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Rikkikuluneelle ja käyttökelvottomalle tekstiilijätteelle erilliskeräys!

vähennä ostamista!
suosi kestävää ja
uusiomateriaaleja!
kierrätä tehokkaasti!
• Hanki vaatteita harkiten ja vain tarpeeseen

ää käytetä?
Miksi va at teita ei en

• Valitse kestäviä vaatteita

kulunut rikki

• Suosi käytettyjä tai kierrätysmateriaaleista
valmistettuja vaatteita neitseellisistä
materiaaleista valmistettujen vaatteiden sijaan

ei enää kooltaan sopiva

• Huolla ja tuunaa vaatteita niin että ne
kestävät pitkään

mennyt pesussa pilalle

• Kun luovut vaatteesta, arvioi onko se edelleen
käyttökelpoinen vai jätettä

kyllästyminen vaatteeseen

kuluneen näköinen

ei enää tyyliltään sopiva

• Toimita vaate keräyspisteeseen tai kirpputorille

ei riittävän muodikas
tarvitsisi korjausta

Mikä on poistet tu
jen va at teiden käyt
töikä?
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• Suurin osa käytöstä hylätyistä vaatteista on
rikkikuluneita tai eivät sovi käyttäjälleen.
• Merkittävä poiston syy on myös se, että vaate on
kuluneen näköinen tai mennyt pilalle pesussa.
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• Miesten ja naisten vaatteiden käyttöiässä on pieniä eroja.
• Naisilla on todennäköisesti enemmän vaatteita, joita
käyttää vuorotellen, jolloin ne kestävät pidempään.
• Miehet käyttävät vaatteensa loppuun
omassa käytössään naisia useammin.
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KIERRÄTÄ!
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• Suurin osa poistetuista tuotteista on käyttökelpoisia. Ne menevät pääasiassa uudelleenkäyttöön joko hyväntekeväisyysjärjestöjen tai kirpputorien kautta tai sukulaisille ja tuttaville.
• Käyttökelvottomat tekstiilit päätyvät usein sekajätteeksi.
Aktiiviset kuluttajat hyödyntävät niitä myös materiaalina
(tilkkutyöt, matonkuteet, siivousliinat jne.).
• Nykyisin suuri osa sekajätteestäkin päätyy energiana
hyödynnettäväksi ja vuoden 2016 alusta kaikki.

Keräyspiste, jossa kerätään myös muita kierrätettäviä
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Kaatopaikka Hyödyntäminen
energiana
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Jätetekstiililaatikot tekstiilikeräyslaatikoiden yhteydessä
Kirpputorin keräyspiste
Kauppaan sisälle
Huoltoasema
Muu
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• Jatkokäytön kannalta olisi tärkeää, että materiaali
saadaan tehokkaasti koottua.
• Keräyspisteitä käyttökelvottomille tekstiileille,
jotta materiaali ohjautuisi hyötykäyttöön.
• Toistaiseksi hyödyntäjiä on kuitenkin hyvin vähän, eikä
tekstiilejä kannata kerätä, jollei hyödyntäjiä löydy.
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Tek stiilien ja tek stiilij
ätteen toimittaminen
keräykseen tehtävä kulut taj
ille helpoksi ja läpinä
kyväk si

tekstiilin uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen hyödyntämisen ympäristövaikutuksia – kolme eri vaihtoehtoa

Käytöstä poisto

Erilliskeräys
ja la jit telu
TUPLAANTUU

hyödynnetään energiana

Uudelleenkäyttö
Suomi (1/3)
Vienti (2/3)

1, 5 %
Kierrätys
(mekaaninen)

2%

Uudelleenkäyt tö

Hyödyntäminen
energiana

Vältetty
polypropyleenimaton
tuotanto

Vältetty
energiantuotanto

Vältetty
puuvilla-,
polyesterija viskoosivaatteen
tuotanto

• Lahjoituksina kerätään talteen 20 % tekstiileistä, jotka
pääasiassa uudelleenkäytetään.
• Tekstiilijätettä kierrätetään mekaanisilla prosesseilla
mm. öljynimeytysmatoiksi.
• Valtaosa käytöstä poistetuista tekstiileistä ohjautuu
jätteenä energiahyödyntämiseen.
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Vältetty
polypropyleenimaton
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Vältetty
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Vältetään CO 2 päästöjä
syntymästä
Neitseellisen polypropyleenimaton
valmistuksen välttäminen
Sähköntuotannon korvaus
Lämmöntuotannon korvaus
Neitseellisen uuden
tekstiilin valmistuksen
välttäminen

HUOMIO!
Mitä pitemmälle
alas graafien pylväät
venyvät, sitä parempi
ympäristölle!

Vältetty
puuvilla-,
polyesterija viskoosivaatteen
tuotanto

V1

V2

Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen tärkeää

V3
”Sekä uudelleenkäyttö että kierrätys
ovat ympäristön
kannalta parempia
vaihtoehtoja kuin
tek stiilin hyödyntäminen energiana,
mikäli niillä voidaan
vähentää tek stiilien
tuotantoa neitseellisistä raaka-aineista.”
TEX JÄTE-hankkeen
vetäjä, tutkija
Helena Dahlbo SYKE
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Energiahyödyntäminen
Kierrätys
Uudelleenkäyttö

0

Vältetty
polypropyleenimaton
tuotanto

• Mekaanisen kierrätyksen rinnalle kemiallista kierrätystä.
• Ratkaisu rikkinäiselle tekstiilijätteelle.
• Kemiallisella kierrättämisellä voidaan valmistaa uutta
tekstiiliä, joka korvaa neitseellistä tekstiilituotantoa.
• Edellyttää lajittelun tehostamista ja automatisointia sekä
kemiallisen kierrätyksen laitoksia.
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KAIKKI KOLME VAIHTOEHTOA VÄHENTÄVÄT ILMASTOVAIKUTUKSIA – KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA LISÄÄVÄT v2 JA V3
Aiheuttaa CO 2 päästöjä
Tekstiilin ja tekstiilijätteen lajittelu
Mekaaninen kierrätys
Kemiallinen kierrätys
Kuljetus
Poltto

4%

Uudelleenkäyttö Kierrätys Hyödyntäminen
Suomi (1/3)
mmen- energiana
Vienti (2/3) yli ky

Kierrätys Hyödyntäminen
(mekaaninen) energiana

• Erilliskeräys kaksinkertaistuu nykyisestä.
• Pääosa erilliskerätystä tekstiilistä ja
tekstiilijätteestä uudelleenkäytetään.
• Käytetyt tekstiilit korvaavat neitseellistä
tekstiilituotantoa.
• Edellyttää käytettyjen tekstiilien kysynnän kasvua.
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Keräys sekajätteenä
= valtaosa tekstiilistä
hyödynnetään energiana
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puuvilla-,
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TUPLAANTUU

Keräys sekajätteenä
= valtaosa tekstiilistä
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Mekaaninen +
kemiallinen kierrätys
(korvaus 50 %)

seka jätteenä
Kerä=ys
valtaosa tekstiilistä

16,5 %

60 %

40 %

80 %

Käytöstä poisto

Mekaaninen +
kemiallinen kierrätys
(korvaus 100 %)

Erilliskeräys
ja lajittelu

7 1 , 2 miljoonaa kiloa

Mekaaninen
kierrätys
(korvaus 100 %)

Käytöstä poisto

57,2 % polyesteriä
37,4 % puuvillaa
5,4 % viskoosia

Tehostet tu
KIERRÄTYS

7 1 , 2 miljoonaa kiloa

7 1 , 2 miljoonaa kiloa
20 %

V3

57,2 % polyesteriä
37,4 % puuvillaa
tu
et
Tehost
UUDELLEENKÄYTTÖ 5,4 % viskoosia

Uudelleenkäyttö
(korvaus 50 %)

NYKYTILANNE

V2

57,2 % polyesteriä
37,4 % puuvillaa
5,4 % viskoosia

VAIHTO EHTO

Uudelleenkäyttö
(korvaus 100 %)
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VAIHTO EHTO

Energiahyödyntäminen

VAIHTO EHTO

Kierrätysmateriaalill
e ja
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yntää
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