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T iesitkö, ettei tekstiiliä saa enää laittaa kaatopaikkajätteisiin 
vuoden 2016 jälkeen?

Vielä viime syksynä yhteiseen projektipajaan päässeet 
15 Turun ammattikorkeakoulun Sepänkadun toimipis-
teessä aloittanutta opiskelijaa eivät sitä tienneet.

Projektipajassa monialainen opiskelijaryhmä sai toimeksiantajalta 
tehtävänannon, jota työstettiin koko syyslukukauden ajan samalla oppi-
en projektityötaitoja ja verkostoituen muihin opiskelijoihin ja yrityksiin.

Projektipajani sai Henna Knuutilalta tehtävänannoksi tekstiilijät-
teen kierrätystapahtuman järjestämisen, sillä orgaanisen kaatopaikka-
kiellon vuoksi jätteelle on keksittävä hyötykäyttöä.

Syksyn alussa pajalaiset alkoivat suunnitella ja ideoida tapahtumaa. 
Vahvimmaksi ideaksi nousi se, että tapahtuma voisi olla järjestetty 
Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Siellä kerättäisiin kotitalouksista 
tulevaa tekstiilijätettä samalla, kun ihmisiä valistettaisiin tekstiilijät-
teen kierrättämisestä.
Toimeksiantajan ehdotuksesta projektipaja kävi tutustumassa Forssan 
kaupungin Texvex-nuorten työpajaan, jossa parikymmentä henkilöä 
lajittelee ja myy pääsääntöisesti kuluttajapoistona kotitalouksista 
saatua tekstiiliä.

Vierailu herätti pajalaisissa ja toimeksiantajassa monia uusia aja-
tuksia ja tehtävänatoa päätettiin muuttaa hieman. Se muuttui kick off 
-tyylisen tapahtuman järjestämiseksi, jonka tarkoituksena oli saattaa 
tekstiilijätteen parissa toimivia yrityksiä ja toimijoita yhteen.

Projektipajalaiset kutsuivat paikalle yhteistyökumppaneiksi Pelas-

tusarmeijan, Turun Seudun Jätehuollon ja Ekokaarinan. Tapahtumaan 
kutsuttiin myös tahoja, jotka voisivat lajitella tekstiilijätettä, kuten 
nuorten työpaja Fendari, sekä tahoja, jotka uudelleenkäyttävät teks-
tiilijätettä, kuten Pure Waste ja nuorten taidetalo Vimma.

Joulukuussa projektipaja huipentui Turun ammattikorkeakoulun 
tiloissa järjestettyyn tapahtumaan, jossa kutsutut vieraat esittelivät 
toimintaansa ja kertoivat, mitä voisivat omalta osaltaan tekstiilijätteen 
kierrättämisen hyväksi tehdä.

Tarkoituksena oli myös keskustella mahdollisesta yhteistyön aloitta-
misesta. Kysymyksiä ja käyntikortteja vaihdettiin puolin ja toisin. Ta-
pahtuman tarkoituksena olikin synnyttää pitkälle kestävää yhteistyötä, 
jottei poltettavaksi joutuvaa tekstiilijätettä synny enää niin paljon. n

Turun ammattikorkeakoulussa Tekniikan, Ympäristön ja Talouden 

-tulosalueen opiskelijat aloittavat opintonsa projektipajoissa, joiden 

oppimistavoitteet ovat enemmän työelämätaitoihin kuin alakohtaiseen 

osaamiseen suunnattuja. Monialaiset ryhmät työstävät koulun ulko-

puolelta tulevia toimeksiantoja. Palstalla julkaistavat kirjoitukset 

kuuluvat opiskelijoiden kurssisuorituksiin.

 Opiskeli joi lta 
 resurssitehokkuudesta

Tapahtumalla tekstiilijätettä kierrätykseen
Turun ammattikorkeakoulun projektipajalaiset ideoivat ja organisoivat joulukuussa 

tapahtuman tekstiilijätteen vähentämiseksi.

p Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat kehittivät tapahtuman kautta yhteistyötä, joka on tärkeää, jotta vaatejätettä saataisiin ohjattua hyötykäyttöön.
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