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Telaketju

• Tekstiilien kiertotalouden ekosysteemi Telaketju www.telaketju.fi

http://www.telaketju.fi/


Telavalue osana tutkimusjatkumoa

Telaketju …

2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232016 2024 20252015

Telaketju YM & Tekes

Telaketju TEM & AIKO

Telaketju 2 BF Telavalue project

No more landfilling Separate collecting starting in Finland                    and in EU    

Relooping Fashion

Textile 2.0

FINIX & ExpandFibre
NordicBio

CircDNet

EU- NewCotton

EU consortium projects?Paas Pilots



Telavalue hankekokonaisuus

• Hankkeen koko nimi: Value chains for sustainable production, use and 
cycles of Textiles

• Telavalue on Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu 
julkisesta tutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista.

• Telavalue BF -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin 
liittyvät kestävyys- ja jäteongelmia kiertotalouden avulla. 

• Julkisessa tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, LAB-
ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja 
tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja 
muun organisaation kanssa. Hanke alkoi helmikuussa 2022 ja jatkuu 
tammikuuhun 2024.



Osallistujat



Julkinen tutkimus

Päätavoitteena on
• tukea ja rakentaa arvoketjuja kestävää tekstiilien tuotantoa, käyttöä ja 

kiertokulkuja varten
• yhdistää kierrätetyt ja uudet biopohjaiset kuidut kestävän 

suomalaisen tekstiilituotannon perustaksi
• varmistaa tehokas tuotteiden käyttö kiertotalouden suunnittelun ja 

uusien liiketoimintamallien avulla
• varmistaa tehokas tekstiilimateriaalien käyttö erilaisten 

tekstiilijakeiden kierrätyksellä huomioiden niin kotitalouksien ja 
yrityksienkin jätteen mukaan lukien tekniset tekstiilit.



Teemat 



Työpaketit



Yhteistyö ja tulosten levittäminen

• Telaketjun nettisivut ja tiedotuskanavat jatkavat hankkeen käytössä
• Telaketju 2 tulokset 

• https://telaketju.turkuamk.fi/telaketju-2-tulokset/
• Kotimaan verkostolle: Telaketju yhteisö

• Uutiskirjeet https://telaketju.turkuamk.fi/tilaa-uutiskirje/
• LinkedIn ryhmä toimijoiden väliseen tiedon ja ajatuksien vaihtoon 

https://www.linkedin.com/groups/14076321/
• Webinaareja ja/tai seminaareja, joissa tiedotetaan hankkeen tuloksista

• Kansainvälistä yhteistyötä hankkeen tutkimuksen tueksi
• Tutkimusvaihtoa
• Science & Technology Board tiedonvaihtoon avainyritysten ja tutkimuspartnerien 

kanssa hankkeen tutkimuksen tueksi

https://telaketju.turkuamk.fi/telaketju-2-tulokset/
https://telaketju.turkuamk.fi/tilaa-uutiskirje/
https://www.linkedin.com/groups/14076321/


Suomesta tekstiilien 
kiertotalouden edelläkävijä & 

Suomi on tekstiilien 
kiertotalouden edelläkävijä



Kiitos!
piia.nurmi@turkuamk.fi

www.telaketju.fi

mailto:Piia.nurmi@turkuamk.fi
http://www.telaketju.fi/
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