
Poistotekstiilin keräys Jätekukko Oy



Poistotekstiilin keräys-pilotti

• Kuluttajapoistotekstiilit ovat kunnan 
vastuulle kuuluvaa jätettä, jolle uuden 
jätelain mukaisesti tulee 
erilliskeräysvelvoite 1.1.2023 alkaen

• Jätekukko Oy on kuntien omistama 
palveluyhtiö, joka tuottaa kuntien 
lakisääteiset jätehuoltopalvelut

• Poistotekstiilin keräys-pilotti 19.4-
31.8.2022

• Kuopion keskeinen alue
• Keräyspaikkoina kuusi kauppakeskusta

• Matkus Shopping center
• Citymarketit Kolmisoppi
• Kauppakeskus Hermanni
• Prisma
• Carlson (keskusta)
• Citymarket Päiväranta

• Keräysvälineinä rullakot. Piece of jeans-
huput, jossa lajitteluohje



• Kuvia keräyspaikoista

Poistotekstiilin keräys-pilotti



• Pilotti sujunut hyvin

• Poistotekstiiliä kerätty n. 25 000 kg (n. 4 kk)

• 16 % energiaksi

• 7 % uudelleen käyttöön

• 77 % jatkolajitteluun

• Lounais-Suomen pilotti

• Poistotekstiiliä kerätty n. 17 500 kg (n. 7 kk)

• 17 % energiaksi

• 83 % jatkolajitteluun

• Poistotekstiilin potentiaalinen määrä on n. 13 kg/hlö/v

• Kuopion pilotissa poistotekstiilin määrä n. 0,6 kg/kuntalainen/v

Poistotekstiilin keräys-pilotti



• v. 2023 keräyksen toimintamalli 
kuten pilotissa

• Keräyksen maltillinen 
laajentaminen

• Mahdollinen tuottajavastuu 
tulevaisuudessa?

Poistotekstiilin keräys-pilotti



jatekukko.fi

Kiitos!



Tukeva-säätiön kokemuksia 
poistotekstiilipilotista



Säätiön työprosessit pilotissa
❑ Kuljetuspalvelut

Säätiön autot hakevat kuormat 1-2 kertaa viikossa kauppakeskuksista ja tuo ne kierrätyskeskukseen. Asiakkaat 
ovat pakanneet tekstiilit pääasiallisesti muovipusseihin. 

❑ Saapuva tavara

Saapuva tavara punnitaan ja säilytetään jäteastioissa ennen lajittelu

❑ Raakalajittelu – 1. jae 

Muovipussit avataan ja poistetaan keräykseen kuulumaton aines. Esimerkiksi kengät, laukut, matot, pilaantuneet 
jne. Jatkoon menevä tekstiili siirretään ostoskärryillä seuraavaan lajittelupisteeseen. Tässä vaiheessa keskeistä on 
jätehuolto eli pisteellä on valmiina sekajäte ja muovijäteastiat. 

❑ Kuitulajittelu

Jatkolajittelussa tekstiilit tunnistetaan (skanneri/käsin) ja lajitellaan jakeittain säkkeihin. Tässä vaiheessa 
tarkistetaan myös edelleen tekstiilien laatua ja otetaan käyttökelpoista tekstiiliä sekä myyntiin että paikalliseen 
uusiokäyttöön. 

❑ Pakkaus ja lähetys 

Valmiit kuitujakeet pakataan suursäkkeihin kuljetusalustojen päälle, niihin lisätään pakkauslistat ja säkit jäävät 
odottamaan kuljetusta Paimioon. 

Suuri hyöty on ollut Paimion kattavasta palautteesta kuvineen, joiden kautta olemme oppineet ja kehittäneet 
prosessia tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi.  
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Säätiön punnitusprosessit pilotissa
❑ Saapuva tavara

Kaikki saapuva tavara punnitaan tullessa ja alussa myös kauppakeskuksittain - KOKONAISVOLYYMI

❑ Erästä poistettu keräykseen kuulumaton

Kumulatiivisen painon vähentäminen – aito keräysmateriaalin paino ja energiajäte. Myös paikalliseen käyttöön 
jäävä punnitaan erikseen.

❑ Lähtevä tavara

Jaepunnitukset lähtevälle tavaralle – Paimioon siirtyvä lasti

❑ Mittaustapa ja välineet

Excel ja varastotietojärjestelmä. Punnitseva Rocla ja tietokone. 

Materiaali %

Sellukuitu 74%

Sekakuitu 17%

Tekokuitu 8%

Villakuitu 1%



Palautteen kautta onnistujaksi

❑ Paimion palaute tullut dokumentteina että kuvina – tämä todella hyvä. Haasteena muuttuvat 
vastaanottokäytännöt – yhteiskehittäminen ollut tärkeää

❑ Kokonaisuudessaan lajittelu on onnistunut hyvin, skannerista luopuminen nopeuttaa käsittelyä

❑ Tasalaatuisuus vaatii vakituista valmennusväkeä, koska uuden oppiminen on yksilöllinen prosessi

❑ Kaksi päätoimista valmentajaa, yksi palkkatukityöntekijä sekä työkokeilijat/kesätyöntekijät 
mukana

❑ Valmista materiaalia tällä resurssilla ollaan saatu valmiiksi noin 1TN/viikko



Mahdollisuudet, kehittämiskohteet ja muut huomiot

❑ Poistotekstiilin käsittely vaatii erilliset tilat ja suojavarusteet (maski + hanskat)

❑ Tuotantoprosessin pullonkaulat saapuva ja lähtevä tavara – varastotilat ja logistiikan 
sujuvuus

❑ Työtoiminnan osalta kyseessä varma tulevaisuuden ala ja tässä oppilaitosyhteistyö 
sekä työpajaverkoston yhteinen suunnitelmallisuus olisi tärkeä kärki. Kyseessä 
erityisasiantuntijatyö, jolla on monia mahdollisuuksia niin tekstiilialalle kuin 
ympäristötoimialalle. Ympäristövaikutukset ovat kiistattoman positiivisia. Pilotin 
osalta jo pelastettu lähes 20 TN tekstiiliä, joka olisi muutoin todennäköisesti 
ohjautunut sekajätteeseen.  

❑ Jätehuolto tulee olla toimiva operoinnin rinnalla – jätekustannuksia ei saa operoijalle 
syntyä

❑ Alueellista yhteistyötä tarvitaan niin jäteyhtiöiden kuin operoijien kesken

❑ Tulevaisuudessa laajentuessaan vaatii väistämättä paikallistoimijoiden oman 
kierrätystekstiilin keräystoiminnan muokkaamista ja päivittämistä. Poistotekstiilin 
myynti ja paikallinen hyötykäyttö avaa mahdollisuuksia uusiin kumppanuuksiin ja 
toiminnan markkina-arvo uutena kannattaa hyödyntää.

❑ Keräys on jo nyt muuttanut Tukevan ajattelutapaa ”myyntikuntoisen” tuotteen 
suhteen, sillä poistotekstiiliin saapuu esimerkiksi Vintage-kankaita, joita muuten ei 
ehkä laitettaisi kuntonsa vuoksi myymälään. Myös uusiotuotevalmistukseen ja 
palvelumuotoiluun kannattaa varata ajatus jos toinenkin. https://yle.fi/uutiset/3-12566970

https://yle.fi/uutiset/3-12566970


Kiitos ajastanne ja 
mukavaa syksyä!

Lisätietoja

• Erno Kääriäinen, 
toimitusjohtaja 044 0225 832

• Susanna Mahlanen, tuotanto-
ja kehittämispäällikkö 044 0225 
870

Lisäksi: 
poistotekstiili@tukevasaatio.fi


