuotannon supistus vähentää näillä aloilla myös työpaikkoja, mikä voi aiheuttaa 

isojakin haasteita paikallisesti. Työpaikkojen suora siirtyminen kasvavaan kierrätysliiketoi-

mintaankaan ei ole varmaa automaation lisääntyessä ja tekniikan kehittyessä. Perinteisistä 

tuotannon tehtävistä voi olla vaikeuksia siirtyä uusiin tehtäviin osaksi kiertotaloutta. Kaikilta 

työntekijöiltä vaaditaan siirtymässä uuden oppimista ja kouluttautumista, mutta kouluttau-

tumattomalle työvoimalle siirtymä voi olla erityisen haastava, jos kierrätysprosesseihin ei 

synny tarpeeksi tehtäviä vähän koulutetuille. Kiertotalouden tulevaisuuden työtehtävät tule-

vat lisäksi vaatimaan poikkileikkaavia taitoja kuten ongelmanratkaisua ja viestintätaitoja. 

(Cambridge Econometrics et al. 2018.) 

 

Poistotekstiilejä kuljetetaan paljon esimerkiksi Euroopasta vähemmän kehittyneisiin maihin, 

mikä voi tarjota mahdollisuuden tehokkaaseen kierrätykseen tai sosiaalisen vastuun ongel-

miin. Kierrätykseen voi liittyä rikollisuutta ja vähemmän kehittyneissä maissa on lisääntynyt 

laiton tekstiilijätteen dumppaus, jolloin tekstiilit päätyvät vain jätteeksi, jota ei mahdollisesti 

edes käsitellä kunnolla. Huonosti käsitellystä tekstiilijätteestä voi päästä kemikaaleja ympä-

ristöön, mikä saattaa saastuttaa lähialueiden yhteisöjen vesistöjä. (Rucevska et al. 2015.) 

Tekstiilien kierrätyksen liittyy siis useita huomioitavia sosiaalisen vastuun haasteita, jotka 
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voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi työntekijöille, asiakkaille, yhteisöille tai alihankki-

joille. 

 

Vaihtoehto A: Uudelleenkäyttö 

 

Uudelleenkäyttöä voivat mahdollistaa monet toimijat omannäköisellään tavalla ja mahdol-

listaminen voidaan toteuttaa yhteisöllisesti. Kuluttajat voivat vaihtaa tekstiilejä keskenään 

tai järjestää kirpputoreja. Yritykset taas voivat organisoida kuluttajilleen iltaman tai kurssin, 

jossa opetellaan tekstiilien korjaamista ja muokkaamista. Myös digitaalisilla alustoilla voi-

daan luoda yhteisöjä uudelleenkäytön ympärille. On huimasti toteutustapoja mahdollistaa 

yhtä aikaa tekstiilien uudelleenkäyttö ja yhteisöllisyyden tunteen luominen. Uudelleenkäy-

töllä voidaan siis parantaa sosiaalista vastuuta ja kontaktia kuluttajiin. (Niinimäki 2018.) 

 

Uudelleenkäytön mahdollistaminen eri keinoin tarjoaa uusia työpaikkoja. Kiertotalouden 

hyötyjiä ovat erilaiset palveluliiketoiminnat, ja palvelujen toteuttaminen vaatii koulutettua 

työvoimaa. Muun muassa korjauspalveluiden lisääminen tai second hand -myymälän yllä-

pito tarjoavat työpaikkoja sekä tekstiilien uudelleenkäyttöä. Työvoimaa ja yrittäjähenki-

syyttä tarvitaan myös aivan uusien uudelleenkäytön mahdollistavien innovaatioiden luomi-

seen. Näiden innovaatioiden keskiössä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joille esimerkiksi 

repurpose-tyyliset ratkaisut voivat tarjota hyviä liiketoiminta- ja työllistämismahdollisuuk-

sia. (Cambridge Econometrics et al. 2018.) Uudelleenkäytön lisääminen lähellä tekstiilien 

keräyspaikkaa tarjoaa lisää työpaikkoja näillä alueilla, mutta toisaalta se vähentää uusien 

raaka-aineiden ja tuotteiden kysyntää, mikä taas vähentää työpaikkoja perinteisissä tuotan-

tomaissa (Dufourmont & Goodwin Brown 2016). 

 

Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat tällä hetkellä Suomessa isoimpia tekstiilikeräyksien järjes-

täjiä ja ne kierrättävät tekstiilejä uudelleenkäyttöön tai muuhun kierrätykseen. Suurin osa 

tekstiileistä päätyy jatkokäsiteltäväksi ja myytäväksi ulkomaille. Monet hyväntekeväisyys-

järjestöt tekevät sosiaalisen vastuun eteen töitä rahoittamalla tekstiilien kierrätyksellä ja ke-

rättyjen tekstiilien myymisellä toimintaansa ja hyväntekeväisyysprojekteja. (Palm et al. 

2014.) 
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Toimintaan liittyy kuitenkin haasteita läpinäkyvyydessä. Kerätyt tekstiilit saattavat päätyä 

hyvin eri kohteisiin. Suomessa UFF:lle lahjoitetuista vaatteista yrityksen mukaan noin 6 % 

päätyy Afrikkaan paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja suurin osa vaatteista heidän 

tukkuasiakkailleen edelleen myytäväksi paikallisille (UFF 2020). UFF:n mukaan Afrikkaan 

päätyy vain hyväkuntoisia vaatteita, mutta lajittelun ja päätöksen tekstiilien kohtalosta tekee 

Euroopan isot lajittelukeskukset. Fida ei itse myy kerättyjä vaatteita EU:n ulkopuolelle, 

mutta yritys myy tekstiilejä kuitenkin Euroopan isoille lajittelukeskuksille. Ne taas myyvät 

vaatteita tukkumyyjille ja tätä kautta myös Fidan tuotteita voi päätä muun muassa Afrikkaan. 

Tekstiilien arvoketjussa on paljon välikäsiä, mikä vaikeuttaa vastuullisen toiminnan seuraa-

mista. On haastavaa tietää, mihin lahjoitettu tuote päätyy, millaiset työolot lajittelukeskuk-

sissa on ja lajitellaanko tekstiilit isoissa lajittelukeskuksissa kuntoonsa nähden oikein. Vas-

tuullisuusongelma on muun muassa se, että lajittelusta huolimatta Afrikkaan päätyy tekstii-

lejä, jotka eivät ole uudelleenkäyttö- ja jälleenmyyntikunnossa (Papu Carrone et al. 2020). 

Ylipäätänsä lahjoitettujen tekstiilien päätymiseen myyntiin Afrikassa liittyy sosiaalisen vas-

tuun haasteita muun muassa tuotteiden laadussa, tukkumyyjien oikeuksissa ja paikallisen 

tekstiiliteollisuuden kärsimisessä, vaikkakin toiminta tarjoaa töitä tukkumyyjille ja edullisia 

vaatteita paikallisille (Papu Carrone et al. 2020). (Knus-Galan & Kurki 2020, Papu Carrone 

et al. 2020.) 

 

Vaihtoehto B: Kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen 

 

Tekstiilien kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen vaatii työvoimaa monissa kierrätysproses-

sin vaiheissa: lajittelussa, hyödyntämismenetelmässä kuten kemiallisessa kierrätyksessä 

sekä uuden kierrätystuotteen valmistuksessa. Lisäksi prosessi vaatii logistiikkaa, joten vaih-

toehto B:n toteutus tarjoaa useita työpaikkoja, vaikka vähentääkin kysyntää neitseellisiltä 

raaka-aineilta. Uudelleenkäytön tavoin myös vaihtoehto B vaatii innovaatioita ja tarjoaa 

mahdollisuuksia pienemmillekin yrityksille. (Cambridge Econometrics et al. 2018.) Kuten 

uudelleenkäytön tapauksessa vaihtoehto B:n toteutus tekstiilien keräyspaikan lähellä tarjoaa 

näille alueille uusia työpaikkoja, mutta vähentää uusien raaka-aineiden ja tuotteiden kysyn-

tää ja työpaikkojen määrää niitä tuottavissa maissa (Dufourmont & Goodwin Brown 2016). 
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Vaihtoehto B voidaan kuitenkin toteuttaa useissa maissa, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Jos tekstiilijätettä kuljetetaan kierrätettäväksi korkeamman riskin maihin, kasvaa myös haas-

teet sosiaalisen vastuun varmistamisessa koko tuotteen elinkaaren ja kierrätysprosessin 

ajalta. Korkeamman riskin maissa ja esimerkiksi Itä-Euroopassa on suurempi riski heikkoi-

hin työoloihin kuin Suomessa. Sosiaalisen vastuun riskeinä ovat muun muassa työskentely 

ilman työsopimusta, pätkätyö ja heikko työturvallisuus. Lisäksi tekstiilijätteiden käsittelyyn 

ja arvoketjuun voi liittyä haasteita rikollisuuteen ja laittomaan tekstiilijätteen dumppaukseen 

liittyen (Rucevska et al. 2015). Suomeen verrattuna halvempi tuotanto saattaa johtua hyvin 

alhaisista tuotannon työntekijöiden palkoista ja liian suurista työtunneista. (Dufourmont & 

Goodwin Brown 2016.) 

 

Toisaalta olemassa olevien alihankkijoiden hyödyntäminen ja kierrätysteknologioiden integ-

roiminen nykyisiin tehtaisiin säilyttäisi perinteisissä tuotantomaissa työpaikkoja. Tuotannon 

työntekijöitä pitäisi todennäköisesti kouluttaa kiertotalouden mukaisiin tehtäviin, mikä pa-

rantaisi näiden työntekijöiden osaamista. Jos kierrätysmateriaalin väri pysyisi lajittelun jäl-

keen, voitaisiin värjäämistä ja kemikaalien käyttämistä vähentää, mikä parantaisi työturval-

lisuutta. Vastuullisen kierrätyksen mahdollistaminen korkeamman riskin maissa tarjoaisi 

työpaikkojen lisäksi apua alueilla usein vallitseviin jäteongelmiin. (Papu Carrone et al. 

2020.) 

 

Niin kuin ympäristövastuun haasteiden kohdalla todettiin, tekstiilien ja tekstiilikuitujen tuo-

tannossa haitallisia kemikaaleja käytetään muun muassa kankaan käsittelyyn ja värjäämi-

seen. Vaihtoehto B:ssä saatetaan tekstiilijätettä ja kierrätysmateriaaleja käsitellä haitallisilla 

kemikaaleilla tiettyjen ominaisuuksien tai värin aikaan saamiseksi, mikä aiheuttaa terveys-

haittoja tuotannon työntekijöille sekä kuluttajille. Kemikaalien käsittely voi aiheuttaa iho-

ongelmia ja allergisia reaktioita. Kemikaaleja pääsee myös hengitysilmaan, mikä voi aiheut-

taa hyvinkin vaarallisia terveysongelmia. Kuluttajille tyypillisimpiä oireita on allergiset re-

aktiot haitallisia kemikaaleja sisältävän ihoa vasten olevan tekstiilin käytöstä. (Malik et al. 

2013.) Jos tuotantolaitosten kemikaaleja sisältäviä jätevesiä ei käsitellä kunnolla, voivat ne 

valua esimerkiksi jokiin ja saastuttaa lähialueiden asukkaiden juoma- ja käyttövettä (Haque 

& ENRAC 2017). Saastuneen veden käyttämin voi aiheuttaa todella suuria terveysongelmia, 

mutta monilla alueilla ei asukkailla ole muita vaihtoehtoja (Carrubba 2020). 
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Vaihtoehto C. Kierrätys muiden teollisuudenalojen käyttöön 

 

Vaihtoehto C:n tapauksessa tekstiilijäte kuljetaan usein ulkomaille. Tähän liittyy samanlaisia 

sosiaalisen vastuun haasteita kuin vaihtoehto B:n kohdalla. Korkeamman riskin maissa on 

Suomea suurempi riski heikkoihin työoloihin. Riskeinä ovat esimerkiksi työskentely ilman 

työsopimusta ja heikko työturvallisuus. Lisäksi tekstiilijätteiden elinkaareen voi liittyä rikol-

lisuuteen ja laittomaan tekstiilijätteen dumppaukseen liittyviä haasteita (Rucevska et al. 

2015). Pienemmät kustannukset saattavat johtua tuotannon työntekijöiden matalista pal-

koista ja liian suuresta työmäärästä. (Dufourmont & Goodwin Brown 2016.) 

 

Toisaalta kierrätyksen toteutus riskimaissa voi olla mahdollisuus kehittää näiden riskialuei-

den sosiaalista vastuuta etenkin työntekijöiden osalta. Neitseellisten raaka-aineiden kysyn-

nän väheneminen kierrätysmateriaalien lisääntyessä vähentää työpaikkoja raaka-aineiden 

tuotannossa ja jalostuksessa, mikä vaikuttaa usein etenkin matalamman tulotason maihin ja 

heikossa asemassa oleviin yhteisöihin. Kierrätyslaitosten rakentaminen tai vanhojen tuotan-

tolaitosten muokkaaminen kiertotalouden mukaiseksi näillä alueilla tarjoaisi uusia työpaik-

koja ja helpotusta alueilla usein vallitseviin jätteenkäsittelyn ongelmiin. (Papu Carrone et al. 

2020.) 

 

Vaihtoehto B:n tapaan myös tässä vaihtoehdossa saatetaan kierrätettyjä tekstiilejä käsitellä 

haitallisilla kemikaaleilla. Tästä voi aiheutua terveyshaittoja sekä tuotannon työntekijöille 

että kuluttajille. Terveysongelmia voi olla esimerkiksi kemikaalien tai niitä sisältävien teks-

tiilien aiheuttamat allergiset reaktiot tai kemikaalien pääseminen hengitysilmaan ja hyvinkin 

vaarallisten ongelmien syntyminen tätä kautta. (Malik et al. 2013.) Tuotantolaitosten jäteve-

sien valuminen jokiin ja vesien saastuminen voi aiheuttaa ongelmia lähialueiden asukkaille 

juoma- ja käyttöveden hankinnassa sekä vakavia terveysongelmia (Haque & ENRAC 2017, 

Carrubba 2020). 
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4. TEKSTIILIEN KIERRÄTYKSEN VASTUULLINEN KEHITTÄMI-

NEN FINLAYSONILLA 

 

Tässä kappaleessa käsitellään Finlaysonin tekstiilien kierrätyksen vastuullista kehittämistä. 

Ensiksi kartoitetaan Finlaysonin nykytilannetta kierrätyksen, tuotannon ja erilliskeräyksen 

suhteen. Tämän jälkeen toteutetaan poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuulli-

suusvertailu aiemmin tehdyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta Finlaysonin näkökulmasta. Lo-

puksi pohditaan Finlaysonille vastuullisia kehitysaskeleita tekstiilien kierrätyksessä ja kier-

rätystekstiilien hyödyntämisessä osana liiketoimintaa. 

 

Finlayson aloitti poistotekstiilien keräyksen myymälöissään vuonna 2015. Tällä hetkellä ke-

rätyistä poistotekstiileistä valmistetaan muutamaa erilaista tuotetta takaisin Finlaysonille 

myyntiin. Vanhoista farkuista tehdään Old Jeans -pyyhkeitä ja pussilakanasettejä, ja vanhat 

lakanat hyödynnetään räsytuotteiden valmistukseen. (Finlayson 2020b.) Tämän lisäksi pois-

totekstiilejä lähetetään Dafecorin kaltaisille kierrätysyrityksille ja elastaania sisältävät farkut 

kierrätetään autoteollisuuden äänieristysmateriaaliksi sekä autojen lattioiden ja kattojen si-

säverhoiluun (Rasinen, Teams-palaveri 2020). 

 

Finlaysonin kaikki myymälät sijaitsevat Suomessa, mutta lähes kaikki tuotanto tapahtuu ul-

komailla. Merkittävimpiä maita ovat Turkki 66 %:n ja Belgia 16 %:n osuudella. Tämän li-

säksi pientä tuotantoa on muun muassa Kiinassa, Virossa ja Latviassa. Kierrätystuotteista 

räsytuotteet valmistetaan Suomessa. Old Jeans -tuotteet valmistetaan tuotesivujen mukaan 

Intiassa ja Belgiassa (Finlayson 2020c, Finlayson 2020d).  (Finlayson 2020a.)  

 

Aiemmin mainittiin Anderson et al. (2005) esittelemä ajatus kuluttajasta tavarantoimittajana 

osana kierrätystä ja suljettua hankintaketjua. Mallin haasteina mainitaan muun muassa se, 

että kuluttajalta vaaditaan mukautumista uuteen rooliin ja kierrätettävän tavaran laatu sekä 

kierrätysajankohta ovat kuluttajan käsissä. Laatuhaastetta Finlayson on pyrkinyt helpotta-

maan ottamalla vastaan vain käytettyjä lakanoita sekä farkkutuotteita, mikä lisää tekstiilien 

samankaltaisuutta ja helpottaa näin jatkokäsittelyä. Vastaanotetusta tekstiilijätteestä suurin 

osa onkin puuvilla- tai puuvillapohjaisia tuotteita. Raaka-aineen eli kierrätystekstiilien saa-

mista ei ole toistaiseksi tarvinnut Finlaysonilla turvata, sillä kuluttajien tuomia kierrätettäviä 
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tekstiilejä on enemmän kuin yritys kykenee käsittelemään. Haasteita poistotekstiilien kier-

rätykseen aiheuttaa rajalliset jatkokäyttömahdollisuudet ja yhteistyökumppanit. (Rasinen, 

Teams-palaveri 2020.) 

 

4.1. Poistotekstiilien jatkokäyttömahdollisuuksien vastuullisuusvertailu 

 

Poistotekstiilien eri jatkokäyttömahdollisuuksien A, B ja C vastuullisuudesta toteutettiin kir-

jallisuuskatsaus, jossa perehdyttiin muun muassa akateemisiin artikkeleihin ja järjestöjen ra-

portteihin. Vastuullisuuden näkökulmista kartoitettiin ympäristö- ja sosiaalista vastuuta. Kir-

jallisuuskatsauksessa huomattiin, että kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy vastuullisuushyötyjä 

sekä -haasteita. Kaavioon 2. on kerätty kirjallisuuskatsauksen perusteella todetut vaihtoeh-

tojen erityispiirteet ja tarjoamat vastuullisuushyödyt. 

 

 

 

Kaavio 2. Jatkokäyttömahdollisuuksien erityispiirteet ja vastuullisuushyödyt 

 

Vaihtoehtojen vastuullisuudessa oli paljon eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä, jotka on kerätty 

alla olevaan taulukkoon 1. Kaikki vaihtoehdot vähentävät ympäristövaikutuksia enemmän 

kuin kierrätysprosessit tuottavat ja kierrätystavasta riippumatta vähennetään uusien raaka-
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aineiden tarvetta. Vaihtoehdot tarjoavat lisäksi uusia työpaikkoja kierrätysprosessin eri vai-

heisiin sekä mahdollisuuden pienillekin toimijoille pärjätä isojen yritysten keskellä. 

 

Kaikkien vaihtoehtojen kohdalla pitää kuitenkin huomioida, että myös kierrätysprosessit ku-

luttavat resursseja ja aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Kierrätyksen tarjoamat ympäristö-

vaikutuksen hyödyt liittyvätkin usein siihen, että kierrätysmateriaalien ympäristövaikutukset 

ovat pienemmät kuin neitseellisistä raaka-aineista valmistettujen materiaalien. Tarkkoihin 

ympäristösäästöihin vaikuttaa laskentatavat. Vaihtoehtojen kohdalla esiintyy myös sosiaali-

sen vastuun haasteita etenkin työntekijöihin liittyen. Kaikille vaihtoehdoille yhteisiä haas-

teita ovat kysynnän muutoksen aiheuttama perinteisten raaka-aineiden tuotannon työpaikko-

jen väheneminen, työpaikkojen siirtyminen, työntekijöiden tarvitsema koulutus ja uusien 

kierrätystyötehtävien vaatima osaaminen ja poikkileikkaavat taidot. Lisäksi riskinä kansain-

välisessä kierrätysliiketoiminnassa ovat rikollisuus ja tekstiilijätteen laiton dumppaus. 

 

Taulukko 1. Kaikkia vaihtoehtoja yhdistävät vastuullisuushyödyt ja -haasteet 

KAIKKI VAIHTOEHDOT 

YMPÄRISTÖVASTUU 

Hyödyt Kaikki vaihtoehdot vähentävät resurssien ja neitseellisten raaka-aineiden tarvetta 

 Kaikki vaihtoehdot vähentävät ympäristövaikutuksia enemmän kuin kierrätysprosessit 

tuottavat 

Haasteet Myös kierrätys kuluttaa resursseja ja aiheuttaa ympäristövaikutuksia 

SOSIAALINEN VASTUU 

Hyödyt 
Poistotekstiilien käsittely tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös pienille toimi-

joille 

 
Tekstiilien kierrätyksen lisääntyminen tarjoaa lisää työpaikkoja mm. poistotekstiilien la-

jitteluun, tekstiilijätteiden käsittelyyn ja kierrätysmateriaalien sekä uusien tuotteiden val-

mistukseen 

Haasteet 
Uusien raaka-aineiden tuotannon supistus vähentää työpaikkoja, mikä voi aiheuttaa haas-

teita paikallisesti 

 Työpaikkojen suora siirtyminen kasvavaan kierrätysliiketoimintaan ei ole varmaa auto-

maation lisääntyessä ja tekniikan kehittyessä 

 Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan kiertotalouteen siirtymisessä kouluttautumista, mutta 

kouluttautumattomalle työvoimalle siirtymä voi olla erityisen haastava 

 Kiertotalouden tulevaisuuden työtehtävät vaativat poikkileikkaavia taitoja kuten ongel-

manratkaisua ja viestintätaitoja 

 Kansainvälisessä kierrätysliiketoiminnassa poistotekstiilejä kuljetetaan usein vähemmän 

kehittyneisiin maihin, jolloin riskinä on mm. rikollisuus ja tekstiilijätteen dumppaus 
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Etenkin ympäristövastuun kohdalla korostui se, että tekstiilien arvon säilyttäminen ja down-

cyclingin välttäminen on kriittistä vastuulliselle tekstiilien kierrättämiselle (Franco 2017). 

Kirjallisuuskatsauksesta huomattiin, että uudelleenkäyttö tarjosi vaihtoehdoista suurimmat 

ja kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen toiseksi suurimmat ympäristövastuun hyödyt. Uu-

delleenkäyttö vähentää vaihtoehdoista eniten muun muassa ilmastovaikutusta ja happamoi-

tumista. Kemiallisella ja yhdistetyllä kierrätyksellä voidaan kuitenkin mahdollistaa laaduk-

kaiden kuitujen tuotanto ja kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen, joten tämän jatkokäyttö-

mahdollisuuden ympäristöhyödyt eivät olleet kirjallisuuskatsauksen pohjalta paljoa uudel-

leenkäyttöä heikommat. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden suljettuun kier-

toon, jossa materiaalit voivat kiertää pitkään, mikä on avain asemassa kiertotalouden toteu-

tumisessa. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa uudelleenkäytölle löytyi enemmän sosiaalisen vastuun hyötyjä 

kuin haasteita. Uudelleenkäyttö tarjoaa työpaikkoja muun muassa palveluliiketoiminnassa 

ja repurpose-innovaatioiden parissa, mikä tarkoittaa työmahdollisuuksia myös pienille toi-

mijoille. Jos uudelleenkäyttö mahdollistetaan Finlaysonin omasta toimesta, tarjoaa se mah-

dollisuuden yhteisöllisyyden luomiseen ja asiakaskontaktiin. Tällä voi olla sosiaalisen vas-

tuun lisäksi suurempia hyötyjä esimerkiksi asiakkaiden brändiuskovaisuudessa ja brändiku-

vassa. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta, että vaihtoehto A, uudelleenkäyttö, 

tarjoaa tutkituista mahdollisuuksista vastuullisimman kierrätystavan ympäristö- ja sosiaali-

senvastuun näkökulmista. Ennen kun käydään läpi tarkemmin eri vaihtoehtojen vastuulli-

suushyötyjä sekä -haasteita ja niihin liittyviä huomioita Finlaysonille, todetaan, että jatko-

käyttömahdollisuuksien vastuullisuuden vertailu ja vastuullisimman vaihtoehdon määrittely 

on voimakkaasti sidoksissa vertailijan arvoihin. Niin kuin aiemmin todettiin, kiertotalouden 

mukaisessa toiminnassa vastuullisuushyöty jossain kohtaa kiertoa voi aiheuttaa haasteen toi-

sessa kohtaa, mikä näkyy kirjallisuuskatsauksen tuloksissa. Esimerkiksi ympäristövastuun 

mukaista olisi vähentää logistiikkaa ja siirtää tuotantoa mahdollisimman lähelle tekstiilien 

erilliskeräystä sekä lopputuotteen käyttäjiä, mikä tarjoaisi myös sosiaalisen vastuun hyötyjä 

ja työpaikkoja alueilla, joille työpaikkoja siirrettäisiin. Tämä kuitenkin tarkoittaisi matalam-

man tulotason maiden työpaikkojen vähentymistä ja työttömyyttä, millä voi olla alueella 
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vakavia seurauksia. Vastuullisten valintojen tekemistä ennen onkin hyvä kartoittaa päätösten 

pohjaksi arvomaailma, jonka takana voidaan seistä. Arvojen vaikutus korostuu etenkin sosi-

aalista vastuuta vertaillessa. Jatkokäyttömahdollisuuksien ympäristövastuun vertailussa pai-

nottuu enemmän numeerisesti mitatut ympäristövaikutukset ja vertailua hankaloittaa lähinnä 

laskentatapojen vaihtelu ja tarkkuus. Todellisten ympäristövaikutusten selvittäminen Finlay-

sonilla vaatisi tarkkojen laskelmien tekoa eri jatkokäyttömahdollisuuksista huomioiden eten-

kin valitut kierrätysmenetelmät, energialähteet, kuljetustavat ja logistiikkaketjujen pituudet.  

 

Uudelleenkäytön vastuullisuushyödyt ja -haasteet sekä huomiot Finlaysonille on koottu alla 

olevaan taulukkoon 2. Uudelleenkäyttö on kohtuullisen edullinen kierrätysmuoto ja sen to-

teuttaminen sekä koko tuotteen uudelleenkäytöllä että tuotteen materiaalien muokkaamisella 

uudeksi tuotteeksi vähensi ympäristövaikutuksia jatkokäyttömahdollisuuksista eniten. Uu-

delleenkäytöllä Finlayson voi vähentää uusien raaka-aineiden kulutusta, mutta tarjota kui-

tenkin työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Finlayson voi saada hiilijalanjälkeään 

pienennettyä, mutta haasteita laskennassa aiheuttaa esimerkiksi uuden omistajan tuotteen 

käyttökertojen arvioiminen. Haasteita ja ympäristövaikutuksia voi aiheuttaa lisäksi pitkät 

kuljetusmatkat, joita vähentämällä voidaan kuitenkin parantaa ympäristövastuuta. Kansain-

välisten hyväntekeväisyysjärjestöjen hyödyntämisessä haasteena on useita järjestöjä kohtaan 

osoitettu kritiikki läpinäkyvyyden puutteesta ja pitkistä alihankintaketjuista. Jos Finlayson 

päätyy hyödyntämään hyväntekeväisyysjärjestöjä, on syytä kartoittaa niiden alihankintaket-

jujen läpinäkyvyys tai pitäytyä kansallisissa ja mahdollisesti läpinäkyvämmissä järjestöissä. 
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Taulukko 2. Vaihtoehto A:n vastuullisuushyödyt ja -haasteet sekä huomiot Finlaysonille 

VAIHTOEHTO A: UUDELLEENKÄYTTÖ 

YMPÄRISTÖVASTUU HUOMIOITA FINLAYSONILLE 

Hyödyt Suljettu kierto Edullinen kierrätysmuoto 

 Tekstiili voi kiertää useita kertoja  

 Vähentää ympäristövaikutuksia vaihtoehdoista eniten Laskentatapa vaikuttaa 

 
Myös uudelleenkäyttö hyödyntämällä alkuperäisen 

tuotteen materiaaleja pienentävät ympäristövaikutuksia 

enemmän kuin B ja C 

 

 Vähentää uusien tekstiilien tarvetta ja tuotantovaiheita  

 Käyttökertojen kasvattaminen pienentää tuotteen hiili-

jalanjälkeä 
 

 
Vähentää ilmastovaikutusta, happamoitumista, alailma-

kehän otsonin muodostumista ja hiukkasten muodostu-

mista 

 

Haasteet Pitkistä kuljetusmatkoista syntyy ympäristövaikutuksia 
Vaikutuksia voidaan pienentää vä-

hentämällä logistiikkaa 

 Ympäristövaikutuksiin vaikuttaa myös se, montako 

kertaa uusi omista käyttää tuotetta 

Miten arvioida laskennassa uuden 

omistajan käyttökerrat 

SOSIAALINEN VASTUU  

Hyödyt 
Uudelleenkäyttö tarjoaa työpaikkoja mm. palveluliike-

toiminnassa ja repurpose-innovaatioiden parissa 
 

 Uudelleenkäyttö voidaan toteuttaa yhteisöllisesti ja luo-

malla kontakti kuluttajiin 
 

 
Uudelleenkäytön mahdollistaminen hyväntekeväisyys-

järjestöjen kautta antaa mahdollisuuden auttaa ja tarjota 

töitä heikoimmassa asemassa oleville 

 

Haasteet 

Hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja niiden jär-

jestämään jälleenmyyntiin liittyy useita sosiaalisen vas-

tuun haasteita mm. läpinäkyvyyteen, pitkiin alihankin-

taketjuihin, tuotteiden oikeanlaiseen lajitteluun ja tuk-

kumyyjien oikeuksiin liittyen 

Eroja on kuitenkin eri hyvänteke-

väisyysjärjestöjen välillä ja toimin-

nan kansainvälisyydellä/paikalli-

suudella 

 

Vaihtoehto B:n, kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen, kirjallisuuskatsauksen tulokset sekä 

huomiota on kerätty taulukkoon 3. Vaihtoehto tarjoaisi Finlaysonille lähes uudelleenkäytön 

veroisen ympäristövastuullisen vaihtoehdon, minkä mahdollistaa suljettu kierto ja kierrätys-

menetelmillä saatavat laadukkaat kuidut. Kemiallisella ja yhdistetyllä kierrätyksellä sekä 

joskus myös mekaanisella kierrätyksellä voidaan uudelleenkäyttöön kelpaamattomat tekstii-

lit kierrättää takaisin tekstiiliksi laatua huonontamatta. Finlaysonin on kuitenkin huomioi-

tava energiamuotojen ja logistiikan merkitys ympäristövastuuseen. Lisäksi huomiota kan-

nattaa keskittää kemikaalien vastuulliseen käyttöön, jottei Finlaysonin kierrätysprosessit 
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aiheuta vastuullisuusongelmia muun muassa työntekijöille tai lähiyhteisöille. Jos poistoteks-

tiilit esimerkiksi lajitellaan väreittäin, voidaan välttyä turhalta värjäämiseltä ja vähentää ke-

mikaalien käyttöä. 

 

Verrattuna uudelleenkäyttöön, vaihtoehto B:ssä tulee useammin kyseeseen kansainvälinen 

kierrätysliiketoiminta. Tekstiilijätteiden vieminen maihin, joissa jätehuolto on heikkoa, ai-

heuttaa haasteita vastuullisuudelle. Jotta vältetään Suomen jäteongelman ulkoistaminen, on 

ulkomaille tekstiilejä vietäessä varmistuttava alihankkijoiden vastuullisuustoimista. Finlay-

son voi esimerkiksi pohtia olemassa olevien alihankkijoiden kanssa kierrätysteknologioiden 

integroimista nykyisiin tehtaisiin, jolloin työpaikat pysyisivät muun muassa Turkin tuotan-

tolaitoksissa eikä tuotannon siirto Suomeen aiheuttaisi alueilla sosiaalisen vastuun ongelmia. 

Vastuullisen kierrätyksen varmistaminen vaatisi Finlaysonilta tai alihankkijoilta tuotannon 

työntekijöiden kouluttamista, mikä parantaisi työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. 

Tekstiilien kierrätyslaitosten rakentaminen tai kierrätyksen muu mahdollistaminen korke-

amman riskin maissa olemassa olevien tai uusien alihankkijoiden kanssa mahdollistaisi vas-

tuullisen kierrätyksen matalamman tulotason maissa. Tämä vaatisi kemikaalien käytön mi-

nimointia, jätevesien oikeanlaista käsittelyä ja hyvien työolojen varmistamista. Vastuulli-

sesti toteutettuna kierrätys tarjoaisi vastuullisten työpaikkojen lisäksi ratkaisuja alueiden jä-

teongelmiin ja puutteellisesta kierrätyksestä syntyviin vastuullisuushaasteisiin. Näin Finlay-

son voisi parantaa sosiaalista vastuuta myös Suomen rajojen ulkopuolella. 
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Taulukko 3. Vaihtoehto B:n vastuullisuushyödyt ja -haasteet sekä huomiot Finlaysonille 

VAIHTOEHTO B KIERRÄTYS TAKAISIN TEKSTIILITEOLLISUUTEEN 

YMPÄRISTÖVASTUU HUOMIOITA FINLAYSONILLE 

Hyödyt Suljettu kierto  

 Tekstiili voi kiertää useita kertoja  

 
Kemiallisella kierrätyksellä kuitujen laatu on korke-

ampaa ja tasaisempaa kuin mekaanisella kierrätyk-

sellä 

 

 
Kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hii-

lijalanjälki on pienempi kuin neitseellisistä raaka-ai-

neista valmistettujen 

Logistiikka ja energiamuodot vaikut-

tavat hiilijalanjälkeen 

 Yhdistetyllä kierrätyksellä voidaan saavuttaa lähes 

uudelleenkäytön tasoisia ympäristöhyötyjä 
 

Haasteet 
Kemiallinen kierrätys kuluttaa enemmän energiaa 

kuin mekaaninen kierrätys 
 

 

Kemikaalien käyttö esim. kierrätysprosessissa ja vär-

jäämisessä lisää ympäristövaikutuksia ja huonosti kä-

sitellyt tehtaiden jätevedet aiheuttavat ongelmia ym-

päristölle 

Kerätyt tekstiilit kannattaa lajitella 

väreittäin, jolloin tekstiilien väri säi-

lyy kierrätysprosessissa eikä kierrä-

tettyä materiaalia tarvitse värjätä 

SOSIAALINEN VASTUU  

Hyödyt 

Olemassa olevien alihankkijoiden kanssa voidaan 

pohtia kierrätysteknologioiden integroimista nykyi-

siin tehtaisiin, jolloin työpaikat pysyisivät 

Finlaysonilla olisi mahdollisuus hyö-

dyntää alihankkijoita esim. Turkissa 

 
Tuotannon työntekijöiden kouluttaminen kiertotalou-

den mukaisiin tehtäviin parantaisi työntekijöiden 

osaamista 

 

Haasteet 

Tekstiilijätteen kuljettaminen kierrätettäväksi korke-

amman riskin maihin kasvattaa sosiaalisen vastuun 

haasteita mm. riskejä huonoihin työoloihin tai ilman 

työsopimusta työskentelyyn 

Tekstiilien kierrätyslaitosten rakenta-

minen korkeamman riskin maihin tai 

kierrätysteknologioiden integroimi-

nen olemassa olevien alihankkijoiden 

tehtaisiin mahdollistaisi vastuullisen 

kierrätyksen matalamman tulotason 

maissa ja tarjoaisi ratkaisuja alueiden 

jäteongelmiin ja puutteellisesta kier-

rätyksestä syntyviin vastuullisuus-

haasteisiin 

 

Kemikaalien käyttö voi aiheuttaa terveyshaittoja 

työntekijöille sekä asiakkaille, ja käsittelemättömät 

tuotantolaitosten jätevedet terveysongelmia paikalli-

sille yhteisöille 

Kerätyt tekstiilit kannattaa lajitella 

väreittäin, jolloin tekstiilien väri säi-

lyy kierrätysprosessissa eikä kierrä-

tettyä materiaalia tarvitse värjätä  

 

Tekstiilien kierrätys muiden teollisuudenalojen käyttöön, vaihtoehto C, tarjoaa kierrätys-

mahdollisuuksia tekstiileille, joita ei voida hyödyntää uudelleenkäytössä eikä enää uudes-

taan tekstiilinä. Se olisi Finlaysonille kohtuu yksinkertainen kierrätysvaihtoehto, eikä vält-

tämättä vaadi kovin paljoa prosessointia ja esimerkiksi energiaa. Vaihtoehdolle löytyy li-

säksi jo ison, kaupallisen mittakaavan kierrätyslaitoksia ja kierrätyksen mahdollistajia, mikä 
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helpottaisi Finlaysonia kierrätysmenetelmän käyttöönotossa. Avoin kierto, tekstiilikuitujen 

laadun heikkeneminen kierrätysprosessissa ja tekstiilijätteen kuljetus ulkomaille tekevät 

vaihtoehdosta kuitenkin vastuullisuuden kannalta ongelmallisen. 

 

Toisin kuin vaihtoehdoissa A ja B, tekstiili ei kierrä tässä vaihtoehdossa usein enää montaa 

kertaa, vaan päätyy pian elinkaarensa loppuun, polttoon tai kaatopaikalle. Poltto ja kaatopai-

kalle sijoittaminen eivät ole kiertotalouden ja vastuullisuuden kannalta optimaalisia ratkai-

suja, mutta vaihtoehto C:tä hyödyntämällä Finlayson ei välttämättä pysty näitä välttämään. 

Huonojen ominaisuuksien parantamiseksi kierrätettyyn materiaaliin voidaan sekoittaa neit-

seellisiä raaka-aineita, jolloin kierrätys ei täysin korvaa uusien raaka-aineiden tarvetta. Fin-

laysonin olisi pohdittava myös energiamuotojen ja logistiikan vaikutuksia ympäristövastuu-

seen. Esimerkiksi hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa voi Finlayson parantaa vaihtoehdon 

ympäristövastuuta verrattuna uusiutumattoman energian hyödyntämiseen. Kemikaalien 

käyttöön vaihtoehdossa on samanlaisia haasteita kuin tekstiiliteollisuuteen kierrättäessä. 

Finlayson voi kuitenkin koittaa hallita kemikaalien vastuullisuushaasteita muun muassa la-

jittelemalla tekstiilit värin mukaan, jolloin ne säilyttävät värinsä.  

 

Vaihtoehtoon liittyy myös sosiaalisen vastuun haasteita, jotka liittyvät etenkin siihen, jos 

kierrätys vaihtoehto C:n mukaisesti tapahtuu ulkomailla tai korkeamman riskin maissa. Fin-

laysonin mahdollisesti kohtaamat vastuullisuushaasteet ovat vaihtoehtojen kansainvälisyy-

destä johtuen hyvin samankaltaisia kuin vaihtoehto B:llä. Vaikka hyödyntämällä vaihtoehto 

C:tä Finlayson voi tarjota työpaikkoja, on riskinä huonot työolot ja puutteellinen työturval-

lisuus. Varsinkin heikomman tulotason maissa on riski tekstiilijätteiden heikolle käsittelylle 

ja muun muassa kemikaalien joutumiselle ympäristöön. Toisaalta vaihtoehto B:n tavoin 

tekstiilien kierrätyslaitosten rakentaminen ja vastuullisen kierrätyksen mahdollistaminen 

matalamman tulotason maissa voi tarjota ratkaisuja näiden alueiden jäteongelmiin ja puut-

teellisesta kierrätyksestä syntyviin ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Vastuullisesti to-

teutettuna Finlayson voi lisäksi parantaa työoloja ja työturvallisuutta riskimaissa. Vaihtoehto 

C:n hyödyt ja haitat sekä huomiot Finlaysonille on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Vaihtoehto C:n vastuullisuushyödyt ja -haasteet sekä huomiot Finlaysonille 

VAIHTOEHTO C KIERRÄTYS MUIDEN TEOLLISUUDENALOJEN KÄYT-

TÖÖN 

YMPÄRISTÖVASTUU HUOMIOITA FINLAYSONILLE 

Hyödyt 

Tarjoaa kierrätysmahdollisuuksia tekstiileille, joita 

ei voida käyttää uudelleen tai kierrättää takaisin 

tekstiiliksi 

 

 
Pienentää uusien raaka-aineiden tarvetta muilla te-

ollisuudenaloilla, mikä vähentää veden kulutusta ja 

kasvihuonekaasupäästöjä 

Käyttökohteita ja kaupallisen mitta-

kaavan kierrätyslaitoksia on kan-

sainvälisesti useita 

 Downcycling ei välttämättä vaadi paljoa prosessoin-

tia ja näin energiaa ja sähköä 

Kohtuullisen yksinkertainen ja 

edullinen kierrätystapa 

 Mekaaninen kierrätys kuluttaa vähemmän energiaa 

kuin käytetty kemiallinen kierrätys 

Valitut energiamuodot vaikuttavat 

hiilijalanjälkeen 

Haasteet Avoin kierto  

 Tekstiili ei usein kierrä montaa kertaa tai vain ker-

ran, ja tekstiili päätyy pian elinkaarensa loppuun 
 

 
Mekaaninen kierrätys heikentää kuitujen arvoa ja 

ominaisuuksia, mikä vaikeuttaa niiden hyödyntä-

mistä tekstiiliteollisuudessa 

 

 Poltto ja kaatopaikalle sijoittaminen voivat aiheut-

taa kemikaalien pääsemistä ympäristöön 
 

 Huonojen ominaisuuksien parantamiseksi kierrätys-

materiaaliin voidaan sekoittaa uusia raaka-aineita 
 

 

Kemikaalien käyttö esim. värjäämisessä lisää ym-

päristövaikutuksia ja huonosti käsitellyt tehtaiden 

jätevedet aiheuttavat ongelmia ympäristölle, mikä 

on ongelma etenkin heikomman tulotason maissa 

Kerätyt tekstiilit kannattaa lajitella 

väreittäin, jolloin kuitujen väri säi-

lyy kierrätysprosessissa eikä kierrä-

tettyä materiaalia tarvitse värjätä 

 Tekstiilijäte kuljetetaan usein ulkomaille, jolloin lo-

gistiikasta syntyy päästöjä 

Vaikutuksia voidaan pienentää vä-

hentämällä logistiikkaa 

SOSIAALINEN VASTUU  

Hyödyt 
Jos tekstiilit kierrätetään lähellä keräyspaikkaa ja 

loppukäyttäjiä, kierrätys on läpinäkyvämpää  
 

Haasteet 

Elinkaaren loppu on otettava huomioon; poltto sekä 

kaatopaikalle sijoittaminen voivat aiheuttaa kemi-

kaalien pääsemistä ympäristöön ja ongelmia lähi-

alueiden yhteisöille 

Koska tuote ei kierrä enää pitkään, 

on elinkaaren lopun vaikutukset 

huomioitava 

 

Kemikaalien käyttö voi aiheuttaa terveyshaittoja 

työntekijöille sekä asiakkaille, ja käsittelemättömät 

tuotantolaitosten jätevedet terveysongelmia paikal-

lisille yhteisöille 

Kerätyt tekstiilit kannattaa lajitella 

väreittäin, jolloin kuitujen väri säi-

lyy kierrätysprosessissa eikä kierrä-

tettyä materiaalia tarvitse erikseen 

värjätä  

 

Tekstiilit kierrätetään usein korkean riskin maissa, 

joissa on Suomea korkeammat sosiaalisen vastuun 

riskit mm. heikkoihin työoloihin ja sopimuksetto-

maan työskentelyyn 

 

 

Varsinkin heikomman tulotason maissa on riski 

tekstiilijätteiden heikolle käsittelylle ja mm. kemi-

kaalien joutumiselle ympäristöön, vesistöjen saastu-

mista ja ongelmia lähialueiden yhteisöjen tervey-

delle  

Tekstiilien kierrätyslaitosten raken-

taminen ja vastuullisen kierrätyksen 

mahdollistaminen matalamman tu-

lotason maissa voi tarjota ratkaisuja 

alueiden jäteongelmiin, puutteelli-

sesta kierrätyksestä syntyviin ym-

päristövaikutuksiin ja heikkoihin 

työoloihin 
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4.2.  Vastuullisia kierrätysmahdollisuuksia Finlaysonille 

 

Tekstiilien kierrätys ja kierrätystuotteiden hyödyntäminen voidaan toteuttaa Finlaysonin 

oman brändin alla, myymällä kerätty tekstiili kansallisille tai kansainvälisille kierrätys- ja 

uudelleenkäyttömarkkinoille tai lahjoittamalla kerätyt tekstiilit hyväntekeväisyysjärjestöille 

(Hvass 2016). Tapoja voidaan myös yhdistää. Finlaysonilla on siis useita mahdollisuuksia 

kerättyjen tekstiilien hyödyntämiseen. Tässä kappaleessa esitellään Finlaysonin tekstiilikier-

rätyksen kehitysehdotuksia, liiketoimintamahdollisuuksia, huomioitavia seikkoja sekä po-

tentiaalisia yhteistyökumppaneita. Kappaleessa keskitytään jatkokäyttömahdollisuuksista 

vastuullisimpien vaihtoehtojen A ja B (uudelleenkäyttö ja kierrätys takaisin tekstiiliteolli-

suuteen) mahdollisuuksiin. 

 

Mahdollisuuksia liiketoiminnan ja tekstiilikierrätyksen yhdistämiseen on useita. Finlayson 

voi harkita hetkellisiä kampanjoita, pysyviä tuotteita, nykyisten tuotteiden materiaalien vaih-

tamista kierrätysmateriaaliin tai nykyisten kierrätystuotekategorioiden laajentamista. Esi-

merkkeinä näistä voisi olla esimerkiksi joulun alla toteutetut kierrätysmateriaaleista valmis-

tetut joulun sisustustekstiilit, uuden kierrätysmateriaalipöytäliinamalliston lanseeraaminen, 

perinteisten Elefantti-pyyhkeiden materiaalin vaihtaminen kierrätettyyn materiaaliin tai uu-

sien Old Jeans -kylpytakkien valmistuksen aloittaminen. Kierrätysmateriaalia voitaisiin hyö-

dyntää lisäksi osana perinteisesti tuotettua tekstiilituotetta esimerkiksi efektilankana. Vaih-

toehdot tarjoavat erilaisia hyötyjä ja sopivat eri tarkoituksiin tavoitteista riippuen. 

 

Kierrätettiin tekstiilit sitten keränneen yrityksen brändin alla takaisin myyntiin tai muiden 

tapojen avulla, tekstiilien kierrätyksessä hyödynnetään usein alihankkijoita, mikä saattaa ai-

heuttaa vastuullisuushaasteita (Delchet-Cochet 2020). Finlaysonin onkin tärkeä ymmärtää 

potentiaalisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien liiketoimintamallit ja tunnistaa mah-

dolliset vastuullisuushaasteet. Etenkin alihankkijoita hyödyntäessä on vastuullisuuden näkö-

kulmasta tärkeää saada selvyys muun muassa siitä, mihin jatkokäyttömahdollisuuksiin teks-

tiilejä heidän kauttaan päätyy, miten alihankkija hoitaa vastuullisuuttaan, millaisia vastuul-

lisuushaasteita on tunnistettu ja miten vastuullisuudesta voidaan varmistua. Kierrätyksen 
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lisäämisessä kannattaa uusien alihankkijoiden etsimisen lisäksi kartoittaa nykyisten alihank-

kijoiden tilannetta ja asenteita kiertotalouden edistämiseen. 

 

Vaihtoehto A: Uudelleenkäyttö 

 

Uudelleenkäyttöä Finlayson voi toteuttaa hyödyntämällä alihankkijoita ja yhteistyökumppa-

neita. Esimerkiksi kotimaisen Emmyn kanssa voitaisiin järjestää kerättyjen hyväkuntoisten 

farkkuvaatteiden saattamista second hand -myyntiin (Emmy Clothing Company Oy 2020). 

Voitot voitaisiin ohjata Emmylle, Finlaysonille tai esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Uudel-

leenkäyttöä voitaisiin toteuttaa myös repurpose-tyylillä. Tähän sopivia kotimaisia yhteistyö-

kumppaneita voisi mahdollisesti olla aiemmin jo mainittu Jouten tai vanhoista farkuista eri-

laisia tuotteita valmistava Piece of Jeans (Piece Of Jeans 2020). Finlayson voisi myös kar-

toittaa suunnittelupalveluita tarjoavan Sideflown tai tekstiilien kiertotaloutta tehokkaasti to-

teuttavan Globe Hopen yhteistyöpotentiaalia (Sideflow Oy 2019, Globe Hope 2020). 

 

Niin kuin muidenkin mahdollisten alihankkijoiden kanssa, kannattaa Finlaysonin sopia 

myös hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa yhteisistä vastuullisuuden pelisäännöistä. Hyvän-

tekeväisyyteen tuotteiden lahjoittaminen on vastuullista, mutta sopivan yhteistyökumppanin 

valinnassa kannattaa kartoittaa alihankintaketjut aivan loppuun asti. Yksi haaste on se, että 

kaikkien hyväntekeväisyysjärjestöjen keräämistä tekstiileistä jokainen tuote ei päädy uudel-

leenkäyttöön, vaan osa kierrätetään muilla tavoin tai niiden elinkaari loppuu jo lajitteluvai-

heessa (Farrant et al. 2010). Hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta kierrätettyjen tekstiilien 

vastuullisesta jatkoelämästä on hankala varmistua pitkien kansainvälisten ja kohtuu lä-

pinäkymättömien alihankintaketjujen takia (Knus-Galan & Kurki 2020). Läpinäkyvyys tuot-

teiden, joita ei saateta myyntiin ja uudelleenkäyttöön Suomessa, kohdalla on myös todella 

tärkeää, jotta kierrätys on kokonaisvaltaisesti vastuullista. Jos Finlayson haluaa hyödyntää 

isoja kansainvälisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten UFF:ää tai Fidaa, on tärkeää ymmär-

tää, että järjestöjen vastuullisuuden kipupiste tuntuu olevan nimenomaan siinä kohtaa, kun 

tuote poistuu Suomesta. Jos Finlayson päätyy hyväntekeväisyysjärjestöjen hyödyntämiseen, 

vastuullisuuden näkökulmasta kannattaisi keskittyä kansallisiin järjestöihin, joissa tekstiilit 

ohjataan mahdollisimman harvan välikäden kautta apua tarvitseville. 
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Uudelleenkäytön mahdollistamisessa Finlayson voi käyttää alihankkijoita tai järjestää kier-

rätyksen uudelleenkäyttöön itse. Asiakkailta kerätyistä tuotteista ehjät ja hyväkuntoiset tuot-

teet voitaisiin erotella muusta ja ohjata takaisin myytäväksi second hand -tyylillä. Tämä voi-

taisiin toteuttaa esimerkiksi second hand pop up -myymälässä tai verkkokaupan second hand 

-osastolla. Myyntiin voitaisiin laittaa joko kaikkia kerättyjä uudelleenkäyttöön soveltuvia 

tekstiilejä tai vain vanhoja Finlaysonin tuotteita. Lakanoiden ja farkkutuotteiden lisäksi uu-

delleenkäyttöön soveltuisi varmasti moni muukin tuote, kuten koristetyynynpäälliset, pöy-

täliinat tai tabletit. 

 

Uudelleenkäyttöä voidaan toteuttaa myös yhteisöllisesti asiakkaiden kanssa. Tekstiilien kor-

jauspalvelu myymälöissä, ompeluopetusta asiakkaille ja työpajat, joissa asiakkaat oppivat 

muuntamaan käytettyjä tekstiilejä uusiksi tuotteiksi, ovat Niinimäki (2018) esittelemiä yh-

teisöllisiä keinoja uudelleenkäytön mahdollistamiseksi. Finlaysonin keräämiä tekstiilejä voi-

taisiin hyödyntää esimerkiksi työpajojen materiaaleina tai niistä voitaisiin valmistaa esi-

merkkituotteita hyödyntämällä kerättyjä Finlaysonin tekstiilejä. Ideaa voitaisiin jalostaa 

myös pidemmälle esimerkiksi lisäämällä Finlaysonin verkkosivulle ohjeita tuotteiden kor-

jaamiseen ja kaavoja, joiden avulla vaikkapa vanhoista lakanoista kuluttaja voi itse muuntaa 

uuden tuotteen. 

 

Vaihtoehto B: Kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen 

 

Tekstiilien kierrätys takaisin tekstiiliteollisuuteen ja esimerkiksi Finlaysonille myyntiin, on 

vastuullisuuden näkökulmasta hyvä vaihtoehto. Rajallinen kapasiteetti voi kuitenkin aiheut-

taa haasteita etenkin kemiallisen kierrätyksen kanssa, mutta mahdollisuuksia tarjoaa kierrä-

tysteknologioiden integroiminen nykyisten Finlaysonin alihankkijoiden tuotantolaitokseen. 

Tämä voisi onnistua esimerkiksi suomalaisen Infinited Fiberin avulla (Infinited Fiber Com-

pany Oy 2020). Potentiaalisia kierrätysteknologiayrityksiä kansainvälisesti voisi olla lisäksi 

ruotsalaiset Renewcell ja Södra, hollantilainen SaxCell tai englantilainen Worn Again, jotka 

kaikki ovat kehittäneet omat tekstiilien kierrätysmenetelmänsä ja menetelmästä saatavat 

kierrätystekstiilinsä (Renewcell 2020a, SaXcell 2020, Södra 2020, Worn Again Technolo-

gies 2020). Tekstiilejä työvaatteiksi kierrättävä suomalainen Touchpoint voisi olla 
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kiinnostava yhteistyökumppani esimerkiksi Finlaysonin myymälätyöntekijöiden työvaattei-

den valmistamiseen (Touchpoint 2020). 

 

Mekaaninen kierrätys on edullinen ja suosittu tapa kierrättää tekstiilejä, ja sillä voidaan mah-

dollisesti tuottaa kierrätystuotteita myös takaisin tekstiiliteollisuuteen (Dahlbo et al. 2015). 

Usein kuitenkin kierrätyskuituihin sekoitetaan neitseellisiä raaka-aineita ominaisuuksien pa-

rantamiseksi, joten vaihtoehto ei ole täysin optimaalinen. Jos neitseellisten raaka-aineiden 

lisääminen ei ole liian suuri vastuullisuushaitta, yhteistyökumppaneina voisi tähän vaihto-

ehtoon sopia tekstiilejä mekaanisesti kierrättävät ja kierrätystekstiilejä valmistavat turkkilai-

nen Orta tai espanjalainen Recover (Orta 2020, RECOVER TEXTILE SYSTEMS S.L. 

2020). 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET & YHTEENVETO 

 

Tekstiilien kiertotalouden kehittäminen tarjoaa ympäristöllisten ja sosiaalisten hyötyjen li-

säksi liiketoimintamahdollisuuksia (UN Environment Programme 2020). Finlaysonilla on 

siis mahdollisuus kehittää vastuullisuuttaan osana liiketoimintaansa. Koska vastuullisuus ei 

ole yksiselitteinen asia ja kansainvälisen toimintaympäristön arvoketjut ovat pitkiä, pitää 

vastuullisuuden arviointi tehdä perusteellisesti tukeutuen arvioinnissa yrityksen omiin arvoi-

hin. Poistotekstiilien kierrätyksessä on kuitenkin vastuullisuuden näkökulmasta hyvä painot-

taa mahdollisimman suljettua tekstiilien kiertoa, kuten tässä työssä esiteltyjä uudelleenkäyt-

töä tai kierrätystä takaisin tekstiiliteollisuuteen, jolloin alkuperäisen tuotteen arvo ei laske. 

 

Tekstiilien kierrätyksen ja uudelleenkäytön ympäristövaikutuksista ja mahdollisista sääs-

töistä verrattuna neitseellisten raaka-aineiden käyttöön kirjallisuudessa on tutkittu hyvin pal-

jon ilmastovaikutusta (Sandin & Peters 2018). Jotta poistotekstiilien jatkokäyttömahdolli-

suuksien kokonaisvaltaisia ympäristövaikutuksia voidaan laajemmin arvioida, tarvitaan li-

sää tutkimuksia esimerkiksi vaikutuksista veden kulutukseen ja vesiekosysteemiin sekä tok-

sisuuteen. 

 

Kiertotalouden toteuttaminen on kirjallisuudessa mielletty pitkälti yritysten vastuuksi. Tä-

män takia on tärkeää löytää kiertotaloutta tukevia liiketoimintamalleja, jotka tukevat ympä-

ristö- sekä sosiaalista vastuuta yrityksen taloudellista menestystä riskeeraamatta. Kappa-

leessa 4. esitellyt Finlaysonin mahdollisuudet tekstiilien kierrättämisessä vaativat jatkotut-

kimuksia esimerkiksi taloudellisesta kannattavuudesta ja eri alihankkijoiden vastuullisuus-

haasteiden kartoittamisesta. Second hand -tuotteiden myyntiin liittyen olisi mahdollisesti 

tarpeellista tehdä kuluttajatutkimus, jossa kartoitettaisiin, miten asiakkaat suhtautuisivat se-

cond hand -lakanoihin tai esimerkiksi -pyyhkeisiin. Muita kiertotalouteen liittyviä jatkotut-

kimuskysymyksiä voisi olla, miten Finlaysonin tuotteiden muita elinkaarenvaiheita voitai-

siin kehittää vastuullisemmiksi tai miten Finlayson voisi parantaa kiertotaloutta ottamalla 

kierrätettävyyden huomioon jo tuotteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.  
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