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Telaketju



Telaketjun tutkimusjatkumo



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



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
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Telaketju – 1. vaiheen jälkeen

Verkostossa mm.
• Infinited Fibre Company

julkistanut
investointisuunnitelmiaan

• LSJH jalostuslaitosasia
edistynyt yhteistyössä
muiden alueellisten
jätelaitosten kanssa

• Kuluttajapoistotekstiileitä
sisältävä mallisto ilmestyy
Pure Wastelta

• Jne…

Tutkimuksessa mm.
• Toteutettu pilotit keräyksessa ja

käsilajittelussa
• Yhteenveto termeistä ja tekstiilien

kierrätystoimintaan liittyvästä
lainsäädännöstä

• Keräyksen ja kierrätyksen kustannusmallinnus
• Raportti tekstiilikiertojen riskien hallinnasta
• Runsaasti erilaisia demoja tehtynä
• Webinaari- ja blogisarjoissa runsaasti tietoa

paljon tietoa tekstiilien kiertotalouteen
liittyen yrityksille ja asiasta kiinnostuneille



Telaketju tutkimus – 2. vaihe

• Päämääränä 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 – yrityksien projekteja ja
julkinen tutkimusprojekti



Telaketju 2 BF hanke



Telaketju 2 BF hanke
Kiertotalous on kaiken tutkimuksen ja tekemisen keskiössä -
työpakettien teemat keskittyvät valikoituihin tekstiilien kiertotalouteen
kiinteästi liittyviin teemoihin



Telaketju – 2. vaiheen jälkeen

Verkostossa
• Tekstiilien keräyspilotit

laajentunut 7 alueelle
• Resterin ja LSJH:n jalostuslaitos

valmistumassa käyttöön
• Yhteisen vientitarjoaman

kokoaminen BF:n kanssa
• Tekstiilien ajankohtaisfoorumi

käynnistynyt

Tutkimuksessa
• Opas kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun
• Tietoa liiketoimintamalleista
• Päivitetty kustannusmalli
• Tietoa tekstiilijakeiden tunnistuksesta ja

luokittelusta
• Ymmärrystä erilaisista ympäristövaikutusten

laskennan työkaluista sekä tuotetiedon
hallinnasta tekstiilien kiertotaloudessa

• Runsaasti erilaisia kierrätysdemoja
• Telaketju tiekartta tekstiilien kiertotalouteen



Telaketju tutkimus – 3. vaihe

• PaaS Pilots-hankkeessa tavoitteena pilotoida vaatteet palveluna
liiketoimintamalleja

• Telavalue-hankkeessa päämääränä on tukea ja rakentaa arvoketjuja
tekstiilien vastuulliseen valmistukseen, käyttöön ja kiertoihin.
Suomalaisen uuden tekstiiliteollisuuden pohjaksi rakennamme
vastuullista raaka-ainepohjaa kierrätetyistä ja uusista biopohjaisista
kuiduista. Tavoittelemme tehokasta tuotteiden kiertoa kiertotalouden
mukaisen tuotesuunnittelun ja uusien liiketoimintamallien avulla, ja
tehokasta materiaalikiertoa korkeaan arvoon tähtäävän kierrätyksen
avulla.



Telaketju tutkimus – 3. vaihe

Telavalue – Business Finland Co-Innovation project
Public research project VTT, LAB UAS & Turku UAS
17 companies, 6 company projects
2/2022 -1/2024



Telaketju verkostossa

• Uusia investointeja suunnitellaan
• Uusia toimijoita tulossa tekstiiliekosysteemiin ja tekstiilien

kierrätykseen
• Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto kiinnostavaa useissa

yrityksissä
• Telaketjun verkoston jäsenet valmiita tekstiilien erilliskeräyksen

alkamiseen 2023, siihen mennessä tekstiilijätteen hyödyntämisen
infraa tarjolla nykyistä enemmän

• Tekstiilien tuotantoa voisi syntyä perustuen uusiin biopohjaisiin ja
kierrätyskuituihin



Muuta

• Biopohjaiset tekstiilimateriaalit
tarkastelussa ExpandFibre
ekosysteemissä ja tiekartalla

• Suomelle on tehty tiekartta, jonka
mukaan systeeminen muutos
tekstiilialalla tuo tekstiilialalle
liiketoimintamahdollisuuksia, mikä
tarkoittaa investointeja ja työpaikkoja

• EU:n tekstiilistrategia julkaistaan
alkuvuodesta 2022



Kiertotalouden design strategioita

(European Commission - http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/)



Kiertotalouden design strategioita



Policy brief Ecodesign Requirements for Textiles and Furniture (2018)

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210007/FULLTEXT01.pdf
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Kiitos!
Kysymyksiä?

Pirjo Heikkilä, erikoistutkija ja projektipäällikkö, VTT
Tekes/Business Finland rahoitteisten Telaketju

hankkeiden koordinaattori
Pirjo.heikkila@vtt.fi


