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Polyesteri

Mitä siitä tulee mieleen?
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Heikkilä ym. The Relooping Fashion Initiative, VTT Research Report 313, 2018



Laadukas tekstiilituote

Mitä siitä tulee mieleen?
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Soveltuu käyttötarkoitukseensa

On pitkäikäinen 

Tuottaa iloa



Kuituraaka-aineet

Luonnonkuidut
Puuvilla, villa, silkki, jne.

Synteettiset, tyypillisesti öljyperäiset tekokuidut
Polyesteri, polyamidi, polypropeeni, akryyli jne.

Muuntokuidut eli tekokuidut 
luonnon materiaaleista

Viskoosi, proteiinikuidut kuten alginaatti



Kuituraaka-aineet

Monomeeri

Polymeeri

Kuitu

Osa polymeereistä nimetty monomeerin mukaan (esim. polypropeeni ja polyakryyli) 
ja osa sidoksen mukaan (esim. polyesteri ja polyamidi)



Kuitujen jaottelu alkuperän mukaan

• Luonnonkuiduilla tietyt ominaispiirteet, jotka määrittävät ominaisuuksia, tosin jotain
ominaisuuksia voidaan muokata

• Tekokuiduilla raaka-aineen lisäksi valmistusprosseilla suuri merkitys ominaisuuksiin

Alkuperä

Luonnon kuidut
Kasvikuidut puuvilla, pellava, juutti, jne…

Eläinkuidut villa ja silkki

Tekokuidut

Muuntokuidut viskoosi ja lyocell

Modifioidut muuntokuidut asetaatti

Synteettiset PES, PA, PP, PE



Kuitujen jaottelu kemian mukaan

Kemia

Selluloosa

Luonnonkuiduista puuvilla ja pellava

Muuntokuidut viskoosi ja lyocell

Modifioidut muuntokuidut kuten asetaatti

Polyamidit
Luonnonkuiduista villa ja silkki

Synteettiset PA6 ja PA66
Polyesterit

Polyakryyli

Polyolefiinit
Polyeteeni (PE)

Polypropeeni (PP)
Polyuretaani



Luonnonkuidut

Puuvilla

 Kosteutta imevä, suhteellisen 
luja kuitu, pituus tyypillisesti 
noin 4 cm

 Vaatetus ja sisustuskankaat, 
tuote-esimerkkeinä farkut, T-
paidat, lakanat

Villa
 Kosteutta imevä kuitu, 

kosteanakin lämmin, 
vanutettavissa 
huovaksi, pituus riippuu 
eläimestä

 Neulevaatteet, huovat 

Silkki
 Hieno, kiiltävä, jatkuva 

kuitu
 Ohuet vaatetuskankaat 

juhla- ja alusvaatteissa, 
huiveissa yms. 

Hatch, Textile ScienceHatch, Textile Science Hatch, Textile Science



Tekokuitujen valmistus

Suulakekehruumenetelmässä sulatettu tai liuotettu polymeeri (ja mahdolliset lisäaineet) 
puristetaan reiällisen suulakkeen läpi ja kuidut kiinteytetään, venytetään, kiharretaan ja 

katkotaan haluttuun pituuteen, ja viimeistellään 



Sulakehrättyjä kuituja

Polyesteri
 Erinomaiset lujuusominaisuudet, 

kemiallisesti ja biologisesti 
kestävä

 Käyttökohteita: sekoitteena 
vaatteissa muiden kuitujen 
kanssa lisäämässä lujuutta, lisäksi 
tekniset tuotteet kuten 
suodattimet ja turvavyöt

Polypropeeni
 Vettä hylkivä, halpa, kevyt
 Käyttökohteita: 

Urheiluvaatteet, köydet, 
matot, erikoislaatuja esim. 
luotiliiveissä

Polyamidi
 Hyvä lujuus, venyvyys ja 

palautuvuus
 Käyttökohteita: 

sukkahousut, 
vaatetuskankaat, 
suojavaatteet, köydet, 
matot

Kuvat: Hatch, Textile Science, 1993



Mikä on polyesteri ja miksi sitä käytetään…

 Polyestereitä on erilaisia, usein tekstiileissäkin käytetään 
polyetyleenitereftalaattia, samaa muovia kuin pulloissa

 Luja ja kestävä kuitu
 Käyttö suosittua ja myös perusteltua monissa niin teknisissä kuin 

muissakin tekstiilisovelluksissa
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Tekstiilien ympäristövaikutukset
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Kuidut ja ympäristö
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Villa

Puuvilla

Selluloosa
muuntokuidut

Polyesteri

Akryyli

Polypropeeni
Polyamidi Viljylymaa

Kasteluvesi

Lannoitteet ja torjunta-aineet

Pääasiassa nykyisin viskoosia, jonka
prosessissa CS2

Liukosellun tuotanto ei välttämättä
kaikkialla kestävällä pohjalla

Synteettiset kuidut
öljypohjaisia

Mikromuovien lähde

Biopohjaisia
vaihtoehtoja tulossa

Kierrätys kehittyy

Luomupuuvillan
kemikaalikäyttöä

rajoitettu

Uusia prosesseja kehitteillä

Raaka-aineena voidaan
käyttää puuvillaa

Vuosituotanto maailmassa > 100 Mt



Kemikaalit kuten värit, viimeistys- ja apuaineet, pesuaineet
Vesi

Energia

Päästöt

Raaka-
aine Kuidut

Lanka 
ja 

kangas

Väri, paino, 
viimeistys

Vaate, 
tuote Käyttö Jäte
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Tekstiilien ympäristövaikutukset



Tekstiilien ympäristövaikutukset
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Katajainen (2016) Pro Gradu; SFS-EN ISO 14040 mukaan



Tekstiilien ympäristövaikutukset

18
Katajainen (2016) Pro Gradu; alkuperäinen lähde Jolliet ym. Int. J. LCA 9(2004)394–404.



Kuitujen ympäristövaikutukset

19
Shen & Patel, Lenzing Berichte 88 (2010) 1-59.



Tekstiilien ympäristövaikutukset
 Eri kuitujen vaikutukset ympäristöön ovat erilaisia

 Suuri osa ympäristövaikutuksista tulee muusta tekstiilien 
valmistuksesta kuin kuidusta sekä tekstiilien käytön aikaisista 
vaikutuksista

 Tekstiilien käyttöikää pidentämällä valmistuksen 
ympäristövaikutukset käyttöaikaa tai käyttökertoja kohti 
pienenevät

 Tekstiilituote on pitkäikäinen kun tehty soveltuvaksi 
käyttötarkoitukseensa
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Kiertotalous
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Tavoitteena säilyttää tuotteiden ja materiaalien
arvo mahdollisimman korkealla mahdollisimman

pitkään pitäen ympäristövaikutukset
mahdollisimman pieninä. 
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Prevention

Preparing for re-use

Recycling

Recovery

Disposal

Jätehierarkia

(European Commission -
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/) 

Tuote = ei jätettä

Jäte



Muokattu jätehierarkia tekstiileille

Jätteen vähentäminen muuttamalla
kulutus/ostotottumuksia, korjaus/tuunaus…

Uudelleenkäyttö: lahjoitus, 
kirpputorit/second hand myymälät, 

vuokraus/liisaus/jakaminen

Kierrätys 1) kankaana, 2) 
kuituna tai 3) kuidun raaka-

aineina

Muut
käyttökohteet
kuten pyyhintä

Kemikaali-
valmistus/

poltto
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Tuotteen eliniän
pidentäminen

Uusi elämä
materiaaleille

Hävittäminen



Tekstiilien kiertotalousekosysteemi
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(Fontell & Heikkilä, 2017 – https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf) 



Mitä meillä jo on?

Mitä meiltä puuttuu?

25



On jo olemassa, mutta lisääntyy kiertotaloudessa

26(Fontell & Heikkilä, 2017 – https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf) 



Olemassa olevaan järjestelmään tulee muutoksia

27(Fontell & Heikkilä, 2017 – https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf) 



Jotain on, mutta tarvitaan tutkimusta, kehitystä ja
investointeja

28(Fontell & Heikkilä, 2017 – https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf) 



Järjestelmällinen tekstiilijätteen keräys puuttuu
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EU tason päätös:
• Tekstiilijätteen

erilliskeräys
aloitettava 2025

• Kierrätysmäärien
tavoitteita ei ole 
vielä julkaistu

Kansallisella tasolla:
• EU maat päättävät

omalta kohdaltaan
miten velvoitteeseen
päästään

• Kansallinen
lainsäädäntä
odotettavissa 2020

(Fontell & Heikkilä, 2017 – https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf) 



Kiertotalouden mukainen tekstiiliekosysteemi

30
Uudelleenpiirretty Heikkilä ym. (2019) Telaketju - Towards circular ecosystem for textiles, 

VTT Research Report VTT-R-00062-19



Tekstiilien kiertotalous
 Ei pelkkää kierrätystä vaan myös tekstiilituotteiden käytön 

tehostamista
 Kaikki lähtee suunnittelusta

• Tarkoituksen mukaisuus: tekniset vaatimukset, 
käyttäjäkokemus

• Pitkäikäisyys: kestävä, pestävä, ajaton malli, 
korjattavuus, mahdolliset vaihdettavat osat jne.

• Kierrätettävyys: materiaalit, rakenneratkaisut, 
kumppanuudet
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80 %



Palosuojatun polyesterin kierrätys

VTT – beyond the obvious 32



Miten tekstiilejä voidaan kierrättää?
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Kamppuri ym. (2019) Tekstiilikuitujen soveltuvuus kierrätykseen, VTT Tutkimusraportti VTT-R-00091-19



Miten tekstiilejä voidaan kierrättää?

34

Telaketju hankkeen loppuwebinaari 12.4.2019

Kuitu Kierrätys kuituna Kierrätys polymeerinä Kierrätys monomeerina

Polyesteri Ei varsinaisesti käytössä 100 % 
PES:lle, mutta on mahdollista

Lajittelemattomassa jakeessa 
muiden materiaalien mukana.

PET pulloista valmistetaan kierrätettyä 
polyesterikuitua.

Tietyillä brändeillä on oma suljettu kierto 
takaisin kuiduiksi.

Teoreettisesti mahdollista kuluttajapoistoille, 
mutta hankaluutena  heterogeenisyys.

Kaupallinen konsepti 
polyesteritekstiilin 
olemassa takaisin 
kuiduksi.

Kokeellisesti useita eri 
kemiallisia menetelmiä.

Puuvilla Käytössä ainakin teollisuuden 
sivuvirroille. Lajittelu myös 
värin mukaan.

Selluloosan liuotus polymeeritasolle ja kuidutus 
selluloosamuuntokuiduksi.

Useita konsepteja demonstroitu pilotti-
mittakaavassa. 

Ei saada polymeroitua 
takaisin selluloosaksi. 

Polyamidi Mahdollista - saattaa olla 
käytössä matoissa

Mahdollista - käytössä lähinnä teollisuuden 
sisäisissä kierrossa.

Kaupallinen konsepti 
takaisin kuiduksi

Villa On kierrätetty, mutta hiipunut 

Arvioitu arvokkaaksi jakeeksi.

Proteiinikuitujen liuotusta ja uudelleen 
kuidutusta tutkitaan. 



Palosuojattu polyesteri

 Haitalliset kemikaalit materiaalien kierrätyksen haaste
 REACH rajoittaa haitallisia kemikaaleja Euroopan alueella
 Monet tekstiilien valmistuksessa käytetyt kemikaalit poistuvat pesuissa, 

jolloin ongelma suurempi uusissa tuotteissa
 Kierrätykselle haaste pysyvät yhdisteet, kuten POP-yhdisteet

• Kertyvät ympäristöön ja ovat haitallisia ihmiselle
• Rajoituksia: Tukholman yleissopimus 34/2004 ja EU:n jäsenmaita sitova POP-

asetuksella (EY N:o 850/2004)
• Pitoisuus on korkeintaan 0,001 % (10 mg/kg) - osalla suurempi raja
• Näissä mukana palosuoja-aineita, joiden on tarkoitus pysyä tuotteissa

35



Palosuojattu polyesteri

 Ihokontakti ja lastentuotteissa tiukemmat rajoitukset kuin muissa 
tekstiileissä

 Palosuojauksen voi myös katsoa mahdollisuudeksi, sillä 
kierrätysmateriaalia käytetään tuotteissa, joissa tarvitaan palosuojausta

 Uusiotuotteeseen, jolla vaatimuksia palosuojauksen suhteen, ei siten 
välttämättä tarvitse enää lisätä palosuoja-ainetta, jos sitä on raaka-
aineessa
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Kierrätettyjä palosuojattuja kuituja autossa
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Kuvat Borgersin showroomista



Yhteenvetona…
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Palosuojatun sisustustekstiilin 
hyödyntäminen
 Polyesterin käyttö on perusteltua monessa käyttökohteessa
 Lujuutensa ja kierrätettävyytensä vuoksi sitä voidaan pitää 

kiertotalouden mukaisena raaka-aineena, mutta tuotesuunnittelussa 
tulee huolehtia siitä, että myös tuote on kiertotalouden mukainen

 Kierrätysmahdollisuudet vielä toistaiseksi rajalliset, mutta näitä 
kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti myös Suomessa, mm. Telaketju 
hankekokonaisuudessa

 Palosuojaukseen käytettävät kemikaalit voidaan joko pitää haasteena tai 
mahdollisuutena
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Kiitos mielenkiinnostanne!

pirjo.heikkila@vtt.fi
040-6891443
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