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Lounais-Suomen jätehuolto (LSJH)

• 17 omistajakuntaa + Uki 2022-23?

• 420 000 asukasta

• 100+ työtekijää

• Liikevaihto 28 M€

• Ulkopuoliset palvelut noin 59% 
kustannuksista

LSJH -konserni
• Ekopartnerit Turku Oy (2012) LSJH 49% / Fortum 51%

• Kiertomaa Oy (2016) LSJH 51% / Turku 49%

• Lounavoima Oy (2017) LSJH 50% / Salon Kaukolämpö 
50%

Topinoja

Korvenmäki



Tekstiiliteollisuuden 
ympäristövaikutukset

• Tekstiiliteollisuus on toiseksi saastuttavin 
teollisuuden ala öljyteollisuuden jälkeen.

• Keskimäärin tekstiilituotteita käytetään noin 160 
kertaa. Tuplaamalla vaatteiden nykyisen 
käyttöiän, tekstiili- ja muotialan ilmastopäästöjä 
voitaisiin vähentää yli 40 prosenttia.

• Tekstiilijätettä muodostuu Suomessa vuosittain 
noin 70–100 miljoonaa kiloa. Tämä tarkoittaa, 
että Suomessa kulutetaan noin 13–18 kg 
tekstiilejä asukasta kohden.



Kotitalouksien jätehuolto

98% yhdyskuntajätteestä hyödynnetään
materiaaleina ja energiana 

Tekstiili on ainoa 
hyödyntämätön osa 

sekajätettä

Suomessa 70 000
(2,6 % kiinteästä yhdyskuntajätteestä) 

ja Pohjoismaissa 350 000 
tonnia tekstiilijätettä vuodessa



Mitä on poistotekstiili?

• Poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta 
tekstiiliä, joka sisältää sekä tekstiilijätteet että 
käytetyt ja ehjät tekstiilit eli tekstiilituotteet. 
Tekstiilituotteet ovat käytettävissä alkuperäisessä 
tarkoituksessaan. Lajittelematon poistotekstiili on 
jätettä.

• Kuluttajapoistotekstiili on kunnan vastuulle 
kuuluvaa asumisesta syntyvää jätettä.



Telaketju hanke

Telaketju on poistotekstiilin kiertoa edistävä verkosto. Telaketjussa kehitetään keräystä, 
lajittelua ja jalostusta vastaamaan poistotekstiilin hyödyntäjien tarpeita. Hanke toimii 

yhteistyötä, monialaisuutta, liiketoimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä edistäen.

Telaketju YM hanke
1.2.2017 - 31.12.2018

Koordinaattori LSJH
Julkinen tutkimusprojekti

Rahoitus: Ympäristöministeriö ja muut rahoittajat

Telaketju 2 BF hanke 
1.5.2019 - 31.4.2021
Koordinaattori VTT
Yritysprojekteja ja julkinen tutkimusprojekti
Rahoitus: Business Finland ja osallistujat

Telaketju TEM ja AIKO hankkeet
2018-2019

Toteuttaja LSJH
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Varsinais-Suomen 

liiton rahoittamat projektit jalostuslaitosvalmisteluun

TEKES hanke
1.4.2017 - 31.1.2019
Koordinaattori VTT
Yritysprojekteja ja julkinen tutkimusprojekti
Rahoitus: Tekes ja osallistujat



Poistotekstiilin jalostuslaitos

• Tavoitteena on luoda yhtenäinen 
valtakunnallinen toimintamalli keräykseen ja 
lajitteluun yhteistyössä muiden kunnallisten 
jätelaitosten kanssa.

• Poistotekstiilin erilliskeräysvelvoite voimaan vuoden 
2023? alussa.

• Tavoitteena on rakentaa kuluttajien 
poistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos, joka 
tarjoaa laadukasta kuituraaka-ainetta yritysten 
käyttöön.

Kierrätyskuidun mekaaninen 
jalostusvaihe on puuttuva osa tekstiilien 
kiertotaloutta





Kehittäminen

Kehitystyöhön kuuluu kolme osa-aluetta, joita viedään eteenpäin samanaikaisesti:



Aikataulu

• 2019 – 2020 (valmistautuminen pilot-laitosvaiheeseen)
• keräysalueen laajentaminen (HSY, LHJ, Pirkanmaan Jätehuolto, 

Rauman seudun jätehuoltolaitos)

• Valmisteilla keräysalueen laajentumissuunnitelma muiden 
jätelaitosten alueille. 

• Vastaanotettavan tekstiilin määrä 170 - 700 t/a?

-> Kerätään puskurivarastoa käsittelylinjaston käyttöönottoa varten.

• 2021 - 2022 (pilot-laitosvaihe)
• Keräys laajenee niiden jätehuoltoyhtiöiden alueelle, joilla valmius 

poistotekstiilin paikalliseen lajitteluun.

• Keräyspisteiden lisääminen LSJH:n toimialueella

• Selvitykset arvoketjuista eri yritysten kanssa, jätemääristä 
Suomessa ja Itämeren alueella, täyden mittakaavan laitoksen 
kannattavuusselvitykset.

• kapasiteetti 700 ► 5 000 t/a ?



Aikataulu

• 2023 – 2024?
• Valmistautuminen täyden mittakaavan laitokseen

(sijoituspaikkana Topinpuiston kiertotalouskeskus
Turussa).

• Valtakunnallinen poistotekstiilikeräys 2023? 
mennessä.

• kapasiteetti 5 000 ► 100 000 t/a ? (Täsmentyy pilot-
laitosvaiheessa).



Poistotekstiilin Jalostuslaitos
Topinpuiston
kiertotalouskeskukseen Turkuun

• Mahdollistaa kotitalouksien poistotekstiilien
kierrätyksen Suomessa.

• Mahdollistaa kumppanuuksia keräyksessä, 
lajittelussa ja hyödyntämisessä.

• Jalostuslaitoksen suorat työllistämisvaikutukset
ovat arviolta 100 – 150 henkilö/a

• Jalostuslaitoksen investointikustannukset ovat
arviolta 16 – 20 milj.€.



Poistotekstiilin keräys ja 
lajittelu



Kansallinen toimintamalli 
poistotekstiilinkeräyksessä

• Keräysalue tulee laajentumaan muiden jätelaitosten 
alueille suunnitelman mukaisesti vuosien 2021 – 2023 
aikana

• Jätelaitokset huolehtivat poistotekstiilin keräyksestä 
alueillaan

• Kaikki tekstiilit tullaan lajittelemaan paikallisesti
• 4. lajitteluluokkaa, joista vähimmäisvaatimuksena 

poistotekstiilien esilajittelu (pilaantuneen ja keräykseen 
kuulumattoman materiaalin poisto)

• Lajitteluohjeistuksesta on tehty videosarja
• Yhteiset lajitteluohjeet kaikilla toimijoilla, jotka tullaan 

julkaisemaan nettisivulla vuoden 2020 aikaan

• Lajitellut tekstiilit toimitetaan Turkuun
• Lajitellut tekstiilit toimitetaan LSJH:lle Turkuun 

jatkolajitteluun/laadunvarmistukseen
• Laadunvarmistuksen jälkeen tekstiilit toimitetaan mekaaniseen 

kierrätykseen jalostuslaitokseen



Kansallinen toimintamalli 
poistotekstiilinkeräyksessä

• Jo mukana olevilla jätelaitoksilla on erilaisia 
yhteistyötahoja poistotekstiilien lajittelussa

• LSJH:lla oma lajitteluhalli, jossa omaa henkilökuntaa sekä 
yhteistyösopimukset poistotekstiilin lajittelusta Turun 
kaupungin työllistämispalvelun Valmennuspisteen sekä 
Varsinais-Suomen työllistämisen tuki Vartti Ry:n kanssa

• HSY on kilpailuttanut poistotekstiilin esilajittelun ja 
yhteistyötahona tällä hetkellä toimii Recci. HSY:n on myös 
solminut sopimuksen Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksen kanssa ylijäämätekstiilien 
toimittamisesta Turkuun.

• Rauman Seudun Jätehuoltolaitos huolehtii poistotekstiilien 
lajittelusta pääsääntöisesti itse



Kansallinen toimintamalli 
poistotekstiilinkeräyksessä

• Jo mukana olevilla jätelaitoksilla on erilaisia 
yhteistyötahoja poistotekstiilien lajittelussa

• LHJ lajittelee tekstiilit osittain itse, mutta esimerkiksi 
Forssassa kaupungin työllistämispalvelun Tex Vex huolehtii 
poistotekstiilien lajittelusta

• Pirkanmaan jätehuolto tekee yhteistyötä poistotekstiilin 
lajittelussa Nextiilin kanssa.

• Jätelaitokset vastaavat lajittelusta alueellisesti ja 
esilajittelussa on mahdollisuuksia erilaisille 
yhteistyömalleille.



Jalostuslaitosta yhteistyössä 
kehittämässä



Tekstiililajittelijan koulutus

• Telaketju-hankkeessa Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus valmisteli tekstiililajittelijan 
koulutuskokonaisuuden, jonka voi suorittaa 
Suomen Ympäristöopisto Syklin tarjoamaan 
ympäristöhuollon perustutkinnon osana.

• LSJH ja TAI työstävät parhaillaan tekstiililajittelijan 
kurssia osaksi Muoti- ja tekstiilialan perustutkintoa.

• Työllistämispalveluiden asiakkailla mahdollisuus 
urapolkuun.



Jalostuslaitoksen 
kehittäminen



Pilot-laitos Linjaston toimittaja 
ja sijoituspaikka

• Pilot-laitokseen käsittelylinjaston toimittaa 
ranskalainen Larcohe SA

• LSJH on solminut alivuokrasopimuksen Rester Oy:n 
kanssa, joka vuokraa Paimioon rakennettavan 
toimitilan Valentia Oy:ltä.

• Toimitilan rakentaa Lehto Group Oyj



Pilot-laitoksen prosessikuvaus

Prosessikuvaus:
o Laatuluokittain lajiteltu tekstiili vastaanotetaan 

varastohalliin ja puretaan linjastolle
o tekstiilirakenteen purku – kuitujen avaus

 mekaaninen kuivaprosessi

o kuituraaka-aineen pakkaus ja varastointi
o uusioraaka-aineen (kuitupaalit) myynti ja 

toimitukset



https://www.lsjh.fi/fi/pohjoismaiden-
ensimmainen-laajamittainen-poistotekstiilien-
jalostuslaitos-avataan-paimioon-2021/

Pohjoismaiden 
ensimmäinen 
laajamittainen 
poistotekstiilien 
jalostuslaitos avataan 
Paimioon 2021

https://www.lsjh.fi/fi/pohjoismaiden-ensimmainen-laajamittainen-poistotekstiilien-jalostuslaitos-avataan-paimioon-2021/


Arvoketjut ja kumppanuudet



LSJH:n poistotekstiilimyymälä

• Avajaiset järjestettiin 17.1.2020 ja niissä kävi lähes 
300 asiakasta.

• Myymälä oli kiinni kevään poikkeustilanteen aikana 
(maalis – toukokuu)

• Poikkeustilanteen hellitettyä myymälää alkoi 
pyörittää urakoitsija, joka vastaa myyntikelpoisen 
tekstiilin myynnistä sekä myymälän toiminnan 
kehittämisestä.

• Myymälästä on myyty vuoden 2020 aikana noin 9 
500 kg tekstiiliä.

• Osoite: Hiidenkatu 9 (käynti Ristinpaltankadun
puolelta), 20360 Turku

• Avoinna: ma – ke 10 – 15 sekä to 10 -18.



Materiaaleja uusien tuotteiden 
valmistukseen

• Poistotekstiilimyymälästä on mahdollisuus tulla 
penkomaan materiaaleja uusien tekstiilituotteiden 
valmistukseen.

• Jos tarvetta yli 150 kg:n erille, niin niistä neuvotellaan 
erikseen. Viestiä voi laittaa jalostuslaitos@lsjh.fi

• Suunnitteilla materiaalitarvikepaketti kouluille uusien 
tuotteiden valmistukseen yhteistyössä Turun 
kaupungin Valmennuspisteen kanssa.

mailto:jalostuslaitos@lsjh.fi


Avatun kuidun 
hyödyntämisvaihtoehtoja

LANKA OY

KEMIA OY

KUITUKANGAS OY

ERISTE OY

KOMPOSIITTI OY













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

LSJH:n tiimi

Inka Mäkiö

palvelumuotoilija

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

mailto:marko.kokkonen@lsjh.fi
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