
Telaketjun uutiskirje toukokuu 2020 Avaa selaimessa

Hei Telaketjun uutiskirjeen tilaaja!
Telaketjun tutkimuksessa tapahtuu nyt paljon. Liiketoimintamallien osalta pidimme

yritysten kanssa huhtikuussa työpajan liittyen tekstiilit palveluna -aiheeseen. Toukokuussa
on vuorossa palautus palveluna -työpaja.

Tuotesuunnitteluun keskittyvässä osassa pidettiin yhdessä opiskelijoiden, yritysten ja
tutkijoiden kanssa tuotesuunnittelupäivä, jossa mietittiin erilaisten kiertotalouden

mukaisten suunnittelustrategioiden huomioimista tuotteissa TED’s TEN -korttien avulla.

Kuluttajatutkimuksessa on koottu tietoa suomalaisten suhtautumisesta kierrätykseen sekä
uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja konsepteihin. Tutkimusta tullaan

laajentamaan myös muihin maihin asenteiden vertailemiseksi. Yhteenvetoa opitusta on
odotettavissa kesälomien jälkeen.

Telaketju ei ole ainoa hanke, joka rakentaa tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä
Suomeen. Teemme yhteistyötä ja vaihdamme tietoa muiden hankkeiden, kuten
vastuullisiin tekstiilisyystemeihin ja resurssiviisauteen keskittyvän FINIXin sekä

kiertotalouden ajureihin keskittyvän CICAT2025-hankkeen kanssa.

Myös kansainvälinen tutkimusverkostoituminen on tärkeää. Telaketjun organisoima toinen
avoin tutkimuswebinaari pidettiin 13.5. Webinaarien tallenteet ja materiaalit ovat

jälkikäteen saatavissa hankkeemme nettisivuilta.

Kesä alkaa jo olla ovella. Uutiskirje hiljenee hetkeksi, kun lomailemme kukin vuorollamme.
Paljon asioita on kuitenkin työn alla. Maltan tuskin odottaa syksyä, kun pääsemme

kertomaan kesäajan aikaansaannoksista.

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille!

Pirjo Heikkilä

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455F417547475F4178404059/434351447046475E47794047504771?noTracking=true
http://mistrafuturefashion.com/output/teds-ten/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://finix.aalto.fi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
https://telaketju.turkuamk.fi/en/networking-webinars/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email
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VERKOSTON UUTISIA

Kansallisen tekstiilikierron ajurit ja esteet
Tekstiilialan siirtymä kohti kestävää kiertotaloutta on pitkäkestoinen prosessi. Eri

toimijoiden väliseen vahvaan yhteistyöhön perustuva ekosysteemin rakentuminen
mahdollistaa tämän siirtymän. Muutos vaatii vankkaa ymmärrystä ekosysteemin

kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän vuoksi aihetta on syytä tarkastella laaja-
alaisesti huomioiden teknologiset, liiketoiminnalliset, organisaatiolliset, lainsäädännölliset,

kielelliset, visuaaliset ja psykologiset näkökulmat. Webinaarissa esitellään kansallisen
tekstiilikierron ajureita ja esteitä.

KATSO WEBINAARI

https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/tekstiilien-kiertotalouden-ekosysteemi-kansallisen-tekstiilikierron-ajurit-ja-esteet/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


Kuhinaa tekstiilien kiertotalouden ympärillä
yritystreffeillä

Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiilihallilla Turussa järjestettiin
verkostoitumistapahtuma maaliskuussa. Eri yritykset pääsivät luomaan kumppanuuksia ja

uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä hakemaan tietoa poistotekstiileistä ja niistä
valmistettavista uusiomateriaaleista.

LUE BLOGITEKSTI

Kiertotalous alkaa
suunnittelupöydältä
Kiertotalouden edistäminen on
nykyaikaisen liiketoiminnan avainkysymys
– tai ainakin sen pitäisi olla. Silti monet
tuotteet suunnitellaan yhä ajattelematta
niiden elinkaaren loppua: kuinka pitkään
tuote ylipäätään kestää käytössä ja kuinka

Suunnittelijoilla merkittävä
vastuu tekstiilikierrätyksessä
Kierrätettävyyden huomioiminen on
vastuullisen ja kestävän vaatesuunnittelun
uusin tulokas. Tuotesuunnitteluprosessissa
kierrätettävyys on kuitenkin vain yksi osa-
alue suunnittelijan vastuusta, sillä noin 80
prosenttia tuotteen kaikista

https://blogit.ts.fi/maailmanparantajat/kuhinaa-tekstiilien-kiertotalouden-ymparilla-yritystreffeilla//?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=email


se voidaan hävittää tai kierrättää
ympäristöä kunnioittaen.

LUE BLOGITEKSTI

ympäristövaikutuksista ratkaistaan myös
suunnittelijan pöydällä.

LUE UUTINEN

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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