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Kohti poistotekstiilin 
jalostuslaitosta

• LSJH rakentaa Suomen kuluttajapoistotekstiilejä 
käsittelevää jalostuslaitosta

• Pilottivaiheen käsittelylinjasto Paimioon
• ”Paimion laajan poistotekstiilien käsittelylaitoksen peruskivi 

muurattu – käsittelee kymmeneksen koko Suomen 
tekstiilijätteestä vuonna 2021”

• Linjasto sijoittuu saman katon alle teollisuuden sivuvirtoja 
käsittelevän Rester Oy:n kanssa

• Koeajot & yrityspilotit ja T&K

• Valmistautuminen seuraavaan vaiheeseen

• Täyden mittakaavan Poistotekstiilin jalostuslaitos 
Turun Topinpuistoon 2023

https://yle.fi/uutiset/3-11499815


Havainnekuva, Sigge arkkitehdit



Mikä poistotekstiili?

• Poistotekstiiliä on omistajalleen tarpeettomat ja loppuun 
kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit.

• Poistotekstiili on kuntavastuun alainen jätejae, joka 
suurelta osin päätyy tällä hetkellä polttokelpoisen jätteen 
joukkoon

• Erilliskeräysvelvoite Suomessa vuonna 2023

• Poistotekstiili on kierrätykseen kelpaava jäte, josta on 
mahdollista löytää kiertotalouden liiketoimintaa.



Liiketoimintaa poistotekstiilistä

• Poistotekstiilien kiertotaloudessa voidaan toteuttaa eri 
kiertotalouden liiketoimintamalleja.

• LSJH:n pääpaino on kehittää poistotekstiilin 
valtakunnallista keräystä, lajittelua, uudelleenkäyttöä, 
jalostusta ja kierrätystä.

• Tavoitteena on:

• luoda yhtenäinen toimintamalli keräykseen ja 
lajitteluun

• rakentaa kuluttajien poistotekstiilit käsittelevä 
jalostuslaitos, joka

• tarjoaa laadukasta raaka-ainetta yritysten käyttöön

Poistotekstiilin jalostuslaitos mahdollistaa 
kotitalouksien poistotekstiilien kierrätyksen Suomessa.





Keräys ja lajittelu

• Keräysalue laajennetaan asteittain valtakunnalliseksi.

• Jätelaitokset keräävät poistotekstiilin asukkailta 
ja järjestävät sen esilajittelun.

• Mukaan tarvitaan kaikki kuntien omistamat 
jätelaitokset, laajaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja.

• Liiketoimintaa syntyy keräysvälineiden valmistajille, 
kuljetusyrityksille ja lajittelukumppaneille.

• Neuvonnan ja viestinnän tulee olla aktiivista.



Uudelleenkäyttö

• Hyväkuntoista tekstiiliä ohjautuu edelleen 
poistotekstiilin keräykseen, vaikka lähtökohtaisesti 
nämä tekstiilit kuuluvat hyväntekeväisyysjärjestöille. 

• Lajittelussa poistotekstiilin joukosta napataan pois 
uudelleenkäyttöön kelpaavat tekstiilit.

• Jätteiden etusijajärjestys

• LSJH:n alueella myydään poistotekstiilimyymälässä

• Liiketoimintaa syntyy poistotekstiilin myymisestä 
takaisin asukkaille ja pientilaajille 
uudelleenvalmistukseen.



Poistotekstiilin jalostus 
kierrätyskuiduksi

LAJITTELU LEIKKAUS
SILPUKSI

KOVIEN OSIEN
POISTO

KUITUJEN
AVAUS



Poistotekstiilin jalostus 
kierrätyskuiduksi

Liiketoimintaa syntyy mm:

• laitevalmistajille

• rakennuttamisessa

• työkoneiden vuokrauksessa

• avauspalvelun ja muun esiprosessoinnin tarjoamisesta

• logistiikassa



Hyödyntäminen

LANKA OY

KEMIA OY

KUITUKANGAS OY

ERISTE OY

KOMPOSIITTI OY



Hyödyntäminen

• Jalostuksessa tuotetaan raaka-ainetta, eli avattua 
kierrätyskuitua teollisuuden käyttöön

• Uusia ratkaisuja ja rohkeita yrityksiä tarvitaan vielä lisää 
myös tekstiiliteollisuuden ulkopuolelta

• Uusia hyödyntäjiä etsitään jatkuvasti:

• Paimioon sijoittuvalla pilottivaiheen linjastolla etsitään 
arvoketjuja yhdessä yritysten kanssa

• toimimme Telaketju-verkostossa 

• järjestämämme Poistotekstiilin yritystreffit-
tapahtumia



Marko Kokkonen

palvelusuunnittelija

marko.kokkonen@
lsjh.fi
puh. 040 8670 180

Miia Jylhä

tutkimus- ja kehitys-
vastaava

miia.jylha@lsjh.fi
puh. 040 8670 114

Sini Ilmonen

kiertotalousasiantuntija

sini.ilmonen@lsjh.fi
puh. 040 8670 139

Jaakko Zitting

prosessikehitys-
insinööri

jaakko.zitting@lsjh.fi
puh. 040 6823033

Oskari Pokela

projektisuunnittelija

oskari.pokela@lsjh.fi
puh. 040 726 0861

Tuomas Alijoki

viestintäasiantuntija

tuomas.alijoki@lsjh.fi
puh. 040 8670 195

Tiimi

Inka Mäkiö

palvelumuotoilija

Inka.makio@turkuamk.fi
puh. 040 3550 174
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lsjh.fi

poistotekstiili.lsjh.fi (tulossa)

telaketju.fi
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