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Telaketjun taustat
Tekstiilien kiertotalousekosysteemin malli

Reference: Fontell & Heikkilä (2017) Model of circular business ecosystem for textiles, VTT TECHNOLOGY 313
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T313.pdf



Telaketjun taustat
Valmistelu kahden hankkeen yhteistyönä

The Relooping Fashion Initiative
• Koordinaattori VTT
• Partnerit: Ethica, Pääkaupunkiseudun

kierrätyskeskus, SUEZ/Remeo, Seppälä, Pure
Waste Textiles, RePack, Touchpoint ja Lindström

• Päärahoittaja Tekes
• 5/2015-1/2017
• Tutkimuksen pääaiheet:

• Puuvillan kemiallisen kierrätysprosessin ylösskaalaus
• Suljetun kierron pilotointi
• Tekstiilien kiertotalousekosysteemin mallinnus

Tekstiili 2.0
• Koordinointi Lounais-Suomen

Jätehuolto ja Turun
ammattikorkeakoulu

• Rahoittajat Sitra, Turku,
Ekokem/Fortum, Lounais-
Suomen Jätehuolto ja
Jätelaitosyhdistys/KIVO

• 1/2016-12/2016
• Tutkimuksen pääaiheet:

• Poistotekstiilien keräys ja lajittelu
• Poistotekstiilien hyödyntäminen



Mitä Telaketju tekee?

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.

Muutosta tekemässä on kaikenkokoisia yrityksiä, yhdistyksiä ja
tutkimusorganisaatioita sekä kuntien jätelaitokset.



Telaketju hanke – 1. vaihe

YM projekti
1.2.2017 - 31.12.2018

Koordinaattori LSJH
Julkinen tutkimusprojekti

Rahoitus: Ympäristöministeriö ja muut
rahoittajia

Kokonaisbudjetti 205 k€

TEKES projekti
1.4.2017 - 31.1.2019
Koordinaattori VTT
Yritysprojekteja ja julkinen
tutkimusprojekti
Rahoitus: Tekes ja osallistujat
Kokonaisbudjetti 2.67 M€

TEM ja AIKO projektit
2018-2020, Toteuttaja LSJH

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Varsinais-Suomen liiton rahoittamat
projektit jalostuslaitosvalmisteluun
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Telaketju hanke – 1. vaihe

Uudelleenpiirretty Heikkilä ym. (2019) Telaketju - Towards circular ecosystem for textiles,
VTT Research Report VTT-R-00062-19



Telaketju 2 BF hanke

• Päämääränä on rakentaa suomalaiselle elinkeinoelämälle
liiketoimintaedellytyksiä tekstiilien kiertotaloudessa:

• materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät
uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit

• kierrätykseen liittyvä liiketoiminta
• Uuden hankkeen perustana ovat nykyisen tekstiilien kiertotalouden ja

kierrätyksen ekosysteemin tarpeet.
• Business Finland Co-Innovation hanke

• Yrityksen kehityshankkeita neljä ja julkinen hanke jossa mukana VTT, Turku
AMK ja LAB (77%/23%)

• Toteutus: 1.5.2019 - 31.4.2021, kesto 24 kk
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Kiertotalous on kaiken tutkimuksen ja tekemisen keskiössä -
työpakettien teemat keskittyvät valikoituihin tekstiilien kiertotalouteen
kiinteästi liittyviin teemoihin



Telaketju 2 BF hanke

1. HALLINTO JA VERKOSTOT
Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä osallistujien kanssa – johtoryhmätyön lisäksi osallistujien
tarpeet kartoitettiin alkukartoituksessa.
Hallinnoinnin, raportoinnin sekä hankeviestinnän lisäksi tärkeänä tehtävänä yritysten keskinäinen
verkostoituminen, yhteistyön varmistaminen muiden hankkeiden sekä sidos- ja intressiryhmien
kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Vetovastuussa VTT

2. LIIKETOIMINTAMALLIT
Tutkimuksellisena osana tehty mm. nykyisten ja tulevaisuuden liiketoimintamallien kartoitusta.
Tärkeänä osana  co-creation työ eli yhdessä tekeminen ja vahva yritysten osallistuminen – yritykset
työstävät omaa liiketoimintamallia/konseptia yhdessä tutkijoiden ja/tai opiskelijoiden kanssa.
Lisäksi mietitään miten vastuullista ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa voidaan brändätä ja
kuinka siitä kannattaa viestiä.
Vetovastuussa Turku AMK



Telaketju 2 BF hanke

4. KIERRÄTYS
Kierrätyksen osalta konseptoidaan sekä tehdään opas tekstiilien keräykseen ja
lajitteluun, sekä pureudutaan erilaisten materiaalien tunnistukseen.
Lisäksi arvioidaan kierrätysmateriaalien prosessoitavuutta arviointi sekä
kehitetään materiaalien luokittelua standardointia ajatellen.
Vetovastuussa VTT

3. TUOTTEET JA MATERIAALIT
Tuotesuunnitteluosuudessa LAB:n opiskelijat tekevät muotoiluprojekteja Telaketjun asiantuntijoiden ohjauksessa
liittyen käyttöiän pidentämiseen, kierrätettävyyteen, uudelleenvalmistukseen. Tutkijatyönä kartoitusta ja
yhteenvetoa opitusta suunnittelijan opasta varten.
Tuotetietoon liittyvä tehtävä selvittää nykyisiä sovelluksia ja materiaali- ja tuotetiedon tarvetta ja hyödyntämistä
kiertotaloudesta. Lisäksi selvitetään biopohjaisia kuitua että biopohjaisia ratkaisuja tekstiilien
kemikaaliratkaisuihin (olemassa olevat ja kehitteillä olevat).
Vetovastuussa  LAB
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5. VASTUULLISUUS
Ympäristövaikutuksien osalta selvitetään ympäristöjalan- ja kädenjälkien laskentatapoja, sekä testataan ja
verrataan valikoituja ympäristövaikutusten arviointityökaluja käytännössä. Lisäksi perehdymme tekstiilien
mikromuovitutkimukseen ja selvitämme erityisesti kierrätyksen vaikutusta mikromuovien irtoamiseen
tekstiileistä. Tutustumme myös sosial costs laskentaan.
Lisäksi tarkennetaan Telaketju-Tekes hankkeessa tehty kustannusmallia vastaamaan paremmin
nykytodellisuutta sekä tehdään katsaus kierrätysmateriaalien markkinoihin.
Vetovastuussa Turku AMK

6. NOPEAT KOKEILUT JA DEMOT
Työpaketti mahdollistaa nostaa ideoituja ja kehitettyjä liiketoimintakonseptijä käytännön testaukseen
nopeiden kokeiluiden avulla.
Lisäksi toteutetaan paljon erilaisia tekstiilien kierrätyksen materiaali-, prosessointi- ja
tuotedemonstraatioita. Isoimpana hankkeena yhteisdemo, jossa tuhansien kilojen materiaalierä on
avattu Espanjassa ja siitä yritykset voivat teettää ja valmistaa itse erilaisia demoja.
Vetovastuussa VTT, yritykset voimakkaasti mukana
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8. EKOSYSTEEMI JA TULOKSET
Tuetaan ekosysteemin rakentumista verkostoitumisen avulla ja tekemällä yhteistyötä muiden hankkeiden
kanssa (lähinnä kotimaa & Eurooppa) sekä seurataan siihen liittyen lainsäädännön kehittymistä Suomessa
ja EU tasolla. Rakennamme Telaketjulle tiekartan ja tulosten vientipotentiaalia selvitetään mm. Business
Finlandin kanssa. Mietitään uusien hankkeiden tutkimustarpeita erilaisissa työpajoissa, tiekarttatyössä,
sekä verkostoitumisen yhteydessä.
Vetovastuussa VTT

7. KULUTTAJAT
Teemme kuluttajatutkimusta Suomessa selvittääksemme kuluttajien käyttäytymistä sekä suhtautumista
muun muassa uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Vertailun vuoksi teemme suppeamman
tutkimuksen myös muutamassa muussa maassa.
Pyrimme lisäämään tietoisuutta vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta suuntaamalla viestintäämme myös
suuren yleisölle ja kuluttajille ja siten luomaan kysyntää kiertotalousratkaisuille. Toimintatapoina erilaiset
tietoiskut, blogit, someviestintä, sekä erilaiset tempaukset ja tapahtumat (kunhan taas mahdollista).
Vetovastuussa  Turku AMK



Kiitos mielenkiinnostanne!
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Lisätietoa
• Nettisivut: www.telaketju.fi
• Uutiskirjeen tilaus: https://telaketju.turkuamk.fi/uutiskirjeet/
• Projektipäällikkö: pirjo.heikkila@vtt.fi, +358 40 689 1443


