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Loppuvuoden tervehdys Telaketjun osallistujat ja sidosryhmien 
jäsenet  

 
Tämä syksy on tuntunut melkein paluulta koronaa edeltävään aikaan. Me tutkijat osallistumme 

tapahtumiin kotimaassa ja myös ulkomailla. Telavalue-hankkeen tutkijoita vieraili muun muassa Nordic 
Circular Summitissa Tukholmassa marraskuussa ja ADDITC-tekstiilikonferenssissa Aachenissa 

joulukuussa.   
 

Myös projektikokouksissa olemme päässeet tapaamaan projektikumppaneita viimein kasvokkain, 
monien kanssa tapasimme ihan ensimäistä kertaa. Telavalue, kuten monet käynnissä olevista 
tutkimusprojekteista, on kasattu, haettu ja aloitettu korona-aikana etäyhteyksien välityksellä. 

 
Marraskuussa palasimme myös kuulemaan vanhoja tuttuja vuosien ja eri Telaketjun hankkeiden ajoilta 
Hei mitä kuuluu? Telaketju-yhteisön tapaamisessa. Yhteisön käyttöön on perustettu LinkedIn-ryhmä, 
jossa kuka tahansa saa jakaa uutisiaan, etsiä yhteistyökumppaneita tai vaikka kysellä apua tekstiilien 

kiertotalouden asioissa.  
 

Telavalue-hankkeen ensimmäinen kolmannes on nyt takana, ja se on todella mennyt vilauksessa. Pian 
meillä alkaa olla jo uutta julkaistavaa, kun ensimmäiset tehtävät ovat tulossa päätökseen. Muun 

muassa teknologiakatsauksesta ja toimijakartoituksesta olemme kertomassa jotain vielä tämän vuoden 
puolella. Näistä lisätietoa aikanaan nettisivuillamme ja somessa. 

 
Telaketju-verkoston aikaansaannokset ja kartuttamamme osaaminen ovat merkittäviä myös 

kansainvälisesti. Hankkeemme osallistujista Rester ja Lounais-Suomen Jätehuolto osallistuvat VTT-
vetoiseen EU-rahoitteiseen tExtended-tutkimushankkeeseen. Nelivuotinen hanke käynnistyi 

joulukuussa, ja siinä on tarkoituksena luoda tietoon pohjautuva malli tekstiilikiertojen optimointiin sekä 
kehittää teknologisia ja digitaalisia ratkaisuita kiertojen tehostamiseen.  

 
Pirjo Heikkilä 

Telavalue hankkeen koordinaattori 
VTT:n erikoistutkija ja projektipäällikkö  

pirjo.heikkila@vtt.fi 
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Antikuluttaminen – mitä se on ja miten se muuttaa käsitystämme 

kuluttamisesta? 
Uuden ostamisen ja vanhan hävittämisen sijaan tulisi panostaa vaatteiden käyttöön pidentämällä niiden 

käyttöikää. Tähän yhtenä ratkaisuna on esitetty antikuluttamista. Antikuluttamisella tarkoitetaan 
tietoisesti kuluttamatta jättämistä tai kuluttamisen vähentämistä. Antikuluttamisella pyritään 

tehostamaan ja pidentämään olemassa olevien vaatteiden käyttöikää, jolloin uusia vaatteita ei tarvitse 
ostaa, eikä vaatteita heittää pois ennen kuin on aivan pakko. 

Lue blogiteksti 
 

Telavaluessa mukana 
     

Pure Waste 
Pure Waste on suomalainen tekstiilikierrätyksen 
pioneeri. Valmistamme ja myymme 100-
prosenttisesti kierrätysmateriaalista 
valmistettuja kankaita ja vaatteita. Pure Wasten 
inspiraation lähteitä ovat pohjoismainen, syvälle 
iskostunut kierrätyskulttuuri, sekä puhtaat järvet 
ja metsät – olemmehan kasvaneet 
ainutlaatuisen, suomalaisen luonnon 
ympäröiminä. 
 
Me Pure Wastella haluamme muuttaa 
tekstiiliteollisuutta ekologisempaan suuntaan, 
joten haastamme itseämme pohtimaan 
kestävämpiä ratkaisuja niin tuotannon, myynnin 
kuin logistiikankin päivittäisiin toimintoihin. 
Kyseenalaistamme tekstiiliteollisuuden normeja 
ja perinteisiä toimintatapoja – voisiko asiat 
sittenkin tehdä toisin? 

Tutustu yritykseen 
 

Metsä Spring 
Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyhtiö. 
Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. 
Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu 
pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. 
Liiketoiminnassamme keskitymme 
metsäteollisuuden kasvualoihin: 
puunhankintaan ja metsäpalveluihin, 
puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin 
sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Innovaatioyhtiö 
Metsä Spring investoi osaamista ja varoja 
kestävää metsäbiotaloutta uudistaviin 
konsepteihin tavoitteena kartuttaa Metsä 
Groupin sidosryhmien varallisuutta pitkällä 
aikavälillä. 

Tutustu yritykseen 
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https://305d5a36838d4f82bc5fd954125c9eb6.svc.dynamics.com/t/t/6qxMSFvvsOcL4Th86vLoVbWDWzvtDahZaR6KxXjSx0ox/ixaxBKNddfgonrxTrcQifmqNjTs3fEqqOWqxTGLP14ox
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Uutisia Telavaluen konsortiolta 
  

  

EU-hankkeessa luodaan 
optimoitu malli tekstiilijätteen 
määrän vähentämiseksi 80 %:lla 
VTT koordinoi EU:n rahoittamaa hanketta, 
jossa luodaan uudenlainen tietopohjainen 
malli tekstiilikierrätyksen optimointiin. 
Hankkeessa on mukana 20 organisaatiota 
kymmenestä maasta, jotka kehittävät 
yhdessä taloudellisesti kannattavia ratkaisuja 
tekstiilijätteen määrän vähentämiseen. 

Lue lisää 
 

 

  

Reima ja Menddie yhteistyöhön 
Telavalue-hankkeessa mukana oleva Reima 
on toteuttanut uuden Reima Repair -palvelun 
yhteistyössä suomalaisen Menddie - korjaus 
ja huoltopalvelu -alustan kanssa.  

Lue lisää 
 

 

Liity Telaketju-yhteisön LinkedIn-ryhmään 
Telaketju-yhteisö LinkedInissä on verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon tarkoitettu ryhmä 
kaikille tekstiilien kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneille. Voit siis vapaasti julkaista 

täällä ryhmässä mm. kiinnostavia uutisia ja tapahtumia tai avata keskusteluja. 

Lue lisää 
 

 

Etkö vielä saa Telaketju-yhteisön uutiskirjettä? Tilaa se alta! 
 

Tilaa uutiskirje 
 

 

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka 
tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää 
tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. 

Yhteystiedot: 
Pirjo Heikkilä 
pirjo.heikkila@vtt.fi 

https://305d5a36838d4f82bc5fd954125c9eb6.svc.dynamics.com/t/t/2XRobt1Of9Lt9kqIGB5xdSYMoACzPjvLA5CgfBx6SKAx/ixaxBKNddfgonrxTrcQifmqNjTs3fEqqOWqxTGLP14ox
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Seuraa Telaketjua 
Facebookissa 
Instagramissa 
 
Liity LinkedIn-ryhmään 

 

+358 40 689 1443 

telaketju.fi 
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