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Tekstiilikierrätyksen uudet 
mahdollisuudet

Rester Oy Kirsi Jaakkola



Rester Oy
Skandinavian suurin tekstiilinkierrätyslaitos 

avattiin Paimioon lokakuussa 2021

Laitos valmistaa tekstiiliteollisuuden 

materiaaleista kuitua mekaanisesti.

Paimion poistotekstiililaitoksen kapasiteetti 10 

000 tonnia vuodessa.



Kierrätettävän materiaalin
vastaanotto

Pesuloiden tuotteet
Työvaatteet
Teollisuuden sivuvirrat
Kauppojen ylijäämät tai 
kakkoslaadun tuotteet

Mekaaninen
kuidunavausprosessi

Laadukkaasta kuidusta uudeksi
tuotteeksi:

Akustiikkalevyt
Komposiittituotteet
Rakennuseristeet
viskoosikuitu
Langat
kankaat



EU:n tekstiilistrategia 2030
Kaikki EU:ssa myytävät tekstiilituotteet ovat kestäviä, korjattavissa ja 

kierrätettävissä, valmistettu pitkälti kierrätetyistä kuiduista. Tuotteissa 

ei ole vaarallisia aineita ja ne on tuotettu sosiaalisia oikeuksia ja 

ympäristöä kunnioittaen.

Pikamuoti ei ole enää muotia, kuluttajat hyötyvät laadukkaista 

tekstiileistä pidempään.

Taloudellisesti kannattavia kierrätys- ja korjauspalvelija on saatavilla 

laajalti. 

Tekstiiliala on kilpailukykyinen, sopeutumiskykyinen ja innovatiivinen. 

Alan tuottajat kantavat vastuun tuotteistaan koko arvoketjussa, 

kierrätyskapasiteettia on tarpeeksi ja tekstiilin päätyminen jätteeksi on 

minimoitu. 



Kuluttajatekstiilien erilliskeräys
Jätelainsäädäntö määrää tekstiilit erilliskerättäväksi vuoden 2024 loppuun 

mennessä. Tekstiilijäte on kierrätettävä, se ei saa päätyä polttoon tai 

kaatopaikalle.

Suomi ja Italia aloittavat vuonna 2023, muu Eurooppa vuonna 2025

Lounais-Suomen jätelaitos kerää, lajittelee ja kierrättää kuiduksi.



Miksi:
Muotiteollisuus aiheuttaa noin 10 prosenttia ihmiskunnan 

hiilipäästöistä.

Puuvillan ja polyesterin valmistaminen kuluttaa valtavasti 

luonnonvaroja.

Tekstiilijätettä syntyy vuodessa 92 miljoonaa tonnia, siitä suurin osa 

päätyy jätteeksi. Noin yksi prosentti kierrätetään uusiksi tuotteiksi.

Suomessa poistotekstiilejä syntyy vuodessa 85, 77 miljoonaa kiloa. 

Yksi suomalainen tuottaa noin 10,2 kg tekstiilijätettä vuodessa.



Suomi edelläkävijänä
Spinnova Jyväskylä

Infinited Fiber Company rakentaa kuitutehtaan Kemiin

Ioncell Aalto yliopistosta

Kuura Metsä Groupista

Norratex Nordic Biobroducts Groupilta

Bio2 Fortumilta

Biocelsol VTT:ltä

Suomessa jo nyt noin 44 prosenttia kotitalouksien hankkimista 

tekstiileistä päätyy poistotekstiilien erilliskeräykseen.

Tiekartta vuoteen 2035:

Kestävä raaka-ainepohja

Osaaminen

Innovaatioalustat



Tulevaisuudennäkymät
Tekstiilialan arvoketjuun kuidusta tuotteeksi tarvitaan langan, 

neuloksen, kankaan tai kuitukankaan valmistusta Suomeen tai 

lähialueille. 

Tuotteet on suunniteltava kierrätettäviksi.

Valmistajien on tartuttava kierrätyskuitumahdollisuuksiin.

Uudistunut tekstiiliteollisuus tarkoittaisi 1,2 miljardin euron 

investointeja ja noin 17 000 uutta työpaikkaa.



Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki

Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

info@jokiturku.fi

Puh. 010 315 3020

@JokiTurku #jokiturku

Valitse kestävää ja kierrätettävää.


