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Sienet hajottamaan tekstiilij5tetta 
Opiskelijatiimista kiertotalousyrittajia? 
�

=-

-

annel i. perkio@y-lehti.fi 

Maailmassa on tuhansia ja 
taas tuhansia sienilajeja: jot
kut hyodyllisia, jotkut myr
kyllisia - ja joistakin emme 
tieda yhtaan mitaan. Mutta 
sienet pystyvat myos hajot
tamaan melkein mita tahansa 
materiaaleja. 

Tuosta jouk:osta etsii nyt 
sopivaa lajia - tai lajeja � rur
,blainen opiskelijatiimi, joka 
tammikuussa voitti ns. kuu
dennen aallon yritystoimin
taa kehittavan Basmn-verkos
ton haastekilpailun ennakko
luulottomalla ideallaan jate
tekstiilin hyodyntamiseksi. 
Temu Materials aikoo kasvat
taa sienia tekstiilijatteessa ja 
jalostaa niista sieninahkaa, jo
ta Italiassa pienissa maarin jo 
valmistetaankin. 

- Bastun kilpailuhaastee
na oli kehittaa heikkolaatui
selle tekstiilijatteelle hyodyn
famismahdollisuus teollisella 
skaalalla. Me olimme saaneet 
idean sienista jo syyskuus
sa 2016, kun meidat pantiin 
samaan ryhmaan Turun am
mattikorkeakoulun jarjesta
massa Tekstiili Hackathonis
sa, kertoo Mira Valkjarvi. 

Ryhma, johon Valkjarven 
lisaksi kuuluvat Qing Cao, 
Tytti Salminen ja Julius Ali
saari, oli toisilleen entuudes-

taan tuntematon. Yhdessa he 
kuitenkin vakuuttuivat nope
asti kehitetysta liiketoimintai
deastaan. Ja vakuuttivat lo
pulta myos Hackathonin tuo
mariston. 

Uudemmasta Bastun voi
tosta he saivat jo palkinnok
si 15 000 euroa, jonka avul
la on tarkoitus perustaa yhtei
nen yritys viela tana vuonna. 

- Meilla on viela opin-

not kesken, mutta Julius pys
tyy tekemaan opinnaytetyon
sa restaamalla sienia ammar
tikorkeakoulun laboratorios
sa. Taytyy vain loytaa sienila
ji ja se oikea prosessi. Toisena 
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vaihtoehtona samalla taval
la voi�i valmistaa pakkausma
teriaaleja, mika rosin vaatisi 
isoja volyymeja ja yhteistyo
kumppaneita, tiimi kertoo. 

Toisaalta vegaaninahka 

HUIPPUTIIMI. Turun yliopis
tossa opiskelevat Qing Cao 
ja Mira Valkjarvi ja Turun am
mattikorkeakoulun opiskelijat 
Julius Alisaari ja Tytti Salmi
nen Uoka ei ole kuvassa mu
kana) muodostavat innova
tiivisen Temu Materialsin (tii
min nimi on muutettu TeMu 
Fabricsista). 

'' 
Vegaaninahka 
voisi kiinnostaa 
esimerkiksi jotakin 
H&M;n tapaista 
toimijaa. 

voisi kiinnostaa esimerkiksi 
jotakin H&M;n tapaista toi
mijaa, jolla on myos oma ja
tetekstiiliongelma. 

Bastun tilaisuudessa Temu 
Materialsin esitys heratti ai
nakin kiinnostusta yrittajien 
keskuudessa. Edessa on silti 
viefa pitka tie, ennen kuin ka
silla on oikea tuote, kuten tii
mi myontaa. 


