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Hei Telaketjun uutiskirjeen tilaaja!  
Telaketju-hankkeen aktiivisin vuosi on nyt käynnistynyt. Aiheet liittyvät monenlaisiin 
tekstiilien kiertotalouden näkökohtiin. Esimerkkeinä mainittakoon tekstiilien elinikää 

pidentävät ja käyttökiertoja lisäävät ratkaisut, jotka perustuvat tuotesuunnitteluun ja uusiin 
liiketoimintamalleihin, sekä tekstiilijätteen keräyksen ja kierrätyksen ratkaisut. Itse seuraan 

kiinnostuneena muun muassa, millaisia liiketoimintamallien kokeiluja tai kierrätyksen 
testauksia hankeryhmämme tulee toteuttamaan. 

 
Tutkimuksellisempia aiheita ovat esimerkiksi kiertotaloudessa hyödynnettävä tuotetieto ja 

tekstiilien ympäristövaikutusten arviointimenetelmät. Kokoamme ja jaamme 
hankeryhmällemme tietoa näistä ja monista muista aiheista webinaarien avulla. Ja jotta 

kaikki muutkin pääsisivät kokoamamme tiedon äärelle, ovat webinaarit jälkikäteen 
katsottavissa nettisivujemme kautta videona ja kalvosarjana. Uusia kiinnostavia 

webinaareja on katsottavissa kuukausittain. 
 

Pirjo Heikkilä 
Telaketju 2 BF -hankkeen koordinaattori 

VTT, erikoistutkija  

 

VERKOSTON UUTISIA  
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Kestävyys tärkeää Telaketju-yrityksille  
Telaketju-verkoston yrityksille tehdyn kyselyn mukaan kestävyys on yhä tärkeämpi tekijä 
sekä Telaketjun yrityksille että heidän asiakkailleen. Hankkeen alussa tehdyllä kyselyllä 
kartoitettiin, mitä ja miten tekstiilien kiertoon liittyviä asioita halutaan Telaketjussa viedä 

eteenpäin. Kyselyyn vastasi 25 yritystä.  

LUE UUTINEN  
 

 

Tuotetiedon rooli tekstiilien 
kiertotaloudessa  
Onnistunut tekstiilin hankinta ja käsittely 
edellyttävät tietoa tekstiilistä. Tämä koskee 
kaikkia kierron vaiheita uudelleenkäytöstä 
poistotekstiilin materiaalikierrätykseen ja 
kierrätysmateriaalin käyttöön. Tietoa 
käytetystä tekstiilistä on usein vaikea 
saada, mikä luo tarpeen tietojen 
kokoamisen ja jakamisen kehittämiseen.  

KATSO WEBINAARI  
 

 

 

Kohti kokeiluja  
ja testauksia  
Joulukuussa suunniteltiin yhteisiä 
Telaketjussa tehtäviä kiertotalouskokeiluja 
sekä prosessointi- ja tuotedemoja. Päivän 
aikana haettiin erilaisia vaihtoehtoja 
kiertotalouden toteuttamiseen ja linkitettiin 
yrityksiä yhteistyöhön, jotta koko 
kiertotalouden arvoketju saadaan 
toteutettua.  

LUE BLOGITEKSTI  
  

 

24 tuntia tekstiilien 
kiertotaloutta  
Kolme Telaketju-verkoston toimijaa haki ja 
sai ideoita haasteisiinsa marraskuussa 
järjestetyllä innovaatioleiriltä, jossa eri 
alojen korkeakoulu- ja toisen asteen 
opiskelijat työskentelivät monialaisissa 

 

 

Hiilineutraali tekstiiliala  
-tiekartta  
Suomen Tekstiili & Muoti ry on alkanut 
valmistella tiekarttaa, jossa hahmotellaan 
polkuja kohti hiilineutraalia tekstiilialaa. 
Tiekartan ensimmäisen vaiheen 
selvitystyössä tarkastellaan 
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tiimeissä reilut 24 tuntia tekstiilien 
kiertotalouteen liittyvien toimeksiantojen 
parissa.  

LUE UUTINEN  
 

ilmastovaikutuksia, joita Suomessa 
toimivilla tekstiilialan  
toimijoilla on.  

LUE UUTINEN  
  

 

VERKOSTON TAPAHTUMIA  
 

Yritysten poistotekstiilitreffit 12.3.  
Tule keskustelemaan rakenteilla olevan poistotekstiilin jalostuslaitoksen tarjoamista 
mahdollisuuksista liiketoimintasi tueksi, tutustumaan tekstiilien kierrätystapoihin ja 

kohtaamaan poistotekstiilien kiertotalouden avaintekijöitä Yritysten poistotekstiilitreffit -
tapahtumassa. Tapahtumassa solmit kumppanuuksia ja saat tuoreimman tiedon tekstiilien 

materiaalivirroista ja kierrätysratkaisuista sekä suunnittelet uutta T&K-yhteistyötä.  

OSALLISTU TREFFEILLE  
 

Kiertotalousmatka Belgiaan ja Hollantiin  
22.–24.4.  

Suomen Tekstiili & Muoti ry on järjestämässä tekstiilikierrätyksen ratkaisuihin ja 
kiertotalouden toimintamalleihin keskittyvää tutustumismatkaa Belgiaan ja Hollantiin!  

OSALLISTU MATKALLE  
 

Tekstiilin ja muodin päivä 1.4.  
Tekstiili- ja muotialan vuoden päätapahtumassa on puheenvuoroja kansainvälisiltä 
vierailta ja suomalaisilta vaikuttajilta sekä alan toimijoille suunnattuja teemallisia ja 

käytännönläheisiä sessioita.  

OSALLISTU TAPAHTUMAAN  
 

 

 

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka 
tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää 
tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketjun 
tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden mukaiselle 
liiketoiminnalle ja rakentaa Suomesta tekstiilien 
kiertotalouden edelläkävijää.  
 
Seuraa Telaketjua 
Facebookissa  
Instagramissa  

 

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