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Iloisia uutisia Telaketjusta!
Telaketjun toinen tutkimusvaihe sai päätöksensä keväällä 2021. Nyt tutkimustyö jatkuu

helmikuussa alkaneessa Telavalue-hankkeessa. Telavaluen visiona on ratkaista
tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla ja edistää kestävää
tekstiilienvalmistusta Suomessa. Hanke tukee tekstiiliteollisuuden uudistusta, ja yhtenä
tavoitteena on yhdistää kierrätetyt ja uudet biopohjaiset kuidut kestävän suomalaisen

tekstiilituotannon perustaksi.

Uuden hankkeen myötä kutsumme sinut osaksi Telaketju-yhteisöä, ja Telaketjun
uutiskirjeen tilaajana olet automaattisesti osa yhteisöä. Mitä se sitten tarkoittaa? Yhteisöön

kuuluminen ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat edelleen meiltä jatkossa noin
kuukauden välein Telavaluen tutkimuksesta kertovan uutiskirjeen. Sen lisäksi voit liittyä

uuteen LinkedIn-ryhmään, jossa voit verkostoitua, jakaa mielenkiintoisia uutisia ja
tapahtumia tai avata keskusteluja – tai vaikka etsiä ja löytää kumppaneita yrityksellesi.
Ryhmä on tarkoitettu kaikille tekstiilien kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneille ja

Telaketju-verkostoon kuuluville. Tervetuloa mukaan!

Piia Nurmi
Telavalue-hankeen Turku AMK:n projektipäällikkö

p. 040 355 0931

Kestävä tekstiiliteollisuus Suomeen bio- ja
kierrätyskuiduilla

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot yhdessä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa
uudistavat tekstiiliteollisuutta helmikuussa alkaneessa Telavalue-hankkeessa. Visiona on
ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla ja

edistää kestävää tekstiilienvalmistusta Suomessa. Se voi onnistua esimerkiksi
kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien avulla.

LUE UUTINEN

Telaketju 2 -hankkeen
tulokset

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47455041764141504077494A59/434351447046475E47794047504771?noTracking=true
https://www.linkedin.com/groups/14076321/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/uutiset-fi/kestava-tekstiiliteollisuus-suomeen-bio-ja-kierratyskuiduilla/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


TUTUSTU TULOKSIIN

LUE BLOGITEKSTI

LUE UUTINEN

Jos Telaketju 2 -hankkeen tulokset menivät
sivu suun, käy klikkailemassa tuloksia
visuaalisessa muodossa Telaketjun
nettisivuilla! Haluatko tietää lisää
tuotesuunnittelusta? Vai kiinnostaako
sittenkin tekstiilien tulevaisuusvisio?

Tekstiilialan kiertotalouden
systeemit
Tulevaisuuden toimivassa tekstiilien
kiertotaloussysteemissä olennaista ovat
tekstiilien eliniän pidentäminen, käytön
tehostaminen sekä kierrätys. Datalla on
merkittävä rooli kiertotalouden
onnistumisessa. Jotta datan
hyödyntäminen olisi ylipäätään mahdollista,
on ensin ymmärrettävä
kiertotalousjärjestelmien monimutkaisuutta.

 

 

Uusi tekstiilistrategia pyrkii
tekemään tuotteista
kestävämpiä
Euroopan komissio esitteli keskiviikkona
30.3. eurooppalaisen Green Deal -paketin
kautta välineitä, joilla EU:ssa siirrytään
todelliseen kiertotalouteen kestävän
kehityksen ja ilmastotavoitteiden
mukaisesti. Yksi ehdotuksista on EU:n uusi
tekstiilistrategia, joka määrittelee
toimenpiteitä, joilla alan kasvusta pyritään
tekemään kestävää, ilmastoneutraalia,
energia- ja resurssitehokasta sekä luontoa
kunnioittavaa.

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.

https://telaketju.turkuamk.fi/telaketju-2-tulokset/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/tekstiilialan-kiertotalouden-systeemit/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.stjm.fi/uutiset/eun-kiertotalouspaketin-sisaltama-uusi-tekstiilistrategia-pyrkii-tekemaan-tuotteista-kestavampia/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


ILMOITTAUDU MUKAAN

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

 

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

telaketju.fi
Peruuta uutiskirje

https://www.linkedin.com/groups/14076321/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/tilaa-uutiskirje/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.facebook.com/poistotekstiili/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.instagram.com/telaketju_poistotekstiili/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://www.anpdm.com/oa/30799187/434351447046475E47794047504771

