
Lajittelukokemuksia Etelä-Karjalan pilotista



SaimaanVirta ry
• Imatralainen 3.sektorin toimija, joka perustettu 

kahden eri yhdistyksen yhdistyessä 1.8.2019

• Vahva maakunnallinen työpajatoimija, 
työllisyyden edistäjä ja sosiaalinen työllistäjä

• Kiertotalouden huomioiminen ja edistäminen 
tärkeää kaikessa toiminnassa. 

• Tiiviistä yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten 
kanssa. 

• Henkilöstöä 19, valmentautujia 450

• Vaikuttamassa eri valtakunnallisten  järjestöjen 
kautta



Tekstiilikeräyspilotti 9-10/2021

• Pilotilla ennakoitiin tekstiilin erilliskeräyksen 
alkamista v. 2023

• EKJH vastasi markkinoinnista, kuntalaisten 
ohjeistuksesta sekä tekstiilin keräyksestä

• Tekstiiliä kerättiin 3 eri valvotulla 
vastaanottopisteellä Imatralla ja Lappeenrannassa

• Pilotin aikana kerätty määrä n. 13 000 kg (+ 6700 
kg)

• 66o l keräysastiat tyhjennettiin 6 krt pilotin aikana

• Kerätty tekstiili SaimaanVirralle, jossa ennen 
esilajittelun aloittamista materiaalin 
aistinvarainen arvio -> selkeästi pilaantuneet 
suoraan energiahyötykäyttöön



Esilajitteluprosessi

- Esilajittelu työpajatyönä LSJH:n ohjeiden 
mukaisesti

- Kosteat, homeiset, likaiset sekä keräykseen 
kuulumaton materiaali energiahyötykäyttöön

- Käyttökelpoinen, puhdas ja kuiva 
tekstiilimateriaali seuraavaan lajitteluvaiheeseen.



Jatkolajittelu

• Vastaanotetusta materiaalista 
energiahyötykäyttöön meni n. 25 %

• Käyttökelpoinen materiaali lajiteltiin yhdistyksen 
omaan käyttöön menevään ja LSJH:lle tarkempaan 
materiaalilajitteluun menevään  

• Oma käyttöön 
• Kierrätysmyymälään

• Työpajakäyttöön

• Kierrätysmyymälään: myyntikuntoiset vaatteet ja 
tekstiilit

• Työpajakäyttöön: uuteen käyttötarkoitukseen

muokattavaksi soveltuvat tai materiaaliksi   

työpajatuotteisiin



Kokemuksia pilotista

• Tärkeää tekstiilin keräykseen liittyen
• Monipuolinen ja selkeä tiedottaminen

• Keräysastiat sateelta suojassa ja valvonnan alla

• Selkeä määrittely kerättävälle materiaalille

• Maksuton keräys aktivoi ihmiset-> säännöllinen 
astioiden tyhjennys

• Tärkeää keräystekstiilin lajitteluun liittyen 
• Selkeä työprosessi ja siihen perehdytys

• Lajitteluun soveltuvat tilat ja kunnon suojavarusteet 
lajittelijoille

• Tekstiilisäkit sisältävät aina yllätyksiä!

• Tärkeää varastointiin ja kuljetukseen liittyen
• Varastoinnissa ja kuljetuksessa huomioitava suuri 

tilantarve-> tekstiilipuristin yksi ratkaisu!

• Tekstiilin paikallinen hyödyntäminen aina kannattavinta 



Pilotin jälkeen

- Palaute esilajittelun onnistumisesta LSJH:lta

-> oman toiminnan kehittäminen

- Pilotin läpikäynti EKJH:n kanssa ja pohdinta 
jatkoyhteistyön mahdollisuuksista

- Kokemusten hyödyntäminen tekstiiliterminaalin 
suunnittelussa

- Erilliset tilat toiminnalle

- Valmennusyksikkö, joka mahdollistaa kiertotalouden 
työ- ja opiskelumahdollisuuksia

- Tekstiilikierrätysyhteistyön laajentaminen 
maakunnalliselle tasolle
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