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Esityksen sisältö

• Kiertotalouden mahdollisuudet tekstiili ja muotialalla
• Tekstiilien kiertotalous maailmalla
• Esimerkkejä uusista palveluihin perustuvista 

liiketoimintamalleista 
• Tekstiilien kiertotalouteen vaikuttavat lainsäädännön 

muutokset



Vaatteisiin ja jalkineisiin käytetty raha Suomessa & 
vaatteen keskimääräiset käyttökerrat
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Vaatteisiin ja jalkineisiin käytetty raha Suomessa, mrd. € Vaatteen käyttökerrat

Lähde: Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito / yksityinen kulutus & Ellen MacArthur foundation



Lineaarisesta mallista kohti kiertotaloutta

Kuitutuotanto Vaatteiden valmistus Käyttö Hävittäminen

Kuitutuotanto

Vaatteiden 
valmistusKäyttö

Materiaalin hyödyntäminen 
ja kierrätys

Uudelleenkäyttö, 
korjaus ja 
vuokraus

Muiden tuotteiden 
raaka-aineeksi



Kiertotalouden ympäristöhyödyt

Hollannissa on arvioitu, että 36 milj. kg vuosittain kerätyistä poistotekstiileistä olisi 
kierrätettävissä uudestaan kuiduiksi. Jos tällä korvattaisiin neitseellisten kuitujen 
tuotanto, niin säästöt olisivat:

62 % 
vähemmän vettä

33 % 
vähemmän energiaa

18 % vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä

Lähde: Circle Economy, Closing the Loop: Case Reblend, 2016 



Ranskan pakollinen tekstiilien 
tuottajavastuujärjestelmä
Ranskassa on vuodesta 2008 lähtien ollut käytössä 
tekstiilien tuottajavastuujärjestelmä, joka pakottaa vaate-, 
kenkä- ja kodintekstiilituottajia kantamaan vastuun 
tuotteistaan myös käytön jälkeen.

• Koskee kaikkia Ranskassa toimivia yrityksiä, jotka 
saattavat markkinoille vaatteita, kodintekstiilejä ja 
kenkiä

• Yrityksillä velvollisuus huolehtia tuotteiden käytön 
jälkeisestä keräilystä, uudelleenkäyttöön ohjaamisesta 
ja kierrätyksestä

• 94 % tekstiilialan yrityksistä mukana Eco TLC -
organisaatiossa, joka vastaa käytettyjen tekstiilien 
keräilystä ja lajittelusta



Keskeisiä lukuja ja tuloksia

Lähde: Eco TLC, 2016 at a Glance

Vaatteiden ja tekstiilien 
kulutus Ranskassa
600 000 t vuodessa

Noin 35 % käytetyistä 
vaatteista 

erilliskerätään

59 % tuotteista päätyy 
uudelleenkäyttöön



Hollannin tekstiilejä koskeva green
deal -sopimus 2012-2015

Hollannissa sovittiin vuonna 2012 vapaaehtoisesta green
deal -sopimuksesta, jonka tavoitteena oli puolittaa tekstiilien 
osuus yhdyskuntajätteestä vuoteen 2015 mennessä.

Hankkeen tavoitteet jäivät kuitenkin saavuttamatta. Syinä 
arvioitiin olevan:
• Uudelleenkäyttöön kelpaamattomien poistotekstiilien 

alhainen markkinahinta
• Kerääjien pelko siitä, että uudelleenkäyttöön 

kelpaamattomat tuotteet pilaavat keräysastian koko 
sisällön



Mihin globaaleissa tekstiili- ja muotialan yrityksissä 
panostetaan nyt ja tulevaisuudessa?
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Suunnittelu ja tuotekehitys Raaka-aineet Valmistus Käyttö Hävittäminen

2017 Seuraavat 1-2 vuotta

Lähde: Global Fashio Agenda & Boston Consulting Group, Pulse of the Fashion Industry, 2018



Palveluihin perustuvien 
liiketoimintamallien hyötyjä

• Tarjoavat mahdollisuuden täyttää kuluttajien tarpeen 
ilman, että tuotetta tarvitsee omistaa

• Kannustavat panostamaan laatuun ja ekologiseen 
tuotesuunnitteluun

• Mahdollistavat tuotteen elinkaaren loppuvaiheeseen 
liittyvien kierrätysratkaisujen kehittämisen



Kansainvälisiä esimerkkejä: Rent the Runway

Kuva: Rent the Runway



Kansainvälisiä esimerkkejä: Vigga

Kuva: Vigga



Kansainvälisiä esimerkkejä: Filippa K 
Secondhand & Collect

Kuva: Filippa K



Tekstiilien kiertotalouteen 
vaikuttavat lainsäädännön ja 
toimintaympäristön muutokset

• Tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä 
Euroopassa vuoteen 2025 mennessä 
(EU:n jätedirektiivi)



Lumput ja tekstiilitavaroiden jätteet / vienti 
2000-2017

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot
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Tekstiilien kiertotalouteen 
vaikuttavat lainsäädännön ja 
toimintaympäristön muutokset

• Tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä 
Euroopassa vuoteen 2025 mennessä 
(EU:n jätedirektiivi)

• Kiinan vuoden 2018 alusta asettama tuontikielto, joka 
koskee myös tekstiilijätettä

• Useat Afrikan maat suunnittelevat käytettyjen 
vaatteiden tuontikieltoa



Kiitos!

Satumaija Mäki
Asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous
Suomen Tekstiili & Muoti ry
p. +358 40 752 8537
satumaija.maki@stjm.fi

Tekstiilin ja muodin 
päivä 28.11.2018

Katso lisää 
www.tekstiilinjamuodinpaiva.fi
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