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Mitä ftalaatit ovat? 
 
Ftalaatit ovat joukko orgaanisia aineita, joita muun muassa lisätään muoviin, jotta siitä saadaan pehmeää ja hyvin 
muovautuvaa. Ftalaatteja on käytetty 1950-luvulta lähtien, ja ne ovat maailman yleisimmin käytettyjä pehmittimiä. 
Niitä esiintyy monissa erilaisissa tuotteissa, esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, pakkauksissa, tekstiileissä ja 
leluissa. Tiettyjen ftalaattien on osoitettu olevan terveydelle ja ympäristölle haitallisia, minkä vuoksi niitä ei enää 
käytetä. 
 
Nykypäivän muovilattioissa yleisimmin käytetty ftalaatti, DINP, on Euroopan kemikaaliviraston huolellisesti 
tarkistama. Viraston asiantuntijapaneeli koostuu tutkijoista eri Euroopan maista. He ovat huolellisesti tutkineet 
DINP-pehmittimeen liittyvän tutkimusaineiston ja päätyneet luokittelemaan DINP:n terveydelle ja ympäristölle 
vaarattomaksi. 
 
 
 
Miksi Tarkett on päättänyt lopettaa ftalaattien käytön? 
 
Tarkett haluaa olla kestävän kehityksen ja ekologisten innovaatioiden edelläkävijä. Ftalaattien terveysvaikutuksiin 
on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota, erityisesti leluissa ja lasten vaatteissa.  
 
Aiheesta käytävä keskustelu jatkuu, mutta Tarkett on jo tehnyt päätöksen luopua ftalaattien käytöstä. Vuoden 
2014 alussa aloitamme vähittäisen siirtymisen ftalaatittomiin pehmittimiin kaikissa tuotantoyksiköissämme eri 
puolilla maailmaa. Tarkettin valitsema ftalaatiton pehmitin on nimeltään DINCH. Se on hyväksytty käytettäväksi 
myös elintarvikepakkauksissa ja alle kolmivuotiaiden lasten leluissa. 
 
 
 
Miksei Tarkett ole aiemmin käyttänyt ftalaatittomia pehmittimiä? 
 
Tarkett tarkastelee jatkuvasti tuotteitaan ja prosessejaan voidakseen valmistaa lattioita, jotka toimivat hyvin 
modernissa, kestävää kehitystä tukevassa yhteiskunnassa. Osana tätä työtä Tarkett perehtyy aina uusimpaan 
tutkimustietoon, esimerkiksi vaihtoehtoisten pehmittimien kaltaisia uusia raaka-aineita ja niiden terveys- ja 
ympäristövaikutuksia koskeviin tutkimuksiin. 
 
Vuonna 2009 Tarkett kokeili ftalaatitonta teknologiaa Ronnebyn tehtaallaan Ruotsissa, ja vuonna 2011 tehdas 
siirtyi kokonaan tämän uuden teknologian käyttöön. Koska teknologia on osoittautunut toimivaksi sekä ympäristön 
kannalta että myös teknisiltä ominaisuuksiltaan, Tarkett on päättänyt luopua kokonaan ftalaattien käytöstä 
maailmanlaajuisesti kaikissa tehtaissaan.  
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Ovatko jo asennetut, ftalaatteja sisältävät, lattiat turvallisia? 
 
Kaikki Tarkettin myymät lattiat ovat turvallisia terveydelle ja ympäristölle. Niissä on erittäin alhaiset orgaanisten 
aineiden päästöt, ja niiden raaka-aineet on valittu huolella ympäristö ja ihmisten hyvinvointi huomioiden.  
 
Myös DINP-ftalaattipehmitin, josta Tarkett on nyt luopumassa, täyttää REACH-vaatimukset (Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) ja Euroopan 
kemikaalivirasto on luokitellut sen turvalliseksi. Tarkettin päätös luopua ftalaateista on oma-aloitteinen ja 
ennakoiva. Sen tavoitteena on pitkän tähtäimen pyrkimys minimoida yrityksen tuotteiden vaikutukset ympäristölle 
ja ihmisten terveydelle. 
 
 
 
Miten paljon uudesta pehmittimestä tiedetään ja onko se turvallinen? 
 
Tarkett on vuodesta 2011 alkaen tehnyt yhteistyötä kansainvälisen Cradle to Cradle -ympäristöohjelman kanssa, 
jonka sertifiointiohjelma arvioi tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Yhteistyön puitteissa 
Tarkett kehittää ja valitsee raaka-aineita, jotka ovat parhaita sekä terveyden että ympäristön kannalta 
heikentämättä tuotteen teknisiä ominaisuuksia. 
 
Tarkettin valitsemaa ftalaatitonta DINCH-pehmitintä on käytetty lelujen ja elintarvikepakkausten kaltaisissa 
tuotteissa jo noin kymmenen vuoden ajan. Tämänhetkisen kokemuksen ja tietämyksen perusteella DINCH on 
terveydelle ja ympäristölle turvallinen pehmitin. 
 
 
 
Pystyykö Tarkett jatkamaan asennusjätteiden kierrättämistä? 
 
Kierrätys on tärkeä osa Tarkettin ympäristötyötä. Kaikki Tarkettin tuotantoyksiköt kierrättävät valtavan määrän 
tuotantojätettä. Ne vastaanottavat myös asennusjätettä eli lattian asennuksessa yli jääneitä suikaleita ja palasia. 
Pohjoismaissa jätteet käsitellään Tarkettin omassa laitoksessa Ruotsin Ronnebyssä, jossa ne lajitellaan ja jauhetaan 
uudeksi raaka-aineeksi. Laitokseen tuodaan vuodessa yli 400 tonnia asennusjätettä, josta suurin osa palautuu 
uusien lattioiden raaka-aineeksi.  
 
 
 
Mitä jos ”vanhaa” pehmitintä sisältävää jätettä sekoittuu uuteen? 
 
Kierrätyksestä seuraa, että siirtymäkauden aikana osassa tuotteita on jonkin verran ”vanhaa” pehmitintä eli 
DINP:tä. Kierrätyksessä uuteen ftalaatittomaan pehmittimeen sekoittuva pieni määrä DINP:tä ei vaikuta tuotteen 
teknisiin ominaisuuksiin. Sitä mukaa, kun yhä suurempi osa tuotevalikoimasta muuttuu ftalaatittomaksi, myös 
ftalaatteja sisältävän kierrätysjätteen osuus pienenee. 
 
 
 
 


