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LAB-ammattikorkeakoulu esittäytyy!
LAB-ammattikorkeakoulu on yksi Telavalue-hankkeen tutkimusosapuolista. LAB on

osallistunut myös aikaisempiin Telaketju-hankkeisiin, joten verkosto on jo ennestään tuttu.
LAB osallistuu hankkeessa jokaiseen työpakettiin eli tekee laaja-alaisesti tutkimusta

hankkeessa.

Tässä vaiheessa hanketta vasta käynnistellään tutkimustyötä ja tehdään erilaisia
selvityksiä sekä kerätään materiaaleja ja tehdään esikokeita. Kuitenkin jotain on jo

tapahtunut, kuten esimerkiksi Telavalue-konsortion ensimmäiset seminaari- ja demopäivät
syyskuun lopulla Otaniemessä. Oli mahtava päästä livenä tapaamaan ja kuulemaan
yrityskumppaneiden edistysaskelia ja toiveita tutkimuksen suhteen pitkästä aikaa!

LABin tutkimushenkilöstö on alkusyksyn aikana vieraillut myös Ruotsissa, jossa käytiin
tutustumassa Wargön innovaatiokeskukseen, Boråsin yliopistoon ja Siptexin tekstiilien

tunnistuslaitokseen. Tästä vierailusta voit lukea lisää LABin Blogista.

Lea Heikinheimo ja Anna Keskisaari
Anna on LAB AMK:n projektipäällikkö Telavalue-hankkeessa
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Hei mitä kuuluu? Telaketju-yhteisön tapaaminen
9.11.2022

Asiat ovat muuttuneet ja kehittyneet paljon sitten vuoden 2015, kun aloittelimme tekstiilien
kiertotalousasioiden parissa. Mieluusti kerromme, mitä on meneillään, mutta vielä

mieluummin kuulemme, mitä Telaketjussa aikojen saatossa mukana olleille kuuluu.
Tervetuloa kuuntelemaan!

ILMOITTAUDU TAPAHTUMAAN

Telavaluessa mukana

Rester
Rester on globaalisti johtava edelläkävijä
tekstiilikierrätyksen arvoketjujen
rakentamisessa. Rester tarjoaa tekstiilien
kierrätysratkaisuja, joilla poistotekstiilit ja
tuotannon sivuvirrat voidaan jalostaa
uusiokuiduksi ja laadukkaaksi raaka-
aineeksi. Prosessin aikana tekstiilit avataan
mekaanisesti kuiduiksi. Rester-
kierrätyskuitua voidaan käyttää monilla eri
aloilla vaihtoehtona neitseelliselle raaka-
aineelle.

Telavalue-hankkeessa Rester on mukana,
koska haluaa olla osa tutkimushankkeita,
joissa varmistetaan raaka-aineen sekä
jatkojalosteiden korkean laatutaso sekä
innovaatioaste.

 
Image Wear
Suomen johtava työvaatevalmistaja Image
Wear on valmistanut työasuja jo vuodesta
1959. Perheomistuspohjalla alusta asti
toiminut yrityson kasvanut lähes 5000
erilaista tuotetta valmistavaksi, useassa
maassa toimivaksi alan edelläkävijäksi.
Valmistamme työvaatteita kaikille
toimialoille. Vastuullinen toiminta on osa
omistaja- ja liiketoimintastrategiaamme.
Ympäristön kannalta tärkeintä on pitää
tuote käytössä mahdollisimman pitkään.
Olemme kehittäneet erilaisia palveluita
tuotteiden eliniän pidentämiseksi sekä
elinkaarensa päässä olevien työvaatteiden
kierrättämiseksi uusiksi tuotteiksi.

Image Wearin tavoitteena on löytää
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TUTUSTU YRITYKSEEN

ratkaisu työvaatteiden ja niissä käytettävien
materiaalien uusiokäyttöön.
Työvaatteemme ovat laadukkaita,
kestävistä materiaaleista valmistettuja ja
niitä käytetään pitkään. Telavaluesta
haemme tukea ja kumppaneita
ratkaisemaan, mitä tehdä käytöstä
poistuneille työvaatteille, jotka eivät enää
täytä alan kriteerejä.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Tekstiiliteollisuuden sosiaaliset vaikutukset
uusien liiketoimintamallien näkökulmasta

Telavalue-hankkeessa tarkastellaan paitsi tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutuksia myös
sosiaalisia vaikutuksia. Näitä ovat muun muassa työntekijöiden hyvinvointi, reilu palkkaus,
syrjintä ja reilu kilpailu. Turun ammattikorkeakoulu tutkii hankkeen aikana muun muassa

uusien kiertotalouden liiketoimintamallien, kuten tuote palveluna -liiketoimintamallin,
kestävyyttä.

LUE UUTINEN

Liity Telaketju-yhteisön LinkedIn-ryhmään
Telaketju-yhteisö LinkedInissä on verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon tarkoitettu ryhmä
kaikille tekstiilien kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneille. Voit siis vapaasti julkaista
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täällä ryhmässä mm. kiinnostavia uutisia ja tapahtumia tai avata keskusteluja.

LIITY RYHMÄÄN

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.

Seuraa Telaketjua
Facebookissa
Instagramissa

Liity LinkedIn-ryhmään

 

Yhteystiedot
Pirjo Heikkilä
pirjo.heikkila@vtt.fi
+358 40 689 1443

telaketju.fi
Peruuta uutiskirje
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