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Valmis tekstiilituote syntyy monen toimijan yhteistyönä. Siten tekstiilialan
vastuullisuuskin on jaettua vastuuta, missä jokaisella toimijalla on oma,
tärkeä roolinsa. Tässä julkaisussa kerromme esimerkkien kautta, millä
tavalla liiketoiminnan vastuullisuutta johdetaan, toteutetaan ja kehitetään
eräissä alan suomalaisyrityksissä.
Tekstiili- ja muotialan tuotantoketjut ovat tyypillisesti pitkiä ja globaaleja. Perinteisen tekstiilialan rakennemuutoksen myötä monien yritysten liiketoiminta painottuu nykyisin ketjun ääripäihin: tuotekehitykseen,
suunnitteluun sekä myynnin ja markkinoinnin johtamiseen. Silti osalla yrityksistä on edelleen myös kasvavaa teollista toimintaa. Tulevaisuudessa
ala rekrytoi yhä enemmän markkinoinnin, hankinnan, tuotekehityksen ja
suunnittelun ammattilaisia.
Vastuun kantajat -julkaisussa vastuullisuutta tarkastellaan johtamisen,
tuotesuunnittelun ja tuotteiden uusiokäytön näkökulmista. Johtaminen
luo viitekehyksen vastuullisen toiminnan systemaattiselle kehittämiselle, tuotteen suunnittelussa puolestaan otetaan kantaa moniin keskeisiin
kestävyyskysymyksiin: materiaalivalintoihin, valmiin tuotteen pesu- ja
hoitotapoihin, kaavoitukseen ja sitä kautta tekstiilijätteen syntymiseen
sekä tuotteen kierrätettävyyteen. Uusiokäyttö jatkaa tuotteen elinkaarta
ja avaa mahdollisuuksia kiinnostaville innovaatioille.
Toimialasta ja tuotevalikoimasta riippumatta yrityksiltä toivotaan läpi
näkyvyyttä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritysten odotetaan tuntevan valmistamiensa ja markkinoimiensa tuotteiden tuotantoketju ja
kertovan siitä asiakkailleen ja muille sidosryhmille. Yrityksen tärkeimpiä
vastuullisuuspäätöksiä onkin se, millaisten kumppaneiden kanssa se
tekee yhteistyötä.
Vastuullisuus on osa tämän päivän liiketoimintaa. Yritysten on markkinoille päästäkseen ja siellä pysyäkseen toimittava vastuullisesti ja osoitettava se sidosryhmilleen dokumentoinnin ja viestinnän keinoin.
Tätä työtä Suomen Tekstiili & Muoti tekee yhteistyössä jäsentensä
kanssa.
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Vastuullisuuden
johtaminen

Nanson arvomaailma
on siirtynyt sukupolvelta toiselle
Nanso Groupin nykyiset omistajat polveutuvat
vuorineuvos Emil Aaltosesta, jonka näkemys
ja kehittämishenki 1930- ja 1940-luvulla loivat
pohjan silloisen Nokian Kutomo Oy:n tulevaisuudelle. Nanson perustajien henkinen perintö
on aistittavissa yhtiön toiminnassa ja johtamisperiaatteissa vahvasti ja näkyvästi. Johtamisen
filosofia on siirtynyt jo neljännelle omistajasukupolvelle: Nanso valmistaa kestäviä, laadukkaita
tuotteita ja tarjoaa työtä paikallisesti. Liiketoiminnan arvopohja kirjattiin ”virallisesti” viitisentoista vuotta sitten, kun Nanso osti Finnwearin
trikoovaateliiketoiminnan. Yhteiset, julkilausutut
arvot – vastuullisuus, laatu, avoimuus ja tehokas
yhteistyö – tukivat yhtiön laajenevaa toimintaa.
Nansossa vastuullisuuden koetaan tuovan
kilpailuetua, minkä vuoksi sitä ryhdyttiin kehittämään entistä systemaattisemmin 2010-luvun
alkupuolella. Samassa yhteydessä määriteltiin yhtiön vastuullisuusstrategia ja nimettiin
vastuullisuustyön koordinoinnista vastaava
vastuullisuusasiantuntija. Vastuullisuustyötä
johtaa yritysvastuun ohjausryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, hankinnasta ja tuotannosta
vastaava johtaja, brändeistä vastaava luova
johtaja sekä henkilöstöjohtaja, kaikki johtoryhmän jäseniä. Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija vastaa siitä, että päätetyt asiat
toteutuvat ja vie niitä eteenpäin yhteistyössä
sisäisten sidosryhmien kanssa.
- Systemaattiseen lähestymistapaan liittyi
alusta asti pyrkimys tuoda vastuullisuus lähelle
kuluttajaa. Vastuullisuuteen liittyvät tekniset
ratkaisut ovat kuluttajan näkökulmasta usein
10

vaikeita ymmärtää, ellei niitä käännetä hänelle
merkityksellisiksi asioiksi. Nanson vastaus kuluttajille ja muille sidosryhmille on vastuullisuuslupaukset, jotka julkaistiin jo vuonna 2012, kertoo
Nanso Groupin toimitusjohtaja Leena Syrjälä.
Lupaukset kattavat kaikki vastuullisuuden
osa-alueet eli taloudellisen, sosiaalisen ja eko
logisen vastuun, ja ne on tarkoituksella laadittu
ajattomiksi niin, ettei niitä ole tarve muuttaa
vuosittain. Lupauksissa vastuullisuus on
purettu pienempiin osa-alueisiin ja käytännön
toimenpiteiksi, joiden toteutumista voidaan
seurata. Lupauksia on kaikkiaan seitsemän.
Nanso lupaa:
• Tehdä vuosittain konkreettisia toimenpiteitä
suomalaisen vaateteollisuuden puolesta.
• Tarjota kuluttajille mahdollisuuden tehdä
kanssamme hyviä tekoja.
•
Kehittää tekstiiliemme tuoteturvallisuutta
ja lisätä kuluttajien saatavilla olevaa tietoa.
•
Lisätä ympäristöystävällisten raaka-aineiden
osuutta tuotteissa ja pakkauksissa.
• Tuottaa vähintään 20 % energiantarpeestamme uusiutuvilla energiaraaka-aineilla.
• Työskennellä vastuullisten toimintatapojen
kehittämiseksi yhteistyökumppaneidemme
kanssa.
• Tarjota jokaiselle nansolaiselle mahdollisuuden osallistua konkreettisesti yhtiön
vastuullisuuden kehittämiseen.
Vastuullisuuslupausten toteutumista seurataan
yritysvastuun ohjausryhmässä. Tuloksista

viestitään yhtiön verkkosivuilla ja vastuullisuusraportissa.
- Joidenkin tavoitteiden osalta emme ole
edenneet siinä tahdissa kuin alun perin suunnittelimme. Syitä on monia. Esimerkiksi uusiutuvien energiaraaka-aineiden käyttöön liittyen
tekninen ratkaisu ei osoittautunut toimivaksi, 
ja aikataulusta on pitänyt joustaa. Myös taloudelliset syyt ovat osittain hidastaneet suunniteltuja toimenpiteitä, kertoo vastuullisuus- ja
viestintäasiantuntija Satumaija Mäki.
Lupauksista ei kuitenkaan ole luovuttu eikä
niitä ole muutettu:
- Lupaukset kertovat yhtiön tahtotilasta ja
sitoutumisesta. Suomalaiset ajattelevat usein,
että kerrotaan asioista vasta sitten, kun kaikki
on saatu valmiiksi. Mutta vastuullisuudessa
on aina parannettavaa: se on jatkuva prosessi.
Missä kohtaa olisimme niin valmiita, että kerto
misen voisi aloittaa? Mielestäni tahtotila on
tärkein: olemme sitoutuneita siihen ajatusmaailmaan, että haluamme toimia hyvin ja pyrimme
jatkuvasti parantamaan omaa toimintaamme.
Satumaija Mäki kiittää yhtiön johtamistapaa:
- Omistajat ovat olleet pitkäjänteisiä ja luottaneet tekemiseemme. Nansossa uskotaan
omaan tekemiseen, eikä yhden vastoinkäymisen jälkeen heti muuteta suuntaa.
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Nansossa vastuullisuuden koetaan
tuovan kilpailuetua.
Lupauksiin liittyvistä toimenpiteistä suurin
osa tapahtuu Nanson tai sen yhteistyökumppaneiden tehtailla. Kuluttajat voivat kuitenkin
vaikuttaa vaatteiden kestävyyteen muun
muassa valitsemalla laadukkaista materiaa
leista valmistettuja tuotteita sekä huoltamalla
ja pesemällä vaatteet oikein.
- Olemme järjestäneet vastuullisuuslupauksiin liittyvän vaatteiden kierrätyskampanjan
nyt kolmena vuonna peräkkäin. Kampanjan
tavoitteena on vaatteiden keräyksen lisäksi
päästä kertomaan kuluttajille kestävien materiaalivalintojen ja laadun merkityksestä vaatteen
ekologisuutta arvioitaessa.
Myös Nanson vastuullisuuskatsaus on pyritty laatimaan kuluttajia kiinnostavalla tavalla.
Seuraavaksi Nanso pyrkii hyödyntämään modernia teknologiaa vastuullisuustyönsä entistä
läpinäkyvämpään viestintään ja tuodakseen
tietoa helpommin saataville myös myymälöihin,
joissa kuluttaja vaatevalintansa tekee.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Nanso Group Oy, Nokia

LIIKEVAIHTO 2014

49, 2 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

484

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET

TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Trikoovaatteet brändeillä Nanso, Finnwear
ja Black Horse sekä sukat ja sukkahousut
brändeillä Vogue, Norlyn, Amar ja KS.
Tuotanto noin 3,9 miljoonaa vaatetta,
9 miljoonaa sukkahousua ja 3 miljoonaa sukkaa.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

60 % omilla tehtailla Suomessa ja Virossa. 10 %
ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta EU-alueelta
ja 30 % prosenttia EU:n ulkopuolelta pääasiassa
Turkista ja Kiinasta.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Tuotteissa eniten käytettyjä raaka-aineita
ovat puuvilla, modaali, viskoosi ja polyamidi.
Raaka-aineena käytetyt langat ja kemikaalit
ostetaan eurooppalaisilta toimittajilta.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT
MUUTA

15 %
Skandinavia, Venäjä ja Keski-Eurooppa.
BSCI-jäsen vuodesta 2008 lähtien.
Tuotevalikoimasta löytyy myös Reilun
kaupan puuvillasta valmistettuja tuotteita.

13

VM-Carpet sai
raportoinnista raamit
vastuullisuustyölleen
Pohjanmaan Lappajärvellä sijaitseva VM-Carpet
on Suomen suurin mattojen valmistaja. Yhtiö
on valmistanut mattoja vuodesta 1973 ja on
vähitellen laajentanut markkinoitaan ulkomaille;
tärkeimpiä vientimaita ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Belgia, Italia ja Japani.
Missionsa mukaan ”VM-Carpet Oy tarjoaa
asiakkailleen laadukasta sisustusta, joka on
helposti hankittavissa ja luo mukavan ja viih
tyisän ympäristön”. Viihtyisään ympäristöön
sisältyy myös vastuullisuusnäkökulma. Yhtiön
toimitusjohtajan Maria Hanhisalon mukaan vastuullisuus on muutenkin ollut pitkään ”ilmassa”
isona asiana, ja se on ollut monesti yhtiön hallituksen käsittelyssä.
Keväällä 2014 VM-Carpet sai liiton kautta
asiantuntija-apua vastuullisuustyöhön, ja yhtiö
päätti laatia kaikkien aikojen ensimmäisen
vastuullisuusraporttinsa. Raportin laatiminen
käynnistettiin vastuullisuuskartoituksella ja
henkilöstön kanssa pidetyllä työpajalla.
- Asiakkailta tulee silloin tällöin vastuullisuusteemoihin liittyviä kysymyksiä, ja varsinkin saksalaisten kysymykset ovat varsin yksityiskohtaisia. Ajattelimme laittaa asiat kerralla kansiin
ja kertoa, mikä vastuullisuusasioiden merkitys
on VM-Carpetin liiketoiminnalle, miten arvom
me toteutuvat toiminnassamme ja miten mittaamme vastuullisuutta, taustoittaa Maria
Hanhisalo.
- Alkukartoituksen avulla saimme selville
lähtötasomme vastuullisuuden eri osa-alueilla.
Vähintään yhtä tärkeänä pidän sitä, miten koko
projekti – kartoitus, henkilöstötyöpaja ja rapor14

tin työstäminen – on lisännyt henkilöstömme
tietoisuutta ja kiinnostusta asiassa.
Vastuullisuusraportin pohjana käytettiin
liiton julkaiseman vastuullisuuskäsikirjan sisältöjaottelua. Käytännön työtä varten nimettiin
vastuullisuustyöryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja ja johon kuuluvat markkinointikoordinaattori sekä tuotantopäällikkö. Ryhmä vastaa
työn jatkuvuudesta ja seurannasta. Taloudellisen vastuun seurattaviksi mittareiksi määriteltiin asiakastyytyväisyys, toimitusvarmuus
ja imagomielikuva. Ympäristövastuun osalta

Raportoinnin myötä
henkilöstön kiinnostus
vastuullisuusasioihin on
lisääntynyt merkittävästi.
seurataan energiankulutusta ja jätemääriä,
henkilöstövastuussa henkilöstö- ja työtyyty
väisyyttä, sairauspoissaoloja ja aloitteiden
määrää.
Raporttiin on kirjattu yhtiön vastuullisuuden
tavoiteohjelma vuosille 2014–2019. Tavoitteita on asetettu seurannan kohteiksi valittujen
mittareiden lisäksi kumppaniyritysten kanssa
tehtävälle yhteistyölle. Toistaiseksi tavoitteet
ovat lähinnä laadullisia.
- Numeraalisia mittareita on tarkoitus asettaa
sitten, kun työ on vähän edennyt. Sitten vasta
pyst ymme määrittelemään tarkoituksenmukaiset

tavoitetasot kullekin mittarille, kuvaa Maria
Hanhisalo.
Maria Hanhisalo uskoo, että vastuullisuus
raportin vuosittaisesta päivityksestä muodostuu
vastuullisuustyötä rytmittävä tarkistuspiste, joka
kannustaa pitämään työn käynnissä. Markkinointikoordinaattorin tehtävänä on huolehtia siitä, että
päivitys tehdään.
- Ajattelen myös niin, että kun työntekijämme
tulevat tietoisemmiksi näistä asioista, niihin
aletaan kiinnittää huomiota entistä systemaatti
semmin.
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Vastuullisuusraportin vuosittaisesta
päivityksestä tulee
vastuullisuustyötä
rytmittävä
tarkistuspiste.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

VM-Carpet Oy, Lappajärvi

LIIKEVAIHTO 2014

4,2 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

30

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Matot koteihin ja julkisiin tiloihin.
Noin 100 000 kpl/vuosi.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi, Keski-Eurooppa, Intia.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Paperinaru, villa, tekokuitulangat, puuvilla,
puuvillakankaita, puolivalmisteina mattorullia.
Ruotsi, Saksa, Turkki, Kiina, Keski-Eurooppa.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT

MUUTA

Alle 10 %
Ruotsi, Saksa, Japani, USA, Australia,
Iso-Britannia.
Räsymatoissa käytetty jonkin verran kierrätysja ylijäämämateriaaleja niiden saatavuuden
mukaan. Käytetty puuvillalanka on kierrätettyä.
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Vastuullisuus
tuotesuunnittelussa

Fiblonilla osallistetaan
henkilöstö kaikkeen
kehittämistyöhön
Fiblon on 35-vuotias porilainen perheyritys,
joka valmistaa kattaus-, pyyhintä- ja mukavuustuotteita hotelli- ja ravintola-alan sekä liikenneja matkailualan yrityksille. Fiblonin toiminnan
missiona on tarjota jokaiselle asiakkaalle tämän
tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla palveleva ratkaisu.
Vastuullisuus huomioidaan Fiblonissa kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa integ
roituna osana johtamista. Yrityksen viestintäja markkinointijohtaja Anne Ekbergin mukaan
vastuullisuus on Fiblonille olemassaolon perus
ta. Kokonaisvaltaista ajattelua ja johtamista
heijastelee myös suhtautuminen työntekijöihin:
- Meille henkilöstön osallistaminen on aivan
olennaista, jopa itseisarvoista. Mutta sellaisten
käytäntöjen luominen, että ihmiset rohkenevat
esittää näkemyksiään avoimesti, vaatii aikaa ja
edellyttää luottamuksellista yrityskulttuuria.
Tällaisen yrityskulttuurin rakentaminen
alkoi Fiblonilla johdon kiinnitettyä huomiota
toistuviin informaatiokatkoksiin. Kävi ilmi, että
katkosten syynä oli yhteisen arvomaailman
ja päämäärän puuttuminen. Siksi johtamisen
lähtökohdaksi nostettiin työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon. Työntekijöiden
kompetenssien kehittäminen määriteltiin
investoinniksi, ei kuluksi.
Nyt yrityksellä on yhteisesti määritellyt arvot
sekä dokumentoitu toimintatapa, yhteisten
tavoitteiden asettaminen eli YTA-prosessi.
Fiblon seisoo neljällä pilarilla: kannattava kasvu,
tyytyväinen asiakas, työn ilo ja ympäristön
kunnioitus. Ne ohjaavat hyvin konkreettisesti
20

kaikkea tekemistä, sillä toiminnan tavoitteet
johdetaan suoraan arvoista.
YTA-prosessi käynnistyy vuosittain niin, 
että koko yritys, tehdas mukaan lukien, pannaan kiinni. Koko henkilökunta lähtee pois
yrityksestä miettimään yhdessä seuraavan
vuoden tavoitteita. Esiin nostetaan asioita,
joihin henkilökunta haluaa yrityksen keskittyvän. Osa tavoitteista on lyhyen tähtäyksen
tavoitteita, osa pidempiä projekteja. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan joka toinen
vuosi julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Johtamisen lähtökohdaksi
nostettiin työntekijöiden
osallistaminen
päätöksentekoon.
Yhteisen kick off -päivän jälkeen tavoitteita
aletaan viedä eteenpäin pienemmissä ryhmissä. Myös tuotannossa, missä on vuorotyö,
työ pysähtyy tiettyyn aikaan kerran viikossa
jokaisessa vuorossa. Tällöin pidetään tuotanto
palaveri, johon osallistuvat kaikki kyseisessä
vuorossa työskentelevät ja jossa käsitellään
tavoitteisiin liittyviä asioita. Toimihenkilöillä on
vastaavantyyppinen käytäntö. Näin yhteiset
tavoitteet jalkautuvat arvoista yhtiön tavoitteiksi, sitten eri vastuualueiden tavoitteiksi ja
lopulta jokaisen työntekijän henkilökohtaisiksi
tavoitteiksi.

Myös helmikuussa 2015 lanseerattu uusi
asiakaspalvelumalli on syntynyt ja kirkastunut
yhteistyössä työntekijöiden kanssa:
- Pyrimme pois tuotelähtöisestä kehittämisestä. Sen sijaan lähtökohtana ovat asiakkaan
tavoitteet ja tarpeet. Näin varmistamme tuotteen optimaalisen toimivuuden asiakkaalla.
Optimaalisuus tarkoittaa meille myös tuotanto
hävikin minimoimista eli resurssien mahdollisimman tarkkaa hyödyntämistä, Anne Ekberg
kuvaa.
FIblon valmistaa lyhytkäyttöisiä tuotteita. Se
tuo Anne Ekbergin mukaan korostetun vastuun:
tuotteet pitää tehdä luontoa mahdollisimman
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hyvin kunnioittavalla tavalla ja resurssit tarkasti
hyödyntäen. Jos tuotteet ovat korkealaatuisia
ja käyttötarkoitukseensa sopivia, hyvä lopputulos ja käyttökokemus syntyvät vähemmällä.
Tämä säästää myös raaka-aineita.
Fiblonin kokonaisvaltainen vastuullisuusajattelu sulkee sisäänsä luonnollisesti yrityksen
työntekijät, mutta myös heidän perheensä:
- Meille tämä on paljon enemmän kuin taloudellista bisneksentekoa. Haluamme pitää huolta
niistä ihmisistä, jotka ovat meillä töissä. Joustamme tarvittaessa työajoissa ja muissa työolosuhteissa niin, että työntekijöillä olisi mahdollisuus tasapainoon työ- ja yksityiselämässä.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Oy Fiblon Ab, Pori

LIIKEVAIHTO 2014

6,2 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

32

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

SOFTLIN-kattaus- ja FIBRA-pyyhintäratkaisut
ravintola-, matkailu- ja terveydenhoitoasiakkaille.
1000 milj. kpl

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Pehmopaperit ja kuitukankaat.
Pohjoismaat ja EU.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT

MUUTA

27 %
Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Belgia,
Saksa, Sveitsi, Itävalta, Iso-Britannia.
Perheyritys, Yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.
Joutsenmerkki, Avainlippu, FSC® Chain of
Custody certified company (BV-COC-12075).
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Marimekko
kestää aikaa

Helsingin Herttoniemestä käsin maailmaa valloittava Marimekko tunnetaan vahvasta kuviosuunnittelustaan ja omintakeisesta muotokielestään. Suomalaisille brändin ydintä tuskin
tarvitsee selittää: silmät kiinni, ja mieleen nousee kuvia sinisensävyisestä merimaisemasta,
karuista luodoista ja herkistä väreistä; uskalluksesta, rohkeudesta ja hyvästä itsetunnosta.
Marimekossa pyritään siihen, että sen tuotteet
kestävät ”äidiltä tyttärelle”. Kun käyttäjä ihastuu
tuotteeseen, hän arvostaa sitä ja haluaa pitää
siitä huolta. Hyvä huolenpito pidentää tuotteen
käyttöikää, mutta ajattomuuteen vaikuttavat myös
tuotteen malli, muoto, materiaalit ja leikkaus.
- Marimekko ei tee kertakäyttömuotia, vaan
tuotteidemme täytyy kestää aikaa. Suunnitteluamme ohjaavat ajattomuus, laatu ja tarkoituksenmukaisuus, ja meille on tärkeää, että
tuotteemme tehdään ihmisiä ja ympäristöä
kunnioittaen, kuvaa Marimekon vastuullisuustyöstä johtoryhmässä vastaava tuotejohtaja
Niina Nenonen.
Ympäristönäkökulmat korostuvat Marimekon
toiminnassa yhä vahvemmin:
- Haluamme määrätietoisesti lisätä ekologis
ten näkökulmien painoa. Tämä näkyy tuotteiden materiaalivalinnoissa, mutta myös esimerkiksi leikkuujätteen minimoinnissa, tuotepak
kauksissa ja kangaspainomme energiatehok
kuuden lisäämisessä, kertoo Marimekon
vastuullisuuspäällikkö Anna-Leena Teppo.
Kestävän suunnittelun kolme suurinta haastetta liittyvät Anna-Leena Tepon mukaan materiaaleihin, kaavoitukseen ja kierrätettävyyteen.
24

Tekstiilituotteiden hankintaketju on tunnettu
haasteistaan ja riskeistään, joiden hallitsemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja
toimijoiden avoimuutta. Lisääntyvä läpinäkyvyys toivotetaan Marimekossa tervetulleeksi,
sillä näin vastuuta voidaan jakaa hankintaketjun
eri vaiheisiin.
Puuvilla on perinteisesti ollut Marimekolle
tärkein kangasmateriaali. Sen rinnalle kartoitetaan jatkuvasti asiakkaita puhuttelevia vaihtoehtoja luovan johdon näkemysten mukaisesti.
Materiaalivalinnoissa pitää sovitella yhteen

Kestävää suunnittelua
edistetään Marimekossa
koko talon voimin.
monia kriteerejä, kuten tarkoituksenmukaisuus,
materiaalin tuntu ja miellyttävyys, laatuominai
suudet, uudelleenkäyttömahdollisuudet sekä
ekologiset ja sosiaaliset kriteerit. Uudet materiaalit tuovat tullessaan uusia haasteita esimerkiksi kierrätettävyyden osalta.
Luonnonkuituja, kuten villaa ja silkkiä, arvos
tetaan, mutta niihinkin liittyy kielteisiä ympäristövaikutuksia. Luomupuuvillaa Marimekko on käytt änyt sisustuskankaissa ja keittiötekstiileissä,
mutta luomupuuvillan soveltuvuus Marimekon
värikkäille kuviokankaille on rajallista. Yhtiö
haluaa lähestyä puuvillan tuotannon haasteita
kokonaisvaltaisesti, ja siksi Marimekko liittyi
ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansain

väliseen Better Cotton Initiativeen vuonna 2013.
Marimekon tuella koulutetaan puuvillan viljelijöitä Senegalissa parempien viljelymenetelmien
käyttöön vuonna 2015. Paljon mahdollisuuksia
nähdään myös uusissa puukuitupohjaisissa
materiaaleissa, kuten lyocellissa ja vielä kehitteillä olevassa kotimaisessa Ioncellissä.
Kankaiden leikkuujäte on tekstiili- ja vaate
teollisuuden ajankohtainen ja toisaalta ikiaikai
nen haaste. Marimekossa jätteitä pyritään
minimoimaan kohdistamalla kuviot tarkoituksenmukaisesti. Näyttävän tuotteen kohdalla
valinta tehdään kuvioiden ehdoilla, jolloin
hävikkiä syntyy väistämättä. Mutta jos valmistetaan esimerkiksi pallopaitoja, pienien pallojen
tarkalla sijainnilla ei ole ratkaisevaa merkitystä.
- Teemme ylijäämä- ja hukkapaloistakin
tuotteita, kuten kasseja ja kukkaroita, onhan se
taloudellisestikin järkevää. Materiaali- ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä, siksi sitä
mietitään ja kehitetään koko ajan. Toki voidaan
tavoitella myös zero waste - eli jätteetöntä
suunnittelua. Toisaalta jos tuote on jätteetön,
mutta kuluttajalle epäkiinnostava, yhtälö ei
kaupallisen toimijan näkökulmasta toimi, toteaa
Anna-Leena Teppo.
Kestävää suunnittelua edistetään Marimekossa koko talon voimin. Ylin vastuu on
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toimitusjohtajalla, mutta käytännössä designja tuotetiimien vetäjät päättävät materiaaleista
ja niiden kriteereistä. Sitä kautta tuotejohtaja ja
taiteellinen johtaja johtavat myös vastuullisuutta. Anna-Leena Teppo korostaa kuitenkin, että
jokaisella suunnittelijalla, tuotekehittelijällä ja
muulla mallistotyöskentelyyn osallistuvalla on
oma roolinsa ja vastuunsa.
Yhtiössä laadittiin vastuullisen suunnittelun muistilista sisäiseksi työkaluksi vuonna
2013. Tavoitteena on osoittaa konkreettisesti,
millaisilla tekijöillä on vaikutusta suunnittelun
ja valmistuksen kestävyyteen. Esimerkiksi
materiaalien osalta ”parasta a-luokkaa” ovat
luomupuuvilla, Better Cotton -puuvilla, pellava
ja lyocell sekä kierrätetyt materiaalit. Kuosien
osalta kärkeen pääsevät vaihtoehdot, jotka
mahdollistavat vähäisen, alle 20 prosentin hukkamateriaalin kaavoituksessa ja leikkuussa.
Kuluttajilla on positiivinen mahdollisuus vaikuttaa erityisesti tuotteiden käytönaikaiseen
ympäristökuormaan, muistuttaa Anna-Leena
Teppo. Pieniltä kuulostavilla teoilla on isoja vaikutuksia: miten ja kuinka usein vaate pestään,
miten sitä huolletaan ja korjataan. Valmistajilla
puolestaan on velvollisuus viestiä kuluttajille
niistä toimenpiteistä, joilla käyttöikää voi
pidentää.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Marimekko Oyj, Helsinki

LIIKEVAIHTO 2014

94 milj. euroa / brändimyynti 187 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

Noin 500

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Muoti (39 %), kodintuotteet (40 %),
laukut & asusteet (21 %).
Kangaspaino 2014: 1,1 milj. metriä.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT 2014

EU-maat: 72 %, EU:n ulkopuoliset: 28 %
Suurimmat valmistusmaat: Suomi (23 %),
Viro (18 %), Liettua (15 %), Portugali (12 %),
Kiina (10 %), Thaimaa (7 %), Intia (5 %).

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Tekstiileissä puuvilla ja puuvillasekoitteet,
viskoosi, villa ja merinovilla, pellava ja nahka.
Lisäksi kovia tuotteita, kuten keramiikkaa,
lasituotteita ja puutarjottimia.
Riippuu raaka-aineesta ja valmistuspaikasta.
Tuotteissa käytettävä puuvilla hankitaan ympäri
maailmaa – Yhdysvalloista, Aasiasta, Etelä-
Amerikasta tai Afrikasta – saatavuudesta,
laadusta ja hinnasta riippuen. Kangaspainon
pohjakankaat Saksasta, Turkista ja Liettuasta.
Vaatetuksen materiaalit esim. Italiasta,
Japanista, Ranskasta ja Kiinasta oman
kangaspainon lisäksi.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT

MUUTA

Liikevaihto Suomen ulkopuolelta 45 % (2014).
Brändimyynti Suomen ulkopuolelta 61 % (2014).
Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja
Aasian-Tyynenmeren alue.
BSCI-jäsen ja Better Cotton Initiative -jäsen.
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Agtuvi lähti
luomulinjalle

Jukka Puskala ei aikoinaan, ankarasta etsimisestä
huolimatta, löytänyt sopivia sormikkaita allergiselle pikkupojalleen. Ainoa ratkaisu oli alkaa valmistaa niitä itse. Niin sai alkunsa Agtuvi, vuonna
1975 perustettu tamperelainen perheyritys.
Sormikkaista tuotanto on laajentunut myssyihin,
huiveihin, kaulureihin, lapasiin ja haalareihin,
joita yritys valmistaa Kivat-tuotemerkin alla.
Yrityksessä on parhaillaan menossa sukupolvenvaihdos: Jukka Puskalan kaksi tytärtä
ja poika ovat pikku hiljaa siirtymässä yrityksen
johtoon. Kaupankäynnin luonne ja tavat ovat
vuosikymmenten aikana muuttuneet: kun Jukka Puskala alkuvaiheessa kiersi kaupasta kauppaan markkinoimassa tuotteitaan, nyt kuluttajia
lähestytään suoraan verkkokaupan kautta sekä
sosiaalisen median avulla ja tuotteita myydään
Islantiin ja Kazakstaniin asti.
Yrityksen omat tuotantotilat Tampereen
Lahdesjärvellä käsittävät neulomon, ompelimon
ja leikkuuosaston. Myös tuotevarasto sekä
tehtaanmyymälä sijaitsevat samoissa tiloissa.
Tällä hetkellä puuvillalangat tulevat Saksasta
Gebruder Otto -nimiseltä yritykseltä. Agtuvi
käyttää vain biopuuvillasta valmistettuja lankoja,
jolloin puuvillan alkuperä on jäljitettävissä
pellolle asti. Villalangat hankitaan Itävallasta
ja Italiasta. Itävaltalaisen Schoellerin toimitta
mien villojen alkuperämaat ovat Kiina, Intia,
Argentiina ja Uruguay. Italialainen Safil hankkii
käyttämänsä villan Argentiinasta, Chilestä ja
Uruguaysta.
- Toimimme pitkäaikaisten eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Tunnemme heidät
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ja heidän toimintatapansa hyvin. Lisätietoja,
kuten esimerkiksi tiedot villan alkuperämaista,
saamme, kun vain pyydämme, kertoo Agtuvin
hankintapäällikkö Janne Puskala.
Agtuvissa alettiin siirtyä biopuuvillan käyttöön vaiheittain vuonna 2011. Nykyisin kaikki
yhtiön käyttämä puuvilla on luonnonmukaisesti
viljeltyä:
- Biopuuvilla on valinta puuvillapelloilla
työskentelevien ihmisten ja heidän terveytensä
puolesta; valinta tuotantoalueen luonnon ja
maaperän puolesta. Vaikka luonnonmukainen

Yhteistyö alihankkijoiden
kanssa rakentuu pitkä
aikaiselle kumppanuudelle, kunnioitukselle
ja lojaaliudelle.
viljely ei ole sekään mikään hyve esimerkiksi
vedenkulutuksen osalta, se on kuitenkin perinteistä puuvillaa ekologisempi vaihtoehto, kertoo
yhtiön vientipäällikkö ja designer Katri Halme.
Langat neulotaan valmiiksi neuloksiksi itse
omissa tiloissa. Työsuhteisten ompelijoiden
määrä vaihtelee sesongin ajankohdan mukaan.
Heidän lisäkseen Agtuvi työllistää alihankkijoita
Tampereen seudulla sekä Virossa. Alihankkijoiden määrä on kasvanut viime vuosina liike
toiminnan kasvun myötä.

Janne Puskala kuvaa suhdetta alihankki
joihin ”molemminpuoliseksi vastuulliseksi
yhteistyöksi”. Tarjoamalla alihankkijoille
riittävästi töitä Agtuvi turvaa heidän työllisyytensä lisäksi tuotteidensa korkean laadun: jos
nykyiset kumppanit lopettaisivat yhteistyön,
ammattitaitoisia ompelijoita ei kovin helposti
löytyisi tilalle. Agtuvilaisen tavan toimia muodostaa tiivis alihankinta- ja yhteistyökumppaniverkosto. Se koostuu erikokoisista yksiköistä: yksittäisistä saumaajista aina suurempiin
tuotantolaitoksiin. Joissain tapauksissa
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alihankintaverkosto ulottuu Viroon asti, mutta
silloinkin tuotantoa koordinoidaan Tampereelta käsin. Arvoketjun toimijat tunnetaan,
ja tuotantoketju on mahdollisimman pitkälle
omissa käsissä. Tämä tarkoittaa tiivistä,
päivittäistä yhteydenpitoa ja seurantaa koko
toimijakentässä.
Yhteistyö itsenäisten yrittäjien kanssa
rakentuu pitkäaikaiselle kumppanuudelle, kunnioitukselle ja lojaaliudelle. Joustava, ketterä
toimintamalli on kilpailuetu ja menestyksen
edellytys nykyisessä markkinatilanteessa.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Agtuvi Ky, Tampere

LIIKEVAIHTO 2014

3,0 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

Noin 18 henkilöä

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Villakypärät ja villahaalarit,
puuvillakypärät ja puuvillapipot.
250 000 kpl/vuosi

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Villa- ja puuvillalanka.
Itävalta, Italia, Saksa.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA:
PÄ ÄVIENTIMA AT:
MUUTA

70 %
Venäjä, Norja, Baltia, Islanti.
Tuotanto Suomessa.
Biopuuvillan käyttö
vuodesta 2011 alkaen.
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Joutsen jalostaa
untuvista laatua

Maailman pohjoisin höyhenjalostamo täyttää
ensi vuonna 80 vuotta. Joutsen Finland Oy
aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1936,
silloin tosin nimellä Suomen Höyhen Oy. Tilojen
käytyä pieniksi yritys muutti vuonna 1954 Riihi
mäelle puhtaiden, runsaiden vesivarantojen
äärelle, hyvien liikenneyhteyksien päähän. Ja
kasvu jatkuu: uusi vuodevaatteiden tuotanto
laitos avattiin keväällä 2015.
Yrityksen toimitusjohtaja Eero Kotkasaari
kuvaa, miten vastuullisuus on osa Joutsen-
tavaramerkkiä:
- Visionamme on tehdä hyviä tuotteita,
joist a olemme ylpeitä firmassa, jossa on hyvä
henki. Tuotantoprosessimme ja toimintatapamme on viritetty korkealaatuisten tuotteiden valmistukseen. Emme pysty valmistamaan
heikkolaatuista, vaikka joskus sellaistakin
meiltä pyydetään.
Laatu koostuu Kotkasaaren mukaan monesta osasta: siihen vaikuttavat hyvät raaka-aineet,
henkilökunnan korkea ammattitaito, moderni,
tehokas teknologia sekä yrityksen etiikka.
Joutsenella kaiken tekemisen pohjalla on rehellisyys ja ”huolehditaan porukasta” -lähestymistapa. Vastuullisuus raaka-aineiden hankinnassa
varmistaa laatulupauksen toteutumisen tuotetasolla. Joutsenen kohdalla ratkaisevaa on se,
miten yritys huomioi eläinten oikeudet ja niiden
toteutumisen tuotantoketjussaan.
Joutsen-tuotteissa käytetty untuva syntyy
lihantuotannon sivutuotteena; elävien lintujen
höyheniä tai untuvia yrityksessä ei käytetä.
Untuvat hankitaan suoraan pääosin espanja32

laisilta ja ranskalaisilta lihanjalostajilta, jotka
puolestaan ostavat linnut lähietäisyydeltä.
- Emme osta keneltäkään, jota emme tunne.
Käymme henkilökohtaisesti niiden lihanjalostajien luona, joiden kanssa teemme kauppaa.
Olemme myös vierailleet tarhoilla, joissa linnut
kasvavat.
Höyhenet ostetaan näytteen perusteella.
Eero Kotkasaaren mukaan höyhenestä näkee
heti, miten lintu on ruokittu ja miten se on voinut.
- Käyttämäämme huippulaatuista untuvaa
saadaan vain hyvin hoidetuista linnuista. Ostet

Joutsen-tuotteet on
tehty pitkäikäisiksi.
tujen höyhenien alkuperä on jäljitettävissä
”lähes lintuun asti” eränumeron perusteella.
Vaikka höyhenet tulevat Joutsenelle esipestyinä, ne pestään tehtaalla vielä kerran. Tämä
kaksivaiheinen käsittely tekee prosessista kolmanneksen kalliimman kuin kilpailijoilla, mutta
varmistaa myös untuvien puhtauden. Siitä osoituksena Joutsenella on oikeus käyttää Allergiaja astmaliiton myöntämää Allergiatunnusta.
Joutsenen untuvatakeissa ja -peitteissä
käytetyt kankaat hankitaan tunnetuilta, korke
aan laatuun erikoistuneilta valmistajilta. Yritys
teettää tarvittaessa jonkin verran ompelutyötä
alihankintana, mutta pääasiassa tuotteet
tehdään itse Joutsenen tehtailla Riihimäellä
ja Viron Märjamaalla. Kaikki ompelutyön ali-

hankintaa suorittavat tehtaat käydään henkilökohtaisesti paikanpäällä tarkistamassa muun
muassa työolosuhteiden osalta ennen työn
tilaamista. Tuotteet on tehty pitkäikäisiksi ja
yritys pitää niistä huolta myös kaupanteon jälkeen: se korjaa pientä korvausta vastaan kaikki
Joutsen-tuotteet tuotteen iästä riippumatta.
Turkissomisteellisten takkien osuus mallistosta on vähäinen ja käytettävät turkissomisteet hankitaan kaikki Suomesta. Pyrkimyksenä
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on tulevaisuudessa korvata aidot turkikset
vaihtoehtoisilla materiaaleilla ja ratkaisuilla.
Eero Kotkasaari ennakoi, että vastuullisuudella ja eettisillä arvoilla on kasvava merkitys
Joutsen-tuotteiden suurimmalle asiakaskunnalle eli nuorehkoille naisille. Joutsen vastaa
asiakkaiden odotuksiin ”jatkamalla samalla tiellä
kuin tähänkin asti”:
- Olemme pieni, rehellinen yritys. Kun keskittyy bisnekseen ja tekee asiat oikein, se kantaa.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Joutsen Finland Oy , Helsinki

LIIKEVAIHTO 2014

10 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

120

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Untuva-asut, untuvavuodevaatteet.
100 000 kpl/vuosi

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi, Viro ja tarpeen vaatiessa alihankintaa.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Höyhenraaka-aine, kankaat.
Höyhenraaka-aine: EU.
Kankaat: EU, Etelä Korea, Japani, Taiwan.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT
MUUTA

60 %
Japani, Etelä Korea, Venäjä, Ruotsi ja Saksa.
Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus.
Käyttöoikeus Nomite- ja Downafresh-
merkkeihin. Vuodevaatteissa Ökö-Tex.
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Reima liikuttaa
lapsia turvallisesti

Pohjoismaiden johtavan lastenvaatemerkin
tuottaja Reima Oy on valmistanut lapsille vaatteita, asusteita ja jalkineita jo yli 70 vuoden ajan.
Lapsen hyvinvointi, mukavuus ja turvallisuus
ovat Reimalle valmistuksen ja tuotekehityksen ykkösarvoja. Vähintään yhtä tärkeää on
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava
tuotantoprosessi.
Vaatteiden pitää olla lapselle paitsi mukavia,
myös turvallisia, ja suojata häntä lialta, vedeltä,
kolhuilta ja kylmältä. Vaatteet myös auttavat
pitämään ulkoilevan lapsen terveenä. Suomen
pohjoinen sijainti ja lasten päivähoitoon kiinteästi kuuluva ulkoilu tarjoavat Reimalle luontaiset
eväät haastaviin sääolosuhteisiin tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen. Työn hedelmiä
viedään nyt aktiivisesti ulkomaille yhdessä pohjoismaisen ulkoilukulttuurin kanssa.
Mekaanista turvallisuutta säätelee lastenvaatteiden turvallisuusstandardi. Esimerkiksi
huppareissa ei saa olla vapaana liehuvia narun
päitä eikä irtoavia vetimiä. Myös mitään sellaista ei tuotteesta saa irrota, joka mahtuisi
lapsen kurkusta alas. Kemiallista turvallisuutta
säätelee puolestaan Euroopan neuvoston
REACH-asetus ja Suomen valtioneuvoston
asetus formaldehydin enimmäismäärästä.
Reiman tuotteisiin käytettävien materiaalien
osalta vaatimukset materiaalitoimittajille ovat
osittain em. asetuksia tiukempia, Öko-Texstandardin vauvan vaatteille edellyttämää
tasoa.
Vaate on kestokulutustuote, ja siksi sen
käytönaikaiset ympäristövaikutukset voivat
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nousta suuriksi. Vaatteiden pesu- ja hoito
tarvetta voidaan kuitenkin vähentää älykkäällä
suunnittelulla ja materiaalien ja viimeistysten
valinnalla. Samalla vähennetään myös vaatehuollosta koituvia ympäristöhaittoja. Reiman
tuotteet puhdistuvat alhaisissa lämpötiloissa
ja kuivuvat nopeasti, myös ilman koneellista
kuivausta. Likaa hylkivien viimeistysten ansiosta ne tarvitsevat pesua vähemmän. Yleisesti
käytössä olevat fluorihiilipohjaiset viimeistykset ovat tehokkaita, mutta ne ovat ympäristön

Reiman vaatteet
valmistetaan vain yhtiön
hyväksymissä tehtaissa
valmistetuista kankaista.
kannalta ongelmallisia. Siksi Reima on ryhtynyt
käyttämään ekologisempia vaihtoehtoja ja
siirtyy vuoden 2016 aikana kokonaan fluori
hiilivapaisiin viimeistyksiin.
Tuotteiden ympäristöturvallisuutta lisää
myös digitaalinen painaminen, jossa ei jää hukkaväriä eikä käytetä vettä. Reima pyrkii enenevässä määrin käyttämään digipainamista. Myös
synteettisten kuitujen kuituvärjäyksen mahdollisuuksia on alettu tutkia. Jotkin sesongista
toiseen jatkavat värit voitaisiin hyvin sisällyttää
kuituun jo kehruuvaiheessa, jolloin energiaa ja
vettä kuluttavia märkäprosesseja ei välttämättä
tarvittaisi lainkaan.

Puuvillaa on korvattu puupohjaisella lyoce
llilla ympäristösyistä. Lyocellin käsittelyssä
kuluu vettä huomattavasti vähemmän puuvillaan verrattuna ja sen kuidut ovat pidempiä ja
laadukkaampia. Se on biohajoava ja valmistusprosessi on lähes sataprosenttisesti suljettu.
Reiman käyttämä lyocell on itävaltalaisen
Lenzingin valmistamaa Tencel®-kuitua, joka on
valmistettu nopeakasvuisesta, viljellystä eukalyptuksesta. Lenzing hankkii puuraaka-aineensa FSC- ja PEFC-sertifioiduista metsistä.
Reima määrittelee eli nominoi itse kaikki
kangasvalmistajansa, mikä tarkoittaa sitä, että
Reiman vaatteet valmistetaan vain yhtiön hyväksymissä tehtaissa valmistetuista kankaista.
Tällä hetkellä useimmat Reima-tuotteisiin käytetyt kangaslaadut ovat Öko-Tex-sertifioituja.
Reimalla tunnetaan kaikki materiaalitoimittajat,
kangasvalmistajat ja ompelevat tehtaat, ja
yhtiön edustajat käyvät tuotantolaitoksissa
säännöllisesti. Business Social Compliance
Initiative - eli BSCI-järjestelmään kuuluvien
auditointien lisäksi yhtiön hankintayksikkö
suorittaa omia auditointeja. Niissä käydään
läpi myös tehtaan ympäristöasioita. Sopimusvalmistajan pitää muun muassa esittää
todisteet oman maansa ympäristöviranomaisille annetuista, lain vaatimista ympäristö
raporteista. Todistus vaaditaan myös jätevesien puhdistamisesta tai vaihtoehtoisesti
siitä, että yrityksellä on lupa päästää jätevedet
verkkoon. Kemikaalien varastointiin on oltava
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asianmukaiset tilat ja luvat, ja näistäkin luvista
vaaditaan todisteet.
Jos käy ilmi, ettei jokin asia ole niin kuin on
sovittu, Reima tarttuu välittömästi epäkohtaan
ja pyrkii löytämään ratkaisun yhteistyössä sopimusvalmistajan kanssa.
- Jos epäkohtaa ei ole seuraavaan auditointiin mennessä saatu kuntoon eikä sopimus
valmistaja ole halukas sitä avustamme ja neuvoistamme huolimatta korjaamaan, joudumme
etsimään uuden sopimusvalmistajan. Toistaiseksi tällaiseen tilanteeseen ei ole jouduttu,
vaan kaikki kumppanimme ovat olleet innokkaita tekemään yhteistyön jatkumiseksi vaaditut muutokset ja parannukset, kertoo Reiman
operatiivinen johtaja Juha Alitalo.
Tuotteiden elinikää pidennetään tukemalla
neuvomalla ja opastamalla niiden oikeaan käyttöön ja hoitoon. Reima tarjoaa kuluttajille myös
helppokäyttöistä paikkamateriaalia ja uusia
jalkalenkkejä rikkoontuneiden tilalle. Yrityksessä halutaan tutkia myös kierrätysmateriaalien
käytön mahdollisuuksia kestävyys- ja toiminnallisuusvaatimuksien asettamat reunaehdot
huomioiden.
- Kantavana ajatuksena kaikessa tuotesuunnittelussa on lasten turvallisuuden lisäksi
se, että tuotteet kestävät laadukkaina pitkään.
Silloin niitä voi kierrättää uusille käyttäjille ja
jossakin vaiheessa toivottavasti vielä uusiksi
Reima-tuotteiksi, kuvaa yhtiön designjohtaja
Sari Perttunen.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Reima Oy, Vantaa

LIIKEVAIHTO 2014

75,4 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

217

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Lasten vaatteet, asusteet ja jalkineet.
5 milj. kpl/vuosi

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Kiina, Korea, Vietnam, Indonesia, Sri Lanka,
Bangladesh.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Polyamidi, polyesteri, polyuretaani, villa,
akryyli, puuvilla, lyocell, elastaani.
Kiina, Korea, Saksa, Taiwan, Vietnam, Sri Lanka.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT

MUUTA

75 %
Venäjä, Norja, Tanska, Ruotsi, Sveitsi, Saksa,
Puola, Tsekki, Kiina.
BSCI:n jäsen vuodesta 2010. Osassa tuotteista
käytetään luomupuuvillaa. Suurimmalla osalla
kankaista Öko-Tex-sertifikaatti (luokka 1 tai 2).
Vuosien 2014 ja 2015 talvimallistojen tuotteissa
mukana bluesign®-hyväksyttyjä materiaaleja.
Yritykselle myönnetty Design from Finland
-merkki.
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Asiakkaat Suomisen
vastuullisuustyön
kirittäjinä
Vuonna 2001 pörssiyhtiönä aloittaneen Suominen Oyj:n historia ulottuu Suomen-toimintojen
osalta vuoden 1898 Nakkilaan. Tänään Suomi
nen on kuitukankaita pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin
valmistava kansainvälinen toimija ja pyyhintään
tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 600 työntekijää
Suomessa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Yhdysvalloissa.
Loppuvuodesta 2014 Suominen määritteli ensimmäisen yritysvastuustrategiansa.
Strategia pohjautuu Suomisen tarkoitukseen
eli tuotteiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä viime kädessä ihmisten elämän
helpottamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Strategian painopisteitä ovat tuotejohtajuuden
saavuttaminen, vastuullinen tapa toimia koko
organisaatiossa sekä vastuullinen arvoketju.
- Asiakkaamme ovat kumppaneitamme strategian toteuttamisessa. Meille on muodostunut
asiakaskunta, jonka kanssa jaamme samat
arvot ja näkemykset. Itse asiassa näkemysten
pitää osua yhteen koko arvoketjussa, raaka-
ainehankinnasta lähtien, kuvaa Suomisen tutkimus- ja kehitysjohtaja Margareta Huldén.
Suominen on kuitukangasvalmistajana maailman yhdeksänneksi suurin. Sen asiakkaat ovat
kuitenkin vieläkin suurempia, samoin monet
raaka-ainetoimittajat. Asiakkaiden ja nimenomaan brändiasiakkaiden vaatimukset ovatkin
merkittävä vastuullisuustyön kirittäjä.
Kaikilla Suomisen asiakassegmenteillä on
korkeat tuoteturvallisuusvaatimukset eikä
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raaka-ainekomponentteja voi tyypillisesti vaihtaa ilman asiakkaan hyväksyntää:
- Suurin osa asiakkaistamme käy läpi ympäristötoimenpiteidemme sekä sosiaalisen vastuun kysymysten lisäksi vastaavat asiat myös
raaka-ainetoimittajiemme kohdalla, kertoo
Margareta Huldén.
Vastuullisuuskysymyksistä kiinnostuneet
asiakkaat joko auditoivat Suomisen toiminnot
tai seuraavat säännöllisesti tiettyjen parametrien, kuten energiankäytön, kehittymistä. Yksin

Tuotekehitystä ohjaa
pyrkimys raaka-aineiden
käytön tehostamiseen.
kertaisin tapa kehittää tuotteita ja vähentää
haittoja kertakäyttötuotteiden valmistuksessa
on raaka-aineiden käytön tehostaminen: tuotteista saadaan loppukäyttökohteessa sama tai
entistä parempi hyöty käyttämällä vähemmän
raaka-aineita.
- Tämä tavoite on jo pitkään ohjannut tuote
kehitystämme. Vuonna 2015 käynnistämme
lisäksi erillishankkeen tuotevalikoimamme
vastuullisuuden kehittämiseksi. Panostamme
myös erityisesti vedenkäytön tehokkuuden ja
energiatehokkuuden parantamiseen.
Erityisesti hygieniatuotteita, kuten lasten vaippoja ja terveyssiteitä valmistavat yritykset ovat
kiinnostuneita kaikista tuoteturvallisuuteen ja

ympäristövastuuseen liittyvistä asioista. Ne haluavat varmistaa, että niiden tuotteet eivät sisällä
terveydellisiä, toiminnallisia tai ympäristöriskejä.
Tai maineriskejä, kuvaa Margareta Huldén:
- Asiakkaamme haluavat olla varmoja siitä,
että se, mitä kuluttaja saa, on varmasti turvallista. Jos kuluttajatuotteessa, vaikkapa vauvanvaipassa, olisi mitä tahansa siihen kuulumatonta, vaikka bakteerikasvua tai pieniä lasinsiruja,
se vahingoittaisi yritysten kalleinta omaisuutta
eli brändiä. Siksi yritykset haluavat monissa
tapauksissa ylittää normien tai asetusten edellyttämän tason. Joissakin tapauksissa brändilupaus saattaa edellyttää, ettei kuitukankaan
jatkojalostusvaiheessa käytetä esimerkiksi
jotakin tiettyä kemikaalia lainkaan.
Suomisen tuotekehitys on muotoutunut
entistä tiiviimmäksi yhteistyöksi asiakkaiden
kanssa. Samalla tuotekehitysprosessit ovat
tehostuneet ja nopeutuneet. Suominen pyrkii
myös entistä enemmän loppukäyttäjien ”iholle”
selvittääkseen kuluttajien tarpeita ja ongelmia.
Yritys lanseerasi tuotteiden loppukäyttäjien
eli kuluttajien kanssa käytävää dialogia varten
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We Love Wipes -ohjelman vuonna 2013. Sillä
on tällä hetkellä noin 20 000 seuraajaa, pääasiassa Facebookissa ja Twitterissä.
- We Love Wipes -ohjelman kautta saamme
kuluttajilta tietoa siitä, millaisia tuotteita he toivovat ja millaisia ominaisuuksia niiltä odottavat.
Me voimme puolestamme kertoa heille suoraan
esimeriksi eri markkinoilla olevista tuotteista,
tuotteiden käyttötavoista, -tarkoituksista ja
hyödyistä. Voimme myös lähettää heille tuot
teita testattavaksi eli 20 000 hengen poolista
alkaa vähitellen kehittyä tuotekehityspaneeleja,
kuvaa Suomisen viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Anu Heinonen.
Suominen pyrkii vaikuttamaan siihen, että
lopputuotteiden käytönaikaiset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset
viestimällä kuluttajille muun muassa tuotteiden
asianmukaisesta hävittämisestä eli esimerkiksi
siitä, mitä tuotteita voi vetää alas vessanpöntöstä ja mitä ei. Jatkossa Suominen pyrkii valmistamaan yhä suuremman osan tuotteistaan
uusiutuvista raaka-aineista. Näin lopputuotteet
voi hävittää esimerkiksi kompostoimalla.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Suominen Oyj, emoyhtiön kotipaikka Helsinki,
toimintaa Suomessa, Italiassa, Espanjassa,
Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

LIIKEVAIHTO 2014

401,8 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

Noin 600

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi, Italia, Espanja, Brasilia ja Yhdysvallat.
Lisäksi trading-sopimukset kolmen eurooppa
laisen tehtaan kanssa, joista yksi Ruotsissa,
kaksi Ranskassa.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Viskoosi, sellu, polypropeeni ja polyesteri.
Maailmanmarkkinoilta.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄMARKKINA-ALUEET

Liikevaihdosta alle prosentti kertyy
suomalaisilta asiakkailta.
Eurooppa, Pohjois-Amerikka.
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Toimitusketjun
jaettu vastuu

Läsnäolo
Kiinassa tehostaa
L-Fashion Groupin
vastuullisuustyötä
L-Fashion Group on yli satavuotias lahtelainen
perheyritys, jonka tunnettuja tuotemerkkejä
ovat esimerkiksi Luhta, Rukka, Icepeak, Torstai
ja Ril’s. Tärkeimmät vientimaat ovat Saksa,
Venäjä, Ruotsi, Hollanti ja Ranska.
Vastuullisuus on yksi L-Fashion Croupin toimintaa ohjaavista viidestä arvosta. Muut neljä
ovat luovuus, rehellisyys, asiakaslähtöisyys
ja kansainvälinen ammattilaisuus. Markkinoiden lisäksi tuotanto on ollut kansainvälistä jo
pitkään: yritys on toiminut Kiinassa 1960-luvulta lähtien, ja nykyisin siellä valmistetaan 97 %
yrityksen myymistä tuotteista.
L-Fashion Groupin toimitusjohtajan Vesa
Luhtasen mukaan vastuullisuus on osa normaalia liiketoimintaa:
- Isot kansainväliset yhteistyökumppanimme edellyttävät vastuullisuusasioiden olevan
kunnossa. Jos ne eivät ole, kaupanteko on
mahdotonta. Asiakkaamme luottavat kykyymme toimia vastuullisesti ja tuottaa myymämme
tuotteet laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa.
L-Fashion uskoo pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin: pisimmät nykyiset kumppanuudet
ovat syntyneet 1990-luvun alussa. Kiinassa
yrityksellä on myös kaksi omaa yhtiötä, ja niissä
työskentelevät laadunvalvojat ovat aktiivisesti
mukana sopimustehtaiden tuotannon ja tuotanto-olosuhteiden valvonnassa. L-Fashion
Groupin mukaan valmistuksen keskittäminen
yhteen pääalueeseen palvelee vastuullista
yhteistoimintaa, kun valvontaan voidaan panostaa merkittävästi aikaa ja muita resursseja.
Kaikkiaan yrityksellä on alihankkijoita noin 180.
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- Olemme olleet kansainvälisen toimitusketjujen vastuullisuutta edistävän BSCI:n
jäsen vuodesta 2013. BSCI:n periaatteiden ja
ohjeiden lisäksi kaikkien kumppaneidemme
pitää allekirjoittaa L-Fashion Groupin Code of
Conduct -sopimus, kertoo Vesa Luhtanen.
Code of Conduct edellyttää sopimuskumppanin noudattavan paikallisia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä sitoutuvan L-Fashion
Groupin eettisiin ohjeisiin. Kumppanin pitää
taata turvalliset ja terveelliset työskentely

Jos vastuullisuusasiat
eivät ole kunnossa,
kaupanteko on
mahdotonta.
olosuhteet, työn vapaaehtoisuus, riittävä
palkka sekä työntekijöiden kokoontumis- ja
järjestäytymisoikeus. Lapsityövoiman käyttö
ja kaikenlainen syrjintä on kielletty. Tehtaiden
työntekijöille pitää maksaa paikallisten lakien
määräämä minimipalkka.
Vesa Luhtanen tunnustaa, että oman val
vontajärjestelmän ylläpitäminen lisää kustannuksia. Käytännöllä on kuitenkin perustelunsa:
- Olemme panostaneet tähän vuosia ja vuosikymmeniä. Toimimme aktiivisesti paikallisena
yrityksenä omien näkökulmiemme varmistami
seksi ja teemme systemaattisesti töitä, jotta

samat toimintaperiaatteet toteutuvat koko
toimintaprosessin läpi.
Mikäli yhteistyökumppanin toiminnassa
ilmenee epäkohtia, L-Fashion Groupin ensimmäinen reaktio ei ole liikesuhteen katkaiseminen. Sen sijaan yrityksen asiantuntijat pyrkivät
valistamaan ja ohjaamaan kumppania entistäkin intensiivisemmin. Mikäli muutosta toiminnassa ja asenteissa ei tapahdu, sopimussuhde
lopetetaan.
Epäkohtia on löytynyt työolosuhteista, esimerkkeinä riittämätön kohdevalaistus, epäergonomiset työasennot sekä leikkaamojen työturvallisuus. L-Fashion Group on perehdyttänyt
toimittajiaan työolosuhteiden parantamiseen ja
opastanut kohdelamppujen käytössä, työpöytien korkeuden säädössä sekä aputasojen
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Valmistuksen keskittäminen
yhteen pääalueeseen
palvelee vastuullista
yhteistoimintaa.
käytössä. Leikkaajille on vaadittu suojakäsineet
ja leikkureille systemaattista huoltoa. Nämä
parannustoimet edistävät sekä työntekijöiden
hyvinvointia että turvallisuutta ja lopulta hyvää
laatutasoa. Laadunvalvontaosaston systemaattisilla tarkastusprosesseilla ohjataan ja
varmistetaan työ- ja tuotanto-olosuhteiden
taso ja sen säilyminen.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

L-Fashion Group, Lahti

LIIKEVAIHTO 2014

246 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

1555

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Naisten, miesten ja lasten vaatteet.
Yli 10 000 000 kpl/vuosi

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Kiina.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Pääosin synteettisiä sekoitemateriaaleja.
Kiina, Etelä-Korea, Japani.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT
MUUTA

56 %
Keski-Eurooppa, Venäjä ja Itä-Eurooppa.
BSCI:n jäsen.
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Finlayson lupaa
läpinäkyvyyttä
toimitusketjuun
Finlayson, Suomen vanhin edelleen toimiva
tekstiiliyritys, perustettiin Tampereelle vuonna
1820. Nykyisin yrityksen päätuotteita ovat vuodevaatteet, kylpytekstiilit sekä keittiö- ja kattaustekstiilit, joita se valmistaa pääosin Turkissa
ja Belgiassa. Tuotteiden suunnittelu tapahtuu
Suomessa, ja täällä istuu myös yhtiön johto.
Vastuullisuusajattelu läpäisee Finlaysonilla
koko tuotantoketjun. Mistään ketjun osasta
ei saa löytyä sellaista, mikä vaarantaisi yrityk
sen maineen. Maineen suojeleminen ei ole kuitenkaan vastuullisuustyön ensisijainen moti
vaattori:
- Tarkoituksena on ennen kaikkea toimia
niin, että voimme olla rehellisiä ja avoimia myös
vastuullisuuskysymyksissä. Kyse on yrityksen
arvoista ja toiminnan lähtökohdista, yritykseen vuosikymmenien aikana rakentuneesta
koodistosta, kuvaa yrityksen toimitusjohtaja
Jukka Kurttila.
Kun Finlayson viime vuosikymmenen vaihteessa alkoi etsiä ulkomaisia yhteistyökumppaneita, tavoitteena oli löytää yrityksiä, jotka jakavat Finlaysonin tavan toimia. Turkista haettiin
vuodevaatteiden valmistukseen kumppania,
joka hallitsisi itse koko tuotantoprosessin tai
ainakin suurimman osan siitä. Löytyi yritys, joka
kutoo kaikki kankaat itse; joidenkin tuotteiden
kohdalla langoista alkaen. Tämä ei ole itsestään
selvää, sillä tekstiiliteollisuudessa tuotantoketju
on hyvin usein ”palasina maailmalla”.
Kartoitusprosessi on tärkeä, korostaa
Finlaysonin hankintapäällikkö Jarmo Lehmusvainio:
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- Prosessin aikana selviää, miten yrityksessä
suhtaudutaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Onko halua ja kykyä kertoa kaikista niistä
asioista, joista me haluamme tietoja?
Finlaysonin tuotteilla on korkeat laatuvaatimukset. Jarmo Lehmusvainion mielestä laatu
ja vastuullisuus liittyvät vahvasti toisiinsa:
- Kankaiden kutomisen, värjäyksen ja painamisen lisäksi oikeiden raaka-aineiden valinta
edellyttää kumppanilta vahvaa osaamista.
Osaamisen kartuttaminen puolestaan edellyt-

Finlayson tavoittelee pitkäaikaisia kumppanuuksia,
jolloin yhteistyötä kuvaa
luottamus ja asioiden
yhteinen kehittäminen.
tää pitkäjänteistä toimintaa ja ammattitaitoisia
työntekijöitä. Ammattilaisuudella on hintansa.
Tietyt perusasiat on siis oltava kunnossa jo
ihan laatutasonkin vuoksi.
Finlayson kysyy kumppaneiltaan ja sellaisiksi
toivovilta muun muassa kemikaalien käytöstä,
laatu- ja turvallisuusjärjestelmistä sekä siitä,
täyttääkö yritys kansainvälisen työjärjestön
ILO:n työelämää koskevat normit.
- Jos yritys ei noudata ILO:n työelämää koskevia perusperiaatteita tai REACHin asettamia
vaatimuksia, sopimusneuvottelut päättyvät

siihen. Mutta esimerkiksi ympäristöasioiden
hallinnassa sertifiointi ei ole ehdoton vaatimus,
mikäli yritys pystyy muulla tavoin todentamaan
ympäristövastuullisuutensa, kertoo Jarmo
Lehmusvainio.
Kylpytekstiileistä suurin osa on valmistettu
jo pitkään samassa belgialaisyrityksessä.
Finlayson tavoittelee pitkäaikaisia kumppanuuksia, jolloin yhteistyötä kuvaa luottamus ja
asioiden yhteinen kehittäminen. Finlaysonin
edustajat vierailevat sopimuskumppaneiden
tehtailla säännöllisesti. Suurin osa Turkissa
valmistettavien vuodevaatteiden ja kylpytekstiilien puuvillasta on peräisin Turkista;
joitakin eriä tuodaan satunnaisesti Yhdys
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valloista. Belgiassa valmistettavien kylpytekstiilien raaka-aineet ovat peräisin eurooppalaisilta kehräämöiltä. Valmiit kylpytekstiilit,
jotka on valmistettu Pakistanissa, Egyptissä
ja Intiassa, on tuotettu BSCI-auditoiduissa
tehtaissa.
Finlaysonin pyrkimyksenä on lisätä tuotannon läpinäkyvyyttä esimerkiksi puuvillan
alkuperän osalta:
- Olemme markkinajohtaja. Minulla on sellainen tunne, että meillä on sen myötä kansalaisvelvollisuus asian edistämiseksi. Kyllähän koko
ketjun pitäisi olla täysin läpinäkyvä. Niin että se
avattaisiin myös kuluttajalle viestinnän keinoin,
visioi Jukka Kurttila.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Finlayson Oy, Helsinki

LIIKEVAIHTO 2014

18,9 milj. euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

87

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET
TUOTANTOMÄ ÄRÄ

Vuodetekstiilit, kylpyhuonetekstiilit,
kattaus- ja sisustustuotteet sekä kankaat.
Vuodetekstiilit 677 000 kpl/vuosi.
Kylpyhuonetekstiilit 660 000 kpl/vuosi.
Kattaus- ja sisustustuotteet 513 000 kpl/vuosi.
Kankaat 44 000 m/vuosi.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Pääsääntöisesti Turkki, Latvia ja Belgia.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Puuvilla.
Turkki, Burkina Faso ja Kamerun (Länsi-Afrikka)
sekä Tadžikistanin ja Kazakstanin tasavallat
(Keski-Aasia).

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA
PÄ ÄVIENTIMA AT
MUUTA

6,5 % (liikevaihdosta).
Baltian maat sekä Venäjä.
Kylpyhuonetekstiileissämme on sekä Reilun
kaupan että Cradle to Cradle -tuotteita.
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Tekstiilien
uusiokäyttö

Pure Waste Textiles
antaa arvon jätteille

Pure Waste Textilesin, helsinkiläisen tekstiilialan start-upin pääkonttori löytyy Helsingin
Kampista, korkean toimistorakennuksen käytävän perältä. Ahtauden ei pidä antaa hämätä:
täällä, yhtiön hermo- tai pikemminkin aivokeskuksessa, kehitetään maailmanvalloitusvisioita
ja luodaan strategioita niiden toteuttamiseksi.
Pure Waste Textiles valmistaa tekstiiliteollisuuden tuotannon leikkuujätteistä uusia trikoovaatteita, kuten T-paitoja, huppareita ja puseroita. Vuonna 2014, ensimmäisen toimintavuoden
aikana, yhtiössä luotiin uusi elämä muun muassa
farkkuina, T-paitoina ja huppareina noin sadalle
tonnille hylkyä. Jatkossa Pure Waste aikoo keskittyä uusien kierrätyslaatujen kehittämiseen ja
trikootuotteiden valmistukseen omalla, valmistumassa olevalla kierrätys- ja tuotantolinjastolla
Intiassa.
Sen sijaan, että jäte olisi pysyvä olotila tai
tuotteen elinkaaren loppuvaihe, Pure Waste
pitää jätettä tuotteen elinkaaren välivaiheena.
Yhtiön missiona on valmistaa kuluttajille aikaa
kestäviä, laadukkaita perustuotteita omalla
brändillä. Tuotantovolyymin ja siten myös
uusioraaka-aineen käytön lisäämiseksi yhtiö
valmistaa kankaita myös muille brändeille.
Tälle liiketoiminnalle se ennakoi vahvaa kasvua.
Toistaiseksi yhtiö on ostanut tuotantopalvelut eri toimijoilta: yksi taho avaa kuidut, toinen
kehrää, kolmas kutoo kankaaksi. Tilanne on
kuitenkin muuttumassa: yhtiö rakentaa oman
tuotantolaitoksen Intian Coimbatoreen Tamil
Nadun alueelle. Pure Wasten intialainen osakas
ja yhteistyökumppani rakentaa viereen ompeli56

mon. Jatkossa koko tuotantoprosessi on Pure
Wasten omissa käsissä, sillä myös ompelimo
integroidaan samaan tuotannonohjausjärjestelmään.
- Tarkoituksena on, että koko prosessi
tapahtuu ”yhdessä pihapiirissä”. Jätekankaan
avaaminen kuiduiksi ja kuitujen kehrääminen
uusiksi langoiksi ovat prosessin tärkeimmät
vaiheet ja ratkaisevat pitkälti sen, millaisia
kankaita saamme aikaisiksi erilaisia jäteraaka-
aineita yhdistelemällä, kertoo Pure Waste
Textilesin osakas Jukka Pesola.

Meidän kannattaa
tehdä alusta asti
mahdollisimman
läpinäkyvästi kaikki,
minkä teemme.
Hän kuvaa yhtiön tähänastista toimintaa
”projektimaiseksi”. Oma tuotantolinjasto tukee
siirtymistä prosessimalliin. Toiminnan johtaminen ja hallinnointi halutaan omiin käsiin, jotta
ideoiden työstäminen ja prosessin kehittäminen onnistuvat yhtiön toivomalla tavalla.
Kun koko ketju on fyysisesti samalla alueella,
toiminta on myös läpinäkyvää, mikä sekin on
yksi Pure Wasten keskeisistä tavoitteista.
Toimintat apojen valvonta olisi Jukka Pesolan
mukaan erittäin vaikeata, jos tuotannon vaiheet

ostettaisiin monilta eri alihankkijoilta. Käytän
nössä se vaatisi paikallista läsnäoloa. Sen
sijaan, että Pure Waste hankkisi monenlaisia
sertifikaatteja – yhden kierrätykselle, toisen
eettisille toimintatavoille ja kolmannen ympäristöjärjestelmälle – se on päättänyt satsata
avoimuuteen:
- Mielestämme meidän kannattaa tehdä
alusta asti mahdollisimman läpinäkyvästi kaikki,
minkä teemme. Kerromme ja näytämme, mitä
teemme ja miten, Pesola toteaa.
Ekologinen kestävyys on Pure Wasten liike
idean lähtökohta ja Pesolan mukaan kiistaton
kilpailuetu. Siksi siitä viestitään aktiivisesti ja
monipuolisesti:
- Olemme laskeneet Sustainable Apparel
Coalitionin kehittämän, koko tuotteen elinkaaren ekologista ja sosiaalista kuormittavuutta
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mittaavan Higg-indeksin valmistamallemme
T-paidalle ja collegepuserolle. Luvut ovat meidän näkökulmastamme erittäin kiinnostavia.
Pohdimme myös ympäristö-, hiili- ja vesijalan
jälkimerkintöjen käyttöönottoa, kunhan järjestelmät vähän yhtenäistyvät, Jukka Pesola
kertoo.
Myös kuluttajilta kerätyn tekstiilijätteen
hyödyntäminen kiinnostaa, kunhan kierrätysteknologiat kehittyvät. Pure Wastessa kemiallisen kuiduttamisen avaamia mahdollisuuksia
pidetään erittäin kiinnostavina. Jukka Pesola
uskoo, että seuraavan kymmenen vuoden
aikana tekstiilialalla tapahtuu todella kiinnostavia asioita. Pure Waste Textiles aikoo olla tiiviisti
menossa mukana: yhtiön visiona on nousta
kymmenessä vuodessa maailman sadan
johtavan brändin joukkoon.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Pure Waste Textiles, Helsinki

LIIKEVAIHTO 2014

130 000 euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

7

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET

Sataprosenttisesti kierrätetyt vaatteet, kankaat
ja langat. Tekstiilijätettä kierrätetty sata tonnia.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Intia, Kiina, Viro, Suomi.

RA AK A-AINEET JA HANKINTAMA AT

Puuvillatekstiilijäte.
Intia, Kiina.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA:
PÄ ÄVIENTIMA AT:

10 %
Tanska, Saksa, Italia.
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Dafecorilla ympäristömyötäisyys liikeidean
ytimessä
Janakkalan teollisuusalueelta löytyy entiseen
kuljetusliikkeen terminaaliin rakennettu laitos,
joka karuhkosta ulkonäöstään huolimatta
toimii trendibisneksessä. Dafecor valmistaa
tekstiiliteollisuuden ylijäämämateriaalista uusia
tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn. Trendikkään
bisneksestä tekee se, että vuoden 2016 alussa
voimaan tuleva asetus kieltää tekstiilijätteen
viemisen kaatopaikalle. Dafecor ei kuitenkaan
lupaa – ainakaan yksin – ratkaista Suomen
tekstiilikierrätyksen haasteita:
- Me käytämme vuosittain vai murto-osan
Suomessa tuotettavista tekstiilipoistoista. Tarvitaan monenlaisia käyttökohteita poistettujen
materiaalien hyödyntämiseksi, pohtii Dafecorin
toimitusjohtaja Risto Saha.
Dafecorin päätuotteet ovat haitallisten ainei
den torjunnassa syntyvien vuotovahinkojen
korjaamiseen tarkoitettuja tuotteita. Tyypillisiä
loppukäyttäjiä ovat metalli- ja paperiteollisuus
yritykset sekä ongelmajätteiden käsittelyyn
erikoistuneet yritykset. Dafecorin tuotteita
myydään myös entisöinti- ja verhoilutuotteiksi
vanhojen huonekalujen kunnostamiseen sekä
puutarhoille kasvualustaksi. Dafecorilla ei ole
omaa markkinointiorganisaatiota, vaan se
myy tuotteensa välittäjille, tyypillisesti isoille
tukkuliikkeille.
Risto Saha perusti Dafecorin runsaat 20
vuotta sitten lunastamalla konkurssiin menneen
Rejtex Oy:n konekannan, asiakasrekisterin ja
loppuvaraston. Rejtexin omisti yleishyödyllinen
Uuden kasvun yhdistys, joka pyöritti muun
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muassa pariakymmentä Rihmankiertämä-kirpputoria eri puolilla Suomea. Tekstiilikierrätystä
yhdistys ei kuitenkaan saanut kannattavaksi.
- En ollut mukana Rejtexin tai yhdistyksen
toiminnassa. Tuoteideat ovat kuitenkin sieltä
peräisin, vaikka me olemme jalostaneet niitä
ja kehittäneet uusia, Risto Saha kertoo.
Dafecorin perustamisen aikoihin ympäristö
myötäisyys oli kilpailukeinona esillä nykyistä
vahvemmin. Monissa yrityksissä rakennettiin

Jokainen Dafecorin
tuotteessa käytetty raakaainekilo on jo aiemmin
tehty, mikä säästää
luonnonvaroja.
ensimmäisiä ympäristöjärjestelmiä, ja ympäristömyötäiset öljyn- ja kemikaalientorjuntatekstiilit sopivat hyvin asiakkaiden brändiin ja profiiliin.
Nyt ympäristöjärjestelmät ja muu ympäristötyö
alkavat olla itsestäänselvyys teollisissa yrityksissä eivätkä enää riitä erottautumistekijäksi.
Dafecorin kilpailijat valmistavat tekokuitupohjaisia imeytystuotteita. Vastaavanlaisia,
kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita
ei Suomessa valmisteta. Tuotteen toimivuus
käyttökohteessa ei kuitenkaan riipu siitä, onko
tuote valmistettu tekstiilijätteestä vai neitseellisestä kuidusta.

Dafecor on toistaiseksi pärjännyt kilpailussa
edullisten hintojen ja pitkien asiakassuhteiden
ansiosta. Ympäristömyötäisyys on lisäarvo,
toteaa toimitusjohtaja Risto Saha:
- Tuotteen pitää ensisijaisesti toimia siinä
käyttötarkoituksessa, mihin se on suunniteltu.
Sen on siis oltava teknisesti oikeanlainen.
Lisäksi pitää olla luotettava ja uskottava tava
rantoimittaja. Vasta sitten tulevat lisäarvot,
kuten se, että meidän tuotteemme kuormittaa
vähemmän ympäristöä kuin kilpailevat tuotteet.
Meillä ympäristöllinen lisäarvo on automaatti
sesti mukana tuotteessa; emme tarvitse eri
tyistä ympäristöpolitiikkaa.
Jokainen Dafecorin tuotteessa käytetty
raaka-ainekilo on jo aiemmin tehty, mikä
säästää luonnonvaroja. Tuotantoprosessissa
tuotteeseen ei lisätä mitään, vaan halutut
ominaisuudet haetaan käytettävissä olevista
raaka-aineista niitä yhdistelemällä. Uuden tuot-
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teen kehittely käynnistyy yleensä asiakkaan
toimeksiannon myötä:
- Asiakas ottaa meihin yhteyttä, kertoo
ongelmastaan ja kysyy, voimmeko me ratkaista
sen. Me alamme etsiä sopivia materiaaleja,
kokeilemme erilaisia yhdistelmiä ja valmistamme demotuotteita. Hyviin usein ratkaisu löytyy.
Mitään Pelle Pelottomia dafecorilaiset
eivät Sahan mukaan kuitenkaan ole. Hänen
mielestään kyse on pikemminkin arkipäivän
ongelmanratkaisukyvystä, johon riittävät
perusuteliaisuus ja normaali suorituskyky. Toki
kahdenkymmenen vuoden kokemuksesta on
iso apu.
Dafecorilla on myös omaa tuotekehittelyä,
vaikkakin vielä pienimuotoista. Tarkoituksena
on nostaa kierrätystuotteiden jalostusastetta
valmistamalla käsi- ja taideteollisuustuotteita
kierrätysmateriaalista. Tuoteperheelle on
rekisteröity Green Craft -tuotemerkki.

YRIT YKSEN NIMI JA KOTIPAIKK A

Dafecor Oy, Janakkala

LIIKEVAIHTO 2014

750 000 euroa

HENKILÖSTÖMÄ ÄRÄ

8

TUOTANTO
PÄ ÄTUOT TEET

Teollisuuden ympäristötuotteet, puutarhan
kasvualustat, verhoilutuotteet, rakentamisen
akustointituotteet.

TUOT TEIDEN VALMISTUSMA AT

Suomi.

RA AK A-AINEET

Teollisuuden tuotantohaaskiot ja
kotitalouksien tekstiilipoistot.

VIENTI
PROSENT TIA TUOTANNOSTA

1%
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