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Future Bio-Arctic Design

Ideointi- ja arviointivaihe
• 2018 – 2021 tutkittiin pohjoisen luonnon kasveista yhdisteitä, jotka 

voisivat korvata nykyisin käytettyjä haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja
 Tavoitteena tehdä luonnonmukainen ja turvallinen 
älytekstiilimateriaali, jossa aktiiviset kasviuutteet on kiinnitetty 
tekstiilikuituihin.
Kehittely- ja testausvaihe 
Tuotteistamisvaihe
Kaupallistamisvaihe





4

•Luonnontuotteiden keruu
•Viljely ja puoli-viljely

Alkutuotanto 

•Luonnontuotteiden keruuerien 
yhdistäminen, pesu,  lajittelu, 
pilkkominen, pakkaaminen, 
kuljetus

•Luonnontuotteiden pakastus
•Sivuvirtojen hyötykäyttö
•pakkaaminen

Esikäsittely ja 
säilytys (osa 
alkutuotantoa)

•Ryöppäys, keittäminen, suolaus
•Luonnontuotteiden 
kuivaus/pakkaskuivaus ja 
pakkaaminen välituotteeksi tai 
tuotteeksi

•Maserointi, uutteet (mehut, 
hillot)

Jalostus tuotteeksi 

(1. aste)

•Luonnontuotteiden uuttaminen 
ja vaativampien 
erotustekniikoiden käyttö 
tuotteen valmistamiseksi

•Lääkkeet, kosmetiikka, 
elintarvikkeet, pinnoitteet ym.

Jalostus tuotteeksi 
(2. aste)

15.11.2022

Luonnonmukaisten älytekstiilien arvo- ja tuotantoketju

Luonnontuoteala + tevanake-alat
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Luonnonmukaisten älytekstiilien arvo- ja tuotantoketju

Luonnontuoteala + tevanake-alat



Future Bio-Arctic Design

Ideointi- ja arviointivaihe

Kehittely- ja testausvaihe

Tuotteistamisvaihe

Kaupallistamisvaihe

- Keruuverkoston rakentaminen 
- Yritystoiminnan aloittaminen ja 

kehittäminen
- Yhteistyö, uusi verkosto, uudet tuoteaihiot 
- Uudet tutkimustulokset ja julkaisut 
- Pääsy uusiin teknologioihin ja 

markkinasegmentteihin yrityksen 
valmiudet huomioiden

- Tienraivausapua lainsäädännön, 
laadunhallinnan, testausten, 
ympäristövaikutusten ja tuotannon 
kipupisteiden kanssa (hankkeen rajat 
huomioiden)
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