
 

Aamunavaus tekstiilien kierrätyksen ja kestävän kulutuksen tärkeydestä 

 

Hyvää huomenta! (Ja hyvää kansainvälistä kierrätyspäivää!) 

Kansainvälistä kierrätyspäivää vietetään vuosittain 18. päivä maaliskuuta. Kierrätyspäivä kannustaa meitä 

näkemään kaiken käytetyn materiaaliin arvokkaana, kierrätyskelpoisena resurssina. Kierrätyksen edistäminen 

on tärkeää muun muassa siksi, että materiaalien uusiokäyttö säästää luonnonvaroja. Suomessa 

ylikulutuspäivää eli päivää, jolloin olemme käyttäneet enemmän luonnonvaroja kuin olisi ekologisesti 

kestävää, on viime vuosina vietetty jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Jos siis kaikki maailman ihmiset 

kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme kokonaiset neljä maapalloa! 

Vaatteet ja muut tekstiilit ovat yksi esimerkki materiaalista, jota meidän tulisi kuluttaa säästeliäämmin ja 

kierrättää tehokkaammin. Vaate- ja tekstiiliteollisuus syö paljon luonnonvaroja ja on lisäksi yksi maailman 

saastuttavimmista teollisuuden aloista. Tilannetta pahentaa se, että vaatteiden käyttöikä on lyhentynyt 

merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Pelkästään Suomessa syntyy hurjat 100 000 tonnia tekstiilijätettä 

vuodessa. Meillä siis riittää parantamisen varaa, mutta onneksi positiivisia muutoksia on jo näköpiirissä! 

Vielä viime vuosina 80 % Suomen tekstiilijätteestä poltettiin voimalaitoksissa sekajätteen mukana. Uusi 

jätelaki on kuitenkin tehnyt tekstiilien kierrätyksen pakolliseksi vuodesta 2023 alkaen. Vaatteita ja muita 

tekstiilejä ei siis enää saa heittää sekajätteeseen, vaan kaikki tekstiilijäte pitää viedä poistotekstiilin 

keräyspisteeseen. Kierrätetty tekstiilijäte jalostetaan raaka-aineeksi, josta voidaan valmistaa uusia tuotteita. 

Itselle tarpeettomat, mutta yhä ehjät vaatteet eivät kuitenkaan kuulu poistotekstiilien joukkoon. Hyväkuntoiset 

vaatteet kannattaa laittaa kiertoon esimerkiksi myymällä ne kirpputorilla tai lahjoittamalla ne 

kierrätyskeskukselle. On myös tärkeää muistaa, että kierrätys ei ratkaise kaikkia tekstiiliteollisuuteen ja 

pikamuotiin liittyviä ongelmia. Ennen kaikkea vaatteiden käyttöikää tulisi pidentää. Ostakaamme siis vain 

sellaisia vaatteita, joita todella tarvitsemme ja joita uskomme käyttävämme pitkään! Voimme myös vaatia 

yrityksiä valmistamaan kestävämpiä vaatteita sekä opetella itse huoltamaan vaatteitamme paremmin. Suomen 

Taitoliitto ennustaa iloksemme, että paikatuista vaatteista tulee vielä trendi-ilmiö. Yleistyvät vaatelainaamot 



puolestaan mahdollistavat sen, että edes vaihtelunhaluisten pukeutujien ei enää tarvitse ostaa omaa uutta 

vaatetta jokaista juhlaa tai muuta erikoistilaisuutta varten. 

Mitä kauemmin ja useammin samaa vaatetta käytetään, sitä ekologisemmaksi se muuttuu. Mikä on sinun 

lempivaatteesi, josta et ikinä haluaisi luopua? Miksi se on lempivaatteesi, ja miten sinun tulisi hoitaa vaatettasi, 

jotta se säilyisi käyttökelpoisena pitkään? Oletko kenties jo korjannut vanhoja lempivaatteitasi tai löytänyt 

vanhan vaateaarteen esimerkiksi kirpputorilta tai mummon vintiltä? Voitte jutella aiheesta hetken aikaa 

luokassa pienryhmissä tai parin kanssa. 

Mukavaa koulupäivää! 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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