
Materiaalisalkku



Tämä salkku on koostettu Telaketju-verkoston jäseniltä ja 
yhteistyökumppaneilta. Se sisältää yritysten tuottamia kiertotalouden 
mukaisesti valmistettuja vastuullisia tuotteita sekä näytteitä erilaisista 

kokeiluista, joita tekstiilistä on verkostossa tehty. Salkun materiaaleja on 
kerätty jo usean vuoden ajan ja salkku täydentyy edelleen. Salkku kiertää 

kiertotalouden tapahtumissa tutustuttamassa tekstiilien mahdollisuuksiin. 

Käsittelethän näytteitä hellävaraisesti ja palautat materiaalinäytteet omiin 
pakkauksiinsa lopuksi. Kiitos!



Tuotenäytteet



Touchpoint valmistaa ekologisia työ-
vaatteita pitkälti uusiomateriaaleista ja 
tarjoaa käytöstä poistuville työvaatteille 

uuden elämän raaka-aineina. Tämän 
esiliinan polyesterikangas on uudelleen 

kierrätettävissä 7 kertaa.

Nurmi Jeans -farkut on valmistettu 
Keiteleellä. Kankaasta 55 % on Kiinassa 
kasvatettua hamppua ja 45 % Turkissa 

kasvatettua luomupuuvillaa. Nurmi Jeans 
on halunnut valmistaa mahdollisimman 

vastuulliset farkut.

Esiliina, Touchpoint

Farkut, Nurmi Jeans

Globe Hope valmistaa funktionaalisia 
design-tuotteita erilaisista käyttöön 

kelpaamattomista materiaaleista. Tämä 
kassi on valmistettu yhteistyössä Lounais-

Suomen Jätehuollon kanssa vanhasta 
lippukankaasta, jolla on aikaisemmin 

mainostettu yleisötapahtumia.

Kassi, Globe Hope



T-paidat on valmistettu mekaanisesti 
kierrätetystä tekstiilistä Pure Wasten 

omilla tehtailla Intiassa. Musta 
paita sisältää 85 % leikkuujätteistä 

kierrätettyä puuvillaa ja 15 % 
kierrätyspolyesteria. Tummanharmaa 
paita sisältää 20 % kuluttajilta kerättyä 
poistotekstiiliä, 40 % leikkuujätteistä 

kierrätettyä puuvillaa ja 40 % 
kierrätyspolyesteria.

T-paidat, Pure Waste

Kassin materiaalista 20 % on 
kuluttajien poistotekstiiliä, 40 % 

on tekstiiliteollisuuden leikkuu- ja 
lankajätettä sekä 40 % kierrätettyjä 

PET-pulloja. Poistotekstiilinä on 
käytetty farkkua.

Kangaskassi, Pure Waste



Valmistettu kuluttajilta kerätystä 
poistotekstiilistä. Puhdistettu, 

uudelleenpainettu ja kotimaassa 
valmistettu tuote.

Hevipussi, Pumpa design

Kaikki Niemine&Hakane-tuotteet on 
suunniteltu, painettu ja ommeltu 

käsityönä Turussa. Käytetyt materiaalit 
ovat kierrätettyjä.

Huom. Tässä pussukassa säilytetään 
kuitunäytteitä.

Pussukka, Niemine&Hakane

Plan B on Pääkaupunkiseudun 
Kierrätys-keskuksen 

uusiotuotemallisto, johon kuuluvat 
kotimaisena käsityönä valmistetut 

tuotteet.

Pussukka, Plan B



Räsypalat on valmistettu 
käytetyistä lakanoista leikatuista 

matonkuteista kangaspuissa 
kutomalla. Jokainen räsypala on 

valmistettu Pohjanmaalla uniikkina 
käsityönä, joten niiden värit ja kuosit 

vaihtelevat ja niitä on useassa eri 
koossa.

Pyykkipojat on valmistettu 
Suomessa ja materiaalina on 

100-prosentti-
sesti kierrätetty polypropeeni.

Kierrätetty Räsypala, 
Finlayson

Pyykkipojat, Finlayson

RePack-postipakkaukset on 
valmis-tettu kierrätetystä PP-

muovista, ja niitä voidaan käyttää 
uudestaan vähintään 20 kertaa. 
Asiakas palauttaa pakkauksen 

takaisin postilaatikkoon, jolloin 
se voidaan käyttää uudelleen. 

Uudelleenkäytetyn pakkauksen 
hiilijalanjälki on merkittävästi 
pienempi pahvilaatikkoon tai 

muovi-pussiin verrattuna. Elinkaaren 
lopussa ne voidaan kierrättää 

uudestaan.

Uudelleenkäytettävä 
postipakkaus, RePack



Materiaalinäytteet



Touchpointin ja Hesburgerin 
yhteistyönä kehitetty 

komposiittimateriaali on valmistettu 
vanhoista työvaatteista ja 

kierrätysmuovista. Sitä voidaan käyttää 
rakennusmateriaalina, ja siitä onkin 
valmistettu Hesburger-ravintoloiden 
kalusteita. Komposiittimateriaalista 
valmistetuille kalusteille on luvattu 

käyttöikää jopa 50 vuotta, jonka 
jälkeen siitä voidaan taas muotoilla 

uusia käyttöesineitä.

Komposiittilankku

Termisesti kierrätetty PET-
lippukangas

Kokonaisesta 100-prosenttisesta 
polyesterilippukankaasta sulattamalla 

pursotettuja kokkareita ja levy. 
Näytepussissa sekä lähtömateriaali 
että lopputulos. Tekijä: Modix, VTT.



Muovipullo-PET
Muovipullojen polyesteristä termisesti 
kierrätetty kuitumassa ja kangas. Val-

mistuttaja: Touchpoint.

Teollisuuden leikkuujätteestä mekaa-
nisesti kierrätettyä polypropeenia. 

Materiaali: Freudenberg, tekijä: 
Laroche, Telaketju.

Mekaanisesti kierrätetty 
polypropeeni

Giljotiinileikattu kuluttajilta 
kerätty poistotekstiili
Poistotekstiilin kerääjä: LSJH, 

esikäsittelijä: TST ry Texvex-paja, tekijä:
Laroche, Telaketju.



Kuluttajapoistoista avattu 
puuvilla

Mekaanisesti kierrätetty 
poistotekstiili

Mekaanisesti avattua 100-prosenttista 
kuluttajilta kerättyä poistopuuvillaa. 

Materiaali: LSJH, tekijä: Laroche, 
Telaketju.

Neulattu ja lämpöpuristettu poisto-
tekstiilijaloste. Vaaleassa palassa on

50 % kuluttajilta kerättyä 
poistopuuvillaa ja tummassa 

palassa 50 % kuluttajilta kerättyä 
poistopolyesteriä. Loput 50 % 
molemmissa on sidosaineita. 

Materiaali: LSJH, tekijä: Laroche, 
Telaketju.



Mekaanisesti kierrätetty 
sekatekstiili

Kuluttajilta kerättyä sekatekstiiliä, 
pääasiassa neuleita, mekaanisesti 

avattuna ja neulattuna. Tekijä: Dafecor.

Tekstiilimurska
Kuluttajilta kerätystä poistotekstiilistä 

valmistettua murskaa. Tekijä: 
SaimaanVirta.

Kangas, Pure Waste
Lankajätemassaa ja siitä valmistettua 

kangasta. Tekijä: Pure Waste Co.



Uusiosekoitekangas
Kemiallisesti kierrätetystä (50 %) ja 
mekaanisesti kierrätetystä (50 %) 

puuvillasta (Pure Waste) valmistettu 
kangas ja lankanäyte. Tekijä: VTT, The 

Relooping Fashion project.

100-prosenttisesti kemiallisesti 
kierrätetystä puuvillasta valmistettu 

neulos ja kuitumassa. Tekijä: VTT, The 
Relooping Fashion project.

Uusiokangas

Sekoitemateriaalipeitteestä 
sulattamalla valmistettu näyte. 

Näytepussissa sekä lähtömateriaali 
että lopputulos. Tekijä: Modix, VTT.

Peitteen kierrätys



Tekstiilipaperi

Poistotekstiilin käsittelyssä 
syntyvästä pölystä vaahtorainaamalla 
valmistettuja paperipaloja. Sinisissä 
farkkupölyä, valkoisessa materiaali 

Pure Wastelta. Tekijä: VTT, Telaketju.

Lumppupaperi
Perinteisellä menetelmällä 

100-prosenttisesta poistotekstiili-
kuidusta valmistettu lumppupaperi. 

Tekijä: Painovoima.
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