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Mistä kokeilussa on kyse?

• Elävä säätiö sr on järjestänyt 

avoimen ideakilpailun, jossa on 

haettu poistotekstiilille 

toteuttamiskelpoisia ideoita sen 

hyödyntämiseen ja jatkokäyttöön.

• Samalla on kartoitettu 

poistotekstiilimateriaalin 

jatkokäyttökohteita ja toimijoita 

mahdolliseen yhteistyöhön Pohjois-

Savon alueella.



Motivaattorit

• Poistotekstiilin erilliskeräys alkoi 

Suomessa 1.1.2023

• Poistotekstiilin keräyspilotti Jätekukon 

kanssa v. 2022, jossa kerättiin tekstiiliä 

yli 40 000kg / 6kk
• 15 % energiaksi 

• 7 % uudelleenkäyttöön/myyntiin

• 78 % jatkolajitteluun Paimioon

• Ympäristön ja yhteiskunnan 

näkökulmista olisi vaikuttavampaa 

hyödyntää poistotekstiilimateriaalia 

entistä tehokkaammin paikallisesti



Kokeilun tavoitteet

• Pidemmällä aikajänteellä tavoitellaan 30-40% 

hyöty- ja uudelleenkäyttöastetta Pohjois-Savon 

alueella.

• Ymmärryksen lisäämistä tekstiilien pidempään 

kuluttajakäyttöön ja sitä kautta poistotekstiilivirtojen 

vähentymistä.

• Poistotekstiilimateriaalin hyötykäytön kehittämistä 

uusiotuotteiksi ja täysin uusiin käyttökohteisiin.

• Kuluttajatietoisuus kokeilussa lisääntyy, kuntalaiset 

tietävät paremmin, minne heidän toimittamat 

tekstiilierät päätyvät.

• Uusia mahdollisuuksia erilaisiin kumppanuuksiin 

säätiön ja eri toimijoiden välillä tulevaisuudessa. 



Kokeilun toimenpiteet

• elava.fi : Ajankohtaista -sivulle kilpailun esittely ja 

blogiin ideakilpailun kuulumisia

• Viikoittain julkaisuja Instagramissa ja Facebookissa

• Yhteydenottoja Kuopion kouluille, oppilaitokselle ja 

järjestölle

• KEKO – ideapajat:
• Kantin kestävä keskiviikko yhteistyössä 

Jätekukon kanssa
• Ingmanedu
• Kuopion Muotoiluakatemia
• Elävä säätiön Startti- ja Luova paja

• Radio ja lehdistö:
• Savon Aallot, Siisti juttu podcast, yhteistyössä 

Jätekukon kanssa
• Osana ELY-keskuksen Savon Sanomien 

verkkojulkaisussa ja lehtijutussa



Odotukset

• Poistotekstiili tulee tutuksi 

pohjoissavolaisille 

hyödyllisempänä materiaalina

• Innovaatioita ja ideoita 

hyödynnettäväksi niin kotioloihin 

kuin säätiön omille pajoille

• Yhteistyötahoja ja –kumppaneita, 

uusia yhteistyön muotoja, mm. 

Kuopio Business Hackathon 

• Paljon kävijöitä KEKO –näyttelyyn 

Matkukseen toukokuussa!



Ideakilpailu KEKOn voittajat:

1. Palkinto: Paikkakangas 

myyntipiste tai tuotepaketti, Meri 

Elonheimo

2. Palkinto: Elävä akustinen taulu, 

Pekka Matilainen

3. Palkinto: Yhteisöllinen suuren 

huivin ompelu kulttuurisena 

tapahtumana, Lauri Jauhiainen



Ideakilpailu KEKOn

kunniamaininnat:

Raati halusi vielä erityisen 

kunniamaininnan antaa kahdelle 

idealle:

Pölyhuisku

Riitta-Liisa

Kemppainen

Blue Waves Of Fabrik

Kodin sisustustuotteita 

chenille-tekniikalla

Essi "Henni" Keränen



Kiitos!

Marjo Sneck

Työ- ja ammattitaitovalmentaja,
palvelumuotoiluja

Elävä säätiö

marjo.sneck@elava.fi

17.3.2023 Pohjois-Savon ilmastofoorumi

Susanna Mahlanen
Tuotanto- ja

kehittämispäällikkö

Elävä säätiö

susanna.mahlanenk@elava.fi

Tiia Honkanen

Työvalmentaja

Poistotekstiilin lajittelu
Elävä säätiö

tiia.honkanen@elava.fi
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