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Saksan tekstiilikierrätyssysteemin kuvaus 
Saksassa ohjeistetaan lajittelemaan kaikki (käyttökelpoiset ja -kelvottomat) kodin tekstiilit (pestynä) 

samaan keräyslaatikkoon (myös esim. kengät, tyynyt, peitot ja lelut kelpaavat).  

 

Kuva: Soexilla käytössä olevat kuluttajillle tarkoitetut tekstiilinkeräyslaatikot.  
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SOEX 
Soex hoitaa kuluttajilta sekä kaupoista tekstiilien keräyksen eri kumppaneiden kanssa. Saksassa on myös 

muita tahoja, jotka ottavat vastaan vaatteita, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka ottavat tarvitsevansa 

materiaalin ja myyvät loput SOEXille.  

SOEXin liikevaihto on 80 M€ vuodessa. Soexin Wolfenin laitos ottaa vastaan päivittäin 350tonnia tekstiiliä ja 

saman verran lähtee ulos. Suurin osa toiminnasta rahoitetaan myymällä paras 10 % (kerma) pääsääntöisesti 

Euroopassa. Keskinkertainen laatu myydään pääosin Afrikkaan ja se lasketaan uudelleenkäyttöprosenttiin 

(re-wear) mukaan. Kierrätykseen päätyvien materiaalien osuus liikevaihdosta on 4 miljoonaa (5 %). 

 

Kuva: Kaavio tekstiilinkierrätyksestä 

 

Kierrätykseen (Re-Use/Re-Cycle) päätyvät materiaalit lajitellaan vielä käsin ostavan asiakkaan toiveiden 

mukaan (esim. farkut, puuvilla, villat, tietty kombinaatio eri materiaaleja). Tämän jälkeen materiaali 

käsitellään mekaanisesti eli revitään ja kovat osat poistetaan koneellisesti. Prosessin lopputuotteena syntyy 

kuituja, jotka myydään jatkojalostajille. Lajitellut tekstiilit voidaan myydä myös sen enempää käsittelemättä 

jatkojalostajille. Vain 3 % Soexille tulleista tekstiileistä päätyy polttoon.  

Tekstiilit toimitetaan SOEXin lajittelukeskukseen rekoilla. Rekkoja tulee päivässä 20 sisälle Wolfeniin ja 

samanverran ulos.   

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/Presentation-SOEX_160316.pdf
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Kuva: Kuorma-autoista siirretään käsin materiaalit keltaisiin häkkeihin ja tehdään materiaalille testejä 

(kosteus, home) 

 

Kuva: Keltaiset häkit tyhjennetään trukkien avulla kuljettimelle. Yksi henkilö poistaa materiaalien seasta 

sinne kuulumattomat (jätteet) ja loput menevät säkeissä lajitteluun.  

Tekstiilien lajittelu tapahtuu käsin laadun (materiaalihyötykäyttö, uudelleenkäyttö, ”kerma”) ja 

käyttötarkoituksen (talvitakit, lasten vaatteet, farkut jne.) perusteella. Uudelleenmyyntiin menevässä 

lajittelussa on kolme eri vaihetta. Materiaaleille on yhteensä 350 eri katogoriaa (lajittelutasoa). Myös 

koneellisesta lajittelusta on suunnitteilla kehittämishankkeita, mutta koneet eivät kykene tunnistamaan 

kuin materiaaleja, joten käsinlajittelua tarvitaan myös tulevaisuudessa. Lajittelijat saavat työstään yli 

minimipalkan ja heidän koulutuksensa työhön kestää 3kk ennen lajitteluun pääsyä. Lajittelijahenkilökunta 

lajittelee noin 500kg/pvä tekstiiliä. 
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Kuva: Komentokeskuksessa suunnitellaan materiaalivirtojen lajittelua eri lajittelupisteisiin 

  

Kuva: Säkit tyhjennetään esilajittelussa  
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Kuva: Hienolajittelussa jaetaan mm. sesongeittain ja tuoteryhmittäin vaatteita   

Suurin osa uudelleenkäytettävästä vaatteista lähtee kehitysmaihin. Tekstiili muovitetaan säkkeihin ja ne  

pakataan tiiviiksi, jotta logistiikka tehokkaampaa. Tekstiilien hinta vaihtelee, mutta keskimäärin myydään 

45kg/paali ja 60c/kg. 

 

Kuva: Uudelleenkäyttöön (mm.Afrikka) lähteviä paaleja  

 

 

 

 

Soexissa kierrätyslajittelu tapahtuu tunnustelemalla eri materiaalit ja rakenne manuaalisesti.  

Kierrätyksessä kolme prosessia: 

1.Revintä 

 

Kuva: Revintälaite 
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2.Kovien materiaalien poisto (painovoima/ilmavirta) 

 

Kuva: Kovat materiaalit (mm.napit vetoketjut) 

3.Karstaaminen 

 

Kuva: Karstaamislaite ja materiaali karstauksen jälkeen 

 

 

Kuvat: Tekstiilipöly kerättiin erikseen ja siitä tehtiin brikettejä, jotka myytin paperi- ja kartonkiteollisuudelle. 

Soexilla oli kenkien lajitteluun uusia kokeiluja ja yhteistyöprojekti menossa. Kenkiä tulee 25 tonnia päivässä, 
75 % niistä myydään eteenpäin. Kierrätykseen liittyen menossa Soex footwear recycling testilaboratoriossa: 

 Erikseen kenkämurskaamo jossa eri materiaalit erotetaan toisistaan 

 Tehdään murskaa kuidun mukaan( nahka, kumi, muovi jne) joista tehdään mattoa yms kuva 

 Nahkakengistä tehdään kierrätysnahkaa (esim jalkapallot)  
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Kuvat: Kenkien kierrätystestilaboratorio 

 

Altex 
 

Altex (Saksa) edustaa toimijaa, jotka kierrättävät mekaanisesti tekstiilejä. He ostavat kaiken materiaalin 

teollisuudesta (mm. Soex). Käsittelymäärä on noin 3000t/kk. Heillä on erittäin vahva tuotekehitys ja 

kuituosaaminen. Suurin osa heillä tehdyistä materiaaleista menee autoteollisuuteen (Geo Nonwowen 25%, 

Automotive industry 55%, Home and buildings 20%). Materiaalit, jotka toimittavat autoteollisuudelle, 

tulevat takaisin heille hyödynnettäväksi.  

 

Heillä on puutetta luonnonkuiduista. Yrityksellä on valmiit tuoteryhmät ja käyttökohteet, esimerkiksi high-

speed renkaiden tekstiili ja turvavöiden erikoiskäyttö langaksi. Heillä työstetään myös materiaaleja, joissa 

palonestoaineet. Niiden käsittelyyn on omat kontit ja turvajärjestelyt. Lopputuotteissa hyödynnetään tätä 

ominaisuutta mm. palomiesten vaatteet. 

Toimivat välittäjinä käytettyjen koneiden kaupassa. Myyvät omaa osaamistaan ja tekevät esim. 
tehdaslinjastoja käytetyistä koneista. 

 
Kuvat: Materiaaleja joita Altex käyttää mekaanisessa prosessissa ja joitain esimerkkejä lopputuotteista 

 

 

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/ALTEX-presentation-2016.pdf
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Kuvat: Altexin mekaaninen käsittelyprosessi 
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Kuvat: Altexin tuotteita 
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Borgers 
 

Borgers (Saksa) edustaa toimijaa, joka ostaa kierrätettyjä tekstiilikuituja sekä kierrätettyä muovia ja käyttää 

niitä tuotteidensa eli autoteollisuuden (jonkin verran kodinkone) osien valmistuksessa. He erottuvat 

kilpailijoistaan yksilöllisellä palvelulla. He tilaavat materiaalit omien vaatimusten (riippuen mikä 

loppukäyttö) mukaisesti ja eri asiakkaalta (mm. Frankenhuis). Heille materiaali tulee valmiiksi 

kuidutettuna.  Vaihtelu laadussa saa varioida +- 5%. He maksavat materiaaleista seuraavasti: Kierrätys PP:n 

hinta 1,4€/kg ja polyester 1€/kg, tekstiilikuidusta 35 senttiä/kg. Suurin ongelma kierrätysmateriaalin 

käytössä on haju joka johtuu tekstiileissä runsaasti käytetyistä kemikaaleista.  

 

  

Kuvat: Borgensin päätuotteita 

 

Hollannin tekstiilikierrätyssysteemin kuvaus 
 

Myös Hollannissa vastuu tekstiilijätteestä kuuluu kunnille ja se tavoitteena on kerätä se Saksan tapaan 

yhtenä jakeena (mukana käyttökelpoiset ja kelvottomat). Vierailukohteemme VAR Frankenhuis ja 

Texperium tekevät tiivistä yhteistyötä, tavoitteena on rakentaa malli, jossa yritys (regional social enterprize) 

ottaa tekstiilit vastaan ja lajittelee ne tavoin uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Sopiva asukasmäärä 

lajittelutehtaalle oli heillä n. 650 000 asukasta  

 

Kermat (hyvät myytävät vaatteet) myydään second handissa ja osa lajitellusta tekstiilistä lähtee ulkomaille 

(Aasia, Afrikka). Lajittelussa hyödynnetään työvoimaa, jonka on muuten vaikea työllistyä (integroituminen). 

Ne tekstiilit, jotka eivät päädy uudelleenkäyttöön, myydään kierrätykseen Frankenhuisille. Lisäksi 

Frankenhuis myös myy tietoturvatekstiilin käsittelypalvelua (kameravalvonnassa) esim. poliisien 

työvaatteet.  

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/Borgers_FinnischeBesucher_BETA_2016-03-18_MK-Kompatibilit%C3%A4tsmodus.pdf
http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/Presentatie-Texperium-for-FinDera-17-maart-2016.pdf
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Frankenhuis on siis yritys, joka ostaa valmiiksi lajiteltua tekstiiliä (kotitalouksilta ja kaupalta/teollisuudelta) 

ja prosessoi sitä eteenpäin kuiduiksi. 

 

 
 

Kuva: Tekstiilikeräyksen tavoiteprosentit Hollannissa vuonna 2020. 

 

 

Karstauslinjasto oli moderninpi kuin mitä Soexilla. Metallia otettiin talteen pois materiaalista yli 10 

kohdassa. Tampuriinien määrää voitiin vaihdella ja niissä oli taajuusmuuntaja, jolla saatiin energiansäästöä. 
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Kuvat: Texperium/VAR Frankenhuisin tekstiilinkierrätys prosessia 

 

Texperium edustaa toimijaa, joka jalostaa kierrätetyistä kuiduista lankaa ja uusia tuotteita. He painottivat 

tuotesuunnittelun ja markkinoinnin tärkeyttä: kierrätetyille tuotteille on oltava kysyntää eivätkä ne saa olla 

merkittävästi kalliimpia kuin neitseellisistä materiaaleista valmistetut tuotteet. Heiltä saimme kuulla, että 

jokaisessa autossa on noin 40kg kierrätystekstiiliä, joka on pääsääntöisesti farkkumateriaalia.  

 

 
 

Kuvat: Kierrätystekstiilistä tehtyjä tuotteita Texperiumissa.  
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Saxion University of Applied Sciences 
 

Saxion University of Applied Sciences (Hollanti). Kemiallisen kierrättämisen kehityshankkeita puuvillalle. 

Mekaaninen kierrätys onnistuu tekstiilikuiduille keskimäärin 1-2 kertaa, joten kemiallinenkin kierrätys tulee 

olemaan tärkeässä roolissa. Myös polyesterin kierrätysmahdollisuuksien tutkiminen siintää silmissä jossakin 

tulevaisuudessa.  

Saxion prosessi kemiallisen kierrätyksen osalta on vielä kokeellisessa vaiheessa (mm virtausongelmia, 

liuoksen tasalaatuisuus). Saxcell prosessi perustuu Lyoncelliin, jossa on tärkeää että raaka-aine 

puhdistetaan hyvin (valkaisu), koska väriaine kumuloituu liuokseen hyvin. 

Hollannissa tekstiilikierrätys on yksi kehittämiskohteista. Lakeja ja säädöksiä on lievennetty jotta voidaan 

kehittää toimintaa. 

 

Kuva: Saxionin tutkimusalueet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/Saxion_Recovery-of-cellulose-fibres_20160317.pdf
http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/wp-content/uploads/sites/21/2016/04/Saxion_Smart-Functional-Materials_Presentation-Englisch-Feb-2016.pdf
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Matkan taustaa 
 

Turun AMK järjesti yhdessä FinDera Consultingin kanssa tekstiilikierrätykseen ratkaisuihin keskittyvän 

tutustumismatkan Saksaan. Matka toteutettiin 15.–18.3.2016. Matkan aikana tutustuttiin  kiinnostaviin 

yrityksiin ja  asiantuntijoihin, joilta kuulemme tekstiilinkierrätyksen mahdollisuuksista ja tulevaisuuden 

näkymistä. Samalla verkostoiduttiin sekä kansainvälisten, että matkalle lähtevien kotimaisten toimijoiden 

kanssa. Matkan painopiste oli tutustuminen käytännönläheisiin malliesimerkkeihin mm. materiaalien 

hyödyntäminen eri toimijoiden kesken. Turku AMK on mukana INKA-yhteistyön puitteissa luomassa  

innovaatioekosysteemiä, joka vastaa yritysten uudistumisen ja kansainvälistymisen haasteisiin. 

Kumppanuusmalli on keskeinen toiminnan perusta. Matka oli hyvä esimerkki tästä toimintatavasta. 

 

Katso miltä matkan ohjelma näytti. 

 

 

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/tekstiilikierratyksen-opintomatka-saksaan/

