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JOHDANTO

Yrityksiltä odotetaan yhä läpinäkyvämpää viestintää 
niin toimintatavoista kuin tulevaisuuden tavoitteis-
ta. Tässä vastuullisuusraportissa käydään kokonais-
valtaisesti läpi Besign Oy:n ja sen Blaa -tuotemerkin 

tuotannon ja liiketoiminnan vastuullisuusalueet. 

VASTUULLISUUSTAVOITTEET JA 
KOHOKOHDAT 2020

Kesällä 2020 toteutimme vastuullisuuskyselyn Blaan sosiaa-
lisen median seuraajien kesken. Saimme kyselyyn 454 vas-
tausta ja ne osoittivat kuluttajien haluavan laadukkaita ja 
vastuullisesti tuotettuja vaatteita. Yritysten ja brändien vas-

tuullisuutta arvioitaessa vastaajien tärkeimmiksi kriteereiksi 
nousivat työturvallisuus ja vaatteiden eettinen valmistus. 
Vuonna 2020 aloitimme yhteistyön Osk Ompeluliike Sopiva 
kanssa, jonka avulla lanseerasimme syksyllä ensimmäisen 
kotimaassa valmistetun naisten mallistomme. Tämä vastaa 
erittäin hyvin vastuullisuuskyselyssä asiakkaiden tärkeiksi ko-
kemiin kriteereihin.
Vuoden 2020 merkittävänä vastuullisuusviestinnän tavoit-
teena oli tehdä Blaan ensimmäinen vastuullisuusraportti, 
jonka voimme tässä ylpeänä esitellä. 



3



4

SISÄLLYS

Johdanto 2

	 Vastuullisuustavoitteet	ja	kohokohdat	2020	 2

Meidän tarinamme 5

Blaan asiakaslupaus ja arvot 7

Ympäristövastuu 8

	 Materiaalit	 8

 Luomupuuvilla 9

	 Merinovilla	 9

	 Pellava	 9

	 Lyocell	 9

Myönnetyt	merkit	ja	käytetyt	sertifikaatit	 11

	 Vaatteiden	huoltaminen		 12	

	 Ekologisten	materiaalien	käyttö	ja	kierrätys	 12

	 Leikkuumateriaalien	kierrätys	 12

	 Muovinkierrätys	 14

	 Reklamaatiot	ja	palautusten	käsittely	 14

Tuotannon vastuullisuus  15

Blaan	tuotannon	alihankkijat	 15

	 Black	Moda	Oy	 15

	 HRT	Textiles	A/S		 15

	 Nevil	Oy	 16

	 Osk	Ompeluliike	Sopiva	 16

Tuotannon	ympäristövaikutukset	 18

	 Veden	kulutus	 18

	 Tuotannon	suorat	kasvihuonekaasupäästöt	 19

	 Blaan	hiilijalanjälki	 22

Taloudellinen vastuu  24 

	 Omistus	ja	liiketoiminta	 24

Myynnin vastuullisuus 25

	 Verkkokaupat	Blaa	ja	Ballot		 25

	 Ballot-omamyymälä	 25

	 Blaan	varasto	 25

	 Blaan	vastuullisuustutkimus		 27

Sosiaalinen vastuu 29

	 Besign	Oy:n	sosiaalinen	vastuu	 29

	 Alihankkijoiden	sosiaalinen	vastuu	 31

Vastuullisuustavoitteet 2021 31

Lähteet 33



5

MEIDÄN TARINAMME

Blaa	sai	alkunsa	vuonna	2012	intohimostani	suunnitteluun.	Olin	
avannut	 lastenvaatteiden	second	hand	 -liikkeen	Lempäälään	
Ideaparkiin	 kolme	 vuotta	 aiemmin,	 vuonna	 2009.	 Tuoree-
na	äitinä	ahdistuin	tiuhaan	 tahtiin	pieniksi	 ja	 tarpeettomiksi	

käyneistä	lasten	vaatteista	ja	tarvikkeista.	Halusin	keksiä	helpoimman	
mahdollisen	 tavan	 kierrättämiseen	 ja	 avasin	 rohkeasti	 second	 hand	
-liikkeen	kauppakeskukseen,	vailla	sen	kummempaa	osaamista	ja	tie-
toa	kaupallisesta	tai	tekstiili-alasta.
Kauppa	sai	nimekseen	Ballot,	”äänestäminen”.	Nimellä	halusin	viestiä	
kierrättämisen	ja	puhtaamman	maapallon	puolesta.	Toimimme	uuden-
laisella	 ajatuksella	 ja	 ostimme	 yksityisilta	 ihmisiltä	 käytetyt	 tuotteet	
ensin	omaksemme	ja	myimme	ne	tarkistettuina,	puhdistettuina,	joskus	
myös	kunnostettuina	eteenpäin.
Käytetyt	 vaatteet	 kauppakeskuksessa	 kiinnostivat	 ja	 asiakkaita	 riitti,	
vaikka	kierrätys	ei	ollut	 tuolloin	vielä	niin	 suosittua	kuin	 se	on	 tänä-
päivänä.	Valitettavasti	käytetystä	tuotteesta	ei	kuitenkaan	oltu	valmiita	
maksamaan	niin	paljon,	että	niiden	myyminen	olisi	ollut	kannattavaa	ja	
jouduimme	luopumaan	niistä	kolmisen	vuotta	myöhemmin.	
Myimme	Ballotissa	käytetyn	vaatteen	ohella	sen	perustamisesta	 läh-
tien	 myös	 uusia	 vaatteita,	 jotka	 olivat	 vastuullisesti	 valmistettuja.	
Myynnissä	oli	esimerkiksi	sellaisia	merkkejä	kuin	Småfolk,	Ej	Sikke	Lej,	
Nosh,	Duns	 ja	monet	muut	sen	ajan	edelläkävijät.	Ballot	toimii	Lem-
päälän	Ideaparkissa	edelleen	myyden	Blaan	ohella	muitakin	vastuulli-
sesti	tuotettuja	tuotemerkkejä.	
Nyt	 Blaa-merkin	 liiketoiminta	 jakautuu	 kahdelle	 yhtiölle.	 Besign	 Oy	
valmistuttaa	ja	myy	tuotteet	ja	Blaa	Oy	omistaa	tuotemerkkioikeudet.	
Tämä	raportti	kattaa	molempien	yhtiöiden	hiilijalanjäljen	 ja	ympäris-
tövastuun.

ANKAT JA ETANAT

Olen	opiskellut	graafiseksi	suunnittelijaksi	ja	tehnyt	sen	alan	töitä	en-
nen	ryhtymistäni	yrittäjäksi.	Vuonna	2012	hiipi	mieleen	ajatus	omasta	
ekologisesta	vaatemerkistä.	Ajatus	kypsyi	nopeasti		teoiksi	ja	nimeksi	
tuli	”Blaa”.		Vielä	samana	vuonna	ilmestyi	ensimmäinen	pieni	mallisto,	
joka	sisälsi	piirtämäni	retrohenkiset	etana-	ja	ankkakuosit.	Tämä	mal-
listo	tehtiin	Turkissa,	tehtaassa,	joka	huolehti	ympäristöystävällisesti	ja	
sertifoidusti	kaiken	aina	luomupuuvillan	istutuksesta	lähtien.	Valitetta-
vasti	 jouduimme	luopumaan	hyvästä	tehtaasta	suuren	tuotantomini-
min	ja	Turkin	ihmisoikeustilanteen	takia.

DROPPIÄHKY

Ensimmäisestä	mallistosta	 lähtien	mallistoja	on	 ilmestynyt	vähintään	
kaksi	 vuodessa,	 usempana	 vuonna	 jopa	 kuusi.	 Viime	 vuonna	 luo-
vuimme	valtavat	mittasuhteet	saaneesta	droppipäivä-ajattelusta,	joka	
aiheutti	 työntekijöillemme	 turhaa	 stressiä.	 Tuomme	 edelleen	 sään-
nöllisesti	myyntiin	sesonkiin	sopivia	tuotteita,	mutta	emme	halua	mää-
ritellä	niille	tiettyä	myyntiaikaa.	Myyntiin	tulevien	tuotteiden	määrää	
on	vähennetty,	jotta	varastoon	ei	jäisi	myymättömiä	tuotteita	ja	mikä	
tärkeintä,	ettemme	tuottaisi	vaatteita,	joita	ei	osteta	tarpeeseen.	
Samaan	 aikaan	 kerroimme,	 että	 tulemme	 hillitsemään	 verkkokaup-
pamme	alennusmyyntejä	ja	toivoimme	samaa	jälleenmyyjiltämmekin.	
Jatkuvat	alennusmyynnit	ovat	mielestäni	monella	tapaa	ongelmallisia.			
Lapsille	rakas	kuosi	on	usein	sitä	vielä	seuraavalla	kaudellakin.	Tyylikäs,	
rento	ja	mukava	naisten	vaate	on	sitä	vielä	vuosienkin	päästä.	

BLAAN
TARINA



6

Olemme	pitäneet	edullisuutta,	laadun	ohella,	yhtenä	tärkeänä	toimin-
taamme	ohjaavana	tekijänä.	Tämän	vuoksi	olemme	keskittyneet	myy-
mään	 tuotteitamme	pääasiassa	 itse,	 ilman	välikäsiä.	 Iso	osa	 tuotteis-
tamme	on	myynnissä	vain	meillä,	jolloin	saamme	pidettyä	esimerkiksi	
merinovillan	hinnan	asiakasystävällisempänä.	Eettisyydestä	tai	laadusta	
ei	silti	tarvitse	tinkiä.	

PRISMA-YHTEISTYÖ

Yhteistyömme	Prisman	kanssa	alkoi	 vuonna	2017.	Olen	hyvin	 iloinen	
siitä,	että	iso	markettiketju	haluaa	tarjota	asiakkailleen	vastuullisen	ja	
laadukkaan,	kotimaisen	yrityksen	design-vaatteita.	Uskon	vakaasti,	että	
eettisten	tuotteiden	helpompi	 ja	 laajempi	saatavuus	 lisää	väistämättä	
arjen	 parempia	 valintoja.	 En	 koe,	 että	 saatavuuden	 rajoittaminen	 tai	
vaikeuttaminen	tässä	asiassa	olisi	järkevää.	Ympäristölle	ystävällisempi	
tuote	kuuluu	kaikille.

SUOMI-TUOTANTO KÄYNTIIN

Naisten	 mallistomme	 on	 kasvanut	 valtavasti,	 sisältäen	 jo	 toistakym-
mentä	klassikko-tuotetta,	jotka	pyrimme	pitämään	saatavilla	koko	ajan.	
Kaikki	vaatteidemme	materiaalit	valitaan	huolellisesti.	Materiaaliemme	
joukossa	on	esim.	 luomupuuvillaa,	erilaisia	kierrätettyjä	materiaaleja,	
lyocellia,	viskoosia	ja	villaa.	
Vuonna	 2020	 keväällä	 toimme	 myyntiin	 ensimmäisen	 Suomessa	
ommellun	 naisten	 mallistomme.	 Mallistolle	 on	 myönnetty	 Avainlip-
pu-merkki.	Vuonna	2021-2022	aiomme	kasvattaa	Suomi-mallistoamme	
ja	valmistaa	näihin	myös	neulokset	Suomessa.	Haluamme		näin	tarjota	
asiakkaillemme	paljon	kysyttyjä	Suomessa	valmistettuja	vaatteita.	

VASTUU ON YHTEINEN

Olemme	 kiinnostuneita	 lisäämään	 valikoimiimme	 uusia,	 entistä	 ym-
päristöystävällisempiä	materiaaleja.	Uudet	ekologisemmat	materiaalit	

ovat	 kuitenkin	usein	herkempiä	pesulle	 ja	niitä	 tulee	hoitaa	huolella.	
Haluamme	 myös	 muistuttaa	 asiakkaitamme	 tuotteen	 huolellisesta	
käsittelystä	 ja	 siitä,	 että	 ostettu	 vaate	 olisi	 käytössä	mahdollisimman	
pitkään.	Pitkällä	käyttöiällä	on	hyvin	suuri	vaikutus	tuotteen	hiilijalan-
jälkeen.	Ethän	osta	vaatettamme	vain	muutamaa	käyttökertaa	varten,	
sillä	se	on	suunniteltu	pidettäväksi.

Terveisin

Minna	Linna

Yrittäjä
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ASIAKASLUPAUS

BLAAN ARVOT

Asiakaslupauksemme	on	suunnitella	 ja	valmistaa	laadukkaita	
käyttövaatteita.	Mallistomme	suunnittelu	perustuu	iloisiin	ja	
värikkäisiin	kuoseihin	 sekä	vastuulliseen	 tuotantoprosessiin	
ja	kestävään	resurssien	käyttöön.	Tarkoituksemme	on	luoda	

tekstiilejä,	jotka	säilyvät	lapselta	toiselle.	Haluamme	kehittää	kestosuo-
sikkeja,	jotka	toimivat	luotettavana	kumppanina	vuodesta	toiseen.
Olemme	 Suomen	 Tekstiili	 ja	 Muoti	 ry:n	 jäsen,	 jonka	 ansiosta	 meillä	
on	saatavilla	ajankohtainen	tekstiilialan	tietous.	Henkilökuntamme	voi	
myös	hyötyä	STML:n	koulutuksista	ja	kartuttaa	näin	omaa	sekä	yrityk-
sen	osaamista.

HAUSKUUS –	 Vaatteemme	 on	 tehty	 ilostuttamaan	 arkea.	 Olemme	
helppo	ja	rento	vaihtoehto,	 joka	huomioi	käyttäjän	todelliset	tarpeet,	
oli	kyse	sitten	käytettävyydestä,	viihtyvyydestä	tai	tyylikkyydestä.	Tiivis-
tetysti	voisi	sanoa,	että	tuotteemme	on	suunniteltu	pidettäväksi.	

KESTÄVYYS – Tällä	hetkellä	noin	95	%	lastenvaatteistamme	on	luomu-
puuvillaa.	Naisten	vaatemalliston	materiaaleista	noin	30	%	on	ekologis-
ta	lyocellia.	Suomessa	valmistetut	100	%	merinovillaneuleet	ovat	mule-
sing-vapaita	ja		Blaan	vaatteita	valmistavat	yritykset	käyttävät	Öko-tex	
ja	GOTS-sertifikaattien	mukaisia	materiaaleja.	Tuotteemme	eivät	sisällä	
haitallisia	 väriaineita	 tai	 kemikaaleja.	Määrittelemme	kestävyyden	 te-
koina,	 jotka	 ylläpitävät	 ympäristön	 elinvoimaisuutta	 ja	 tuotteidemme	
ekologisuutta.	Näistä	syistä	huomioimme	kestävyyden	aina	tuotesuun-
nittelusta	reklamoitujen	tuotteiden	kierrätykseen.

LAADUKKUUS –	Laadukkuus	tarkoittaa	vaatteen	pitkäikäisyyttä,	kestä-
vyyttä	ja	ympäristöystävällisten	materiaalien	käyttöä.	Haluamme,	että	
vaatteemme	 täyttävät	 tehtävänsä	 koko	 käyttöikänsä	 ajan.	 Vaatteiden	
suunnittelu	 pohjautuu	 luotettavuuden	 ja	 kestävyyden	 konseptiin.	 Tä-

män	lisäksi	laadukkuus	on	ennen	kaikkea	kokemus	vaatteemme	esteet-
tisyydestä;	 muotoilusta,	 värityksestä,	 viimeistelystä	 ja	 laadukkuuden	
tunteesta.

EETTISYYS – Sen	 lisäksi,	 että	 huomioimme	 eettisyyden	 käyttämällä	
vain	 sertifioituja	 valmistajia	 sekä	 luonnonmukaisia	 materiaaleja,	 pai-
notamme	eettisyyden	tärkeyttä	myös	tarkastelemalla	työympäristön	ja	
toimitusketjun	vastuullisuutta.	Kaikki	yhteistyökumppanimme	ovat	eu-
rooppalaisia,	joka	turvaa	alihankkijoiden	hallitumman	ja	valvotumman	
toiminnan.	Käyttämissämme	tehtaissa	ei	hyödynnetä	lapsityövoimaa	ja	
työstä	maksetaan	työehtosopimusten	mukaista	palkkaa.	

ASIAKAS-
LUPAUS &
ARVOT
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MATERIAALIT

MATERIAALI KPL % TUOTANNOSTA

Luomupuuvilla on vaatteidemme pääraaka-aine. Tämän lisäksi hyödyn-
nämme vaatteissa mm. mulesing-vapaata merinovillaa, kierrätyskuituja, 
pellavaa ja lyocellia. Tutkimme jatkuvasti ekologisten materiaalien käyt-
töä osana eri valmistusprosessin vaiheita ja etsimme uusia tapoja kehit-
tää tuotteitamme ja tuotantoamme. Taulukossa 1. eritellään tarkemmin
Blaan käyttämien materiaalien prosentuaalinen osuus koko vuoden 
2020 tuotannosta. 

Luomupuuvilla 100 %

Luomupuuvilla 97 % / elastaani 3 %

Luomupuuvilla 96 % / elastaani 4 %

Luomupuuvilla 95 % / elastaani 5 %

Luomupuuvilla 50 % / kierrätysmateriaali (puukuitu ja leikkuujäte)

Puuvilla 75 % / polyamidi 23 % / elastaani 2 %

Pellava 100 %

Lyocell 100 %

Lyocell 92 % / elastaani 8 %

Viskoosi 60 % / polyamidi 17 % / elastaani 5 %

Viskoosi 78 % / elastaani 35 %

Merinovilla 100 % (Mulesing-vapaa) asusteet

750

1200

1178

118 712

140

115

400

1501

5481

731

1420

3028

0,6 %

0,9 %

0,9 %

88,3 %

0,1 %

0,1 %

0,3 %

1,1 %

4,0 %

0,5 %

1,0 %

2,2 %

YMPÄRISTÖ-
VASTUU

TAULUKKO 1.

Taulukko 1. Vuonna 2020 Blaan käyttäminen materiaalien osuus tuotannosta.. 
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LUOMUPUUVILLA

Luomupuuvilla on tavallista puuvillaa merkittävästi turvallisempi ja eko-
logisempi valinta. Sen viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita tai 
torjunta-aineita. Luomupuuvillan vaikutukset ilmanlaatuun ja maape-
rään ovat huomattavasti pienemmät verrattuna tavalliseen puuvillaan ja 
sen valmistusprosessissa kulutetaan vähemmän vettä ja energiaa. Val-
mistus on turvallista myös puuvillapelloilla ja materiaalin kanssa työs-
kenteleville ihmisille. Toistaiseksi luomupuuvillan osuus koko maapallon 
puuvillan tuotannosta on alle prosentin. Käyttämämme luomupuuvilla 
on pääsääntöisesti Turkista. Luomupuuvilla on GOTS-sertifioitua. GOTS 
(Global Organic Textile Standard) on maailman johtava orgaanisten kui-
tujen tekstiilien käsittelystandardi. Se määrittelee korkeatasoiset ympä-
ristökriteerit ja sosiaalisen vastuun koko orgaanisen tekstiilituotantoket-
jun matkalle pellolta valmiiksi tuotteeksi saakka.
Luomupuuvillaa hyödynnetään Blaan vaatteissa pääosin elastaanin tai 
kierrätyskuidun kanssa. Elastaani on polymeerikuitu, joka omaa hyvän 
kestokyvyn esimerkiksi deodorantteja ja hikoilua vastaan. Elastaani takaa 
arkivaatteiden joustovaran ja liikkuvuuden. Elastaani kuitenkin heiken-
tää puuvillavaatteiden kierrätettävyyttä, joten sitä sisältävien tuotteiden 
hoito ja pesu vaatii erityistä tarkkuutta vaatteen mahdollisimman pitkän 
käyttöiän varmistamiseksi.  

MERINOVILLA

Lampaanvilla on vanhin eläinperäinen tekstiilikuitu. Merinovillan kui-
dut ovat pitkiä ja ohuempia kuin tavallisen villan. Tämän vuoksi se on 
erityisen pehmeää ja silkkimäistä iholla. Merinovilla on kevyt ja lämmin 
materiaali, jolla on tehokkaasti kosteutta siirtäviä ominaisuuksia. Blaan 
vaatteissa käytetään ainoastaan mulesing-vapaata merinovillaa. Tämä 
tarkoittaa, että merinolampaalle ei tehdä kivuliaita kirurgisia toimenpi-
teitä loiseläinten torjumiseksi. Vaihtoehtoinen menetelmä on kuitenkin 
kalliimpi ja aiheuttaa lampaankasvattajille lisäkustannuksia. Tämän vuok-
si mulesing-vapaa merinovilla on tavallista merinovillaa kalliimpi mate-
riaali.

PELLAVA 

Pellava on allergisoimaton ja antibakteerinen luonnonkuitu. Pellavalle 
tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa lujuus ja hengittävyys. Pella-
valla on myös hyvä lämmönjohto- ja kosteudenimukyky, joka tekee siitä 
käyttökelpoisen materiaalin vuodenajasta riippumatta. Pellavakuidussa 
on luontainen himmeäkiilto. Sen viljelyssä tarvitaan suhteellisen vähän 
torjunta-aineita, lannoitteita ja keinokastelua. Suurimmat ympäristövai-
kutukset syntyvät kuidun liotuksesta, mikäli pellavakuidun valmistuspro-
sessi tehdään luonnonvesissä. Liotuksen teko erillisissä vesialtaissa ja 
syntyneiden jätevesien käsittely minimoi haitalliset vaikutukset. Pellava 
kasvaa myös karulla maaperällä, mistä syystä pellavaa viljellään myös 
Suomessa ja Ruotsissa. Pellava on väritykseltään valkaisemattomana 
harmaanruskeaa.

LYOCELL 
 
Lyocell on muuntokuitu, joka valmistetaan erittäin puhtaasta selluloo-
sasta. Lyocell muistuttaa pääpiirteitään toista selluloosapohjaista muun-
tokuitua, viskoosia, mutta sen valmistusprosessi on tätä huomattavasti 
ekologisempi. Lyocell on biohajoavaa ja se valmistetaan pääsääntöisesti 
nopeasti uusiutuvista raaka-aineista. Lyocellin valmistuksessa käytettä-
vät liuottimet pystytään kierrättämään miltei sataprosenttisesti ja pro-
sessi on energiatehokas verrattuna viskoosin valmistukseen. Lyocell on 
ominaisuuksiltaan pehmeä ja miellyttävä iholla. Lyocell tunnetaan myös 
nimellä Tencel.



10



11

Blaalla on käytössä DESIGN FROM FINLAND -merkki, joka kertoo suo-
malaisen muotoilun alkuperästä ja investoinnista suomalaiseen ammat-
timaiseen muotoiluun. Merkin käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. 
Merkki on myönnetty Blaalle vuonna 2016.
 
Blaan Tampereella valmistetuilla merinovilla-asusteilla ja Ilmajoella val-
mistetuilla trikootuotteilla on Avainlippu-merkki. Avainlippu on merkki 

Vuonna 2020 tuotannostamme 99,9 % :lla oli ÖKO-TEX sertifikaatti ja 
ainoastaan Ruukki housut valmistettiin tavallisesta puuvillasta.

Käytämme lastenvaatteissamme ÖKO-TEX® 100: n luokan 1 standardia. 
Luokan 1 standardi tarkoittaa, että tuote on standardisoitu turvalliseksi 
alle 3-vuotiaille. Me käytämme tätä kaikissa kokoluokissamme. Jos käyt-
tämämme lasten standardi on jossakin tuotteessa tätä alempi, asia on 
kerrottu tuotetiedoissa. Kaikki tuotteemme ovat kuitenkin vähintään 
luokan 2 standardin mukaisia. Luokan 2 standardi on tarkoitettu kaikkiin 
tuotteisiin, jotka voivat olla kosketuksessa ihon kanssa.
ÖKO-TEX 100 -standardi huomioi kriteereissään tarkat raja-arvot koskien 
esimerkiksi allergisoivien ja karsinogeenisten väriaineiden, formalde-
hydin ja raskasmetallien käyttöä. Muita rajoitettuja aineita ovat muun 
muassa palonsuoja-aineet ja PFC-yhdisteet. Standardin saaminen edel-
lyttää myös muiden nykytietämyksen mukaan terveydelle haitallisten 
kemikaalien testauksen, mikäli niiden käyttöä ei ole toistaiseksi laissa 
säännelty. Tuotteiden kaikkien osien on täytettävä standardin mukaiset 
kriteerit, aina vetoketjuista lankoihin ja nappeihin. Sertifikaatti myönne-
tään vuosittain. Tuotteiden tarkastus tehdään riippumattomassa ÖKO-
TEX tutkimuslaitoksessa.  
   

MYÖNNETYT MERKIT

SERTIFIKAATIT

suomalaisesta työstä. Se kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja 
työllistää Suomessa. Lisäksi tuotteen kotimaisuusasteen on oltava vähin-
tään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste 
on yli 80 prosenttia. Blaan Avainlippu tuotteet ovat valmistettu 100 % 
Suomessa. Merkin käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto. Merkki on 
myönnetty Blaalle vuonna 2020.

Vuonna 2020 koko tuotannostamme 90,7 % oli luomupuuvillaa, joka oli 
kokonaan GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa. GOTS-sertifikaatti edellyt-
tää sekä ympäristöllistä että sosiaalista vastuuta. GOTS-sertifioidun ma-
teriaalin on sisällettävä vähintään 95 % sertifioituja orgaanisia kuituja. 
GOTS takaa myös, että tuotannossa käytettävät kemikaalit täyttävät tiu-
kat myrkyttömyysvaatimukset. Sertifikaatti  kieltää sellaisten kemikaalien 
käytön, joiden tiedetään olevan myrkyllisiä, syöpää aiheuttavia, hormo-
nitoimintaa häiritseviä tai saastuttavia. GOTS määrittelee myös standar-
dit jäteveden käsittelylle, työntekijöiden työajalle, järjestäytymis- ja liit-
toutumisoikeudelle sekä työturvallisuudelle.
GOTS-laadunvarmistusjärjestelmään kuuluu sekä viljelijöiden että val-
mistajien tarkastus ja sertifiointi paikan päällä. Luotettavuuden varmis-
tamiseksi tarkastukset suoritetaan aina riippumattomien ja akkreditoitu-
jen tahojen toimesta.
Kaikki käyttämämme merinovilla on mulesing-vapaata eli lampaan-
kasvattajat eivät käytä kivuliasta mulesing-toimenpidettä lampaiden 
loiseläinten aiheuttamien infektioiden torjumiseksi. Vuonna 2020 tuo-
tannostamme oli 2,2 % merinovilla-asusteita. Käyttämiemme tuotanto-
tehtaiden lankatoimittajat omistavat Mulesing-free sertifikaatin.
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VAATTEIDEN HUOLTAMINEN 

Tekstiilit kuluttavat luonnonvaroja koko niiden elinkaarensa 
ajan kuidun viljelystä ja tuotannosta valmiin tuotteen pesui-
hin ja loppusijoitukseen saakka. Vaatteen kuidut, valmistus ja 
kuljetukset aiheuttavat esimerkiksi t-paidan päästöistä vain 45 

%, kun niiden käyttäminen ja loppusijoitus aiheuttaa 55 % päästöistä. 
Vaatteiden oikeanlainen huoltaminen ja erityisesti oikea pesulämpötila 
pidentää niiden käyttöikää ja vähentää vaatteiden käyttöajan ympäris-
törasitusta. Tuulettaminen pidentää vaatteiden pesuväliä. Vaate kulut-
taa pesun yhteydessä vettä ja energiaa sekä pesuaineiden kemikaalien 

käyttö ylikuormittaa luontoa. Pesuaineita käytetään usein enemmän 
kuin olisi tarpeellista. Pesuohjelmien lämpötilan noudattaminen vähen-
tää kuuman veden tarpeetonta käyttöä. Tuotteiden pesulämpötiloja tu-
lee noudattaa, jotta tuoteen lika poistuu ja samalla niiden värit säilyvät 
kirkkaina. Esimerkiksi käsinpesussa vesi on monelle värjätylle materiaa-
lille liian kylmää, jolloin tuotteista saattaa lähteä irtoväriä ja värit voivat 
sekaantua. On siis tärkeä noudattaa pesuohjeita. Vaatteiden yksittäiset 
tahrat voidaan hellävaraisesti poistaa erikseen käsipesulla ja näin vält-
tää liikaa luontoa kuormittavaa konepesua. Liotus ja hankaaminen voivat 
kuitenkin vahingoittaa herkempiä kuituja.
Vastuullista on ostaa laadukkaita tuotteita vain tarpeeseen ja käyttää 
niitä pitkään.  Vaatteen käyttöikää on mahdollista pidentää korjaamalla 
pieniä vikoja. Hyvin ja oikein huollettu pitkään käytetty vaate on usein 
kaikkein ekologisin materiaalista riippumatta. Laatu kuitenkin takaa pi-
demmän käyttöajan ja usein kalliimpi laadukkaampi tuote kestää myös 
aikaa, jolloin sen on ekologisuuden vuoksi myös taloudellisempi2. 

EKOLOGISTEN MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA KIERRÄTYS 

Kaikki käyttämämme luomupuuvilla on ekologista GOTS-luomupuuvillaa. 
Lisäksi vuonna 2020 valmistimme ensimmäiset t-paidat, joissa oli 50 % 
luomupuuvillaa ja 50 % kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalit olivat 
leikkuujätettä ja puukuituja. Vuonna 2021 laajennamme tätä kierrätys-
materiaalien t-paitamallistoamme. 

LEIKKUUMATERIAALIEN KIERRÄTYS

Alihankkijamme Black Modan tuotannon leikkuujäte kierrätetään pää-
sääntöisesti polttamalla energiaksi. Black Modan tavoite on löytää vuo-
den 2021 aikana yhteistyökumppani, joka voi jalostaa leikkuujätteen uu-
delleen käytettäväksi langaksi tai muuksi materiaaliksi3. 
Blaan ylijäämäneuloksista osa kierrätetään Black Modan oman myymä-
län kautta myymällä neulokset kotiompelijoille. Osasta ylijäämäneulok-
sia Blaa valmistaa uusia tuotteita, jotta materiaalit pystytään hyödyntä-
mään loppuun eikä hukkaneulosta synny.
Koko Euroopan unionissa syntyi yli kaksi miljoonaa tonnia tekstiilijätettä 
vuonna 20184. Suomessa poistetaan käytöstä vuosittain noin 70 miljoo-

KAIKKI 
KÄYTTÄMÄMME 

LUOMUPUUVILLA 
ON GOTS-

SERTIFIOITUA.

2 Lähde  https://www.nudge.fi/page/6/
eettiset-ja-ekologiset-valinnat-vaateos-
toksilla

3 https://blackmoda.fi/app/up-
loads/2020/04/blackmoda-vastuulli-
suusraportti-2019-2.pdf, sivu 20

4 https://ec.europa.eu/eurostat/da-
tabrowser/view/ENV_WASGEN__cus-
tom_397591/default/table?lang=en
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naa kiloa tekstiiliä5. Näistä valtaosa on kuluttajilta syntyvää poistotekstii-
liä. Poistotekstiilejä voidaan hyödyntää ja kierrättää uudestaan kuiduiksi 
tai uusiksi tuotteiksi sekä valmistaa uusien tuotteiden raaka-aineeksi eri 
teollisuuden aloille. Tällä hetkellä vain murto-osa poistotekstiileistä kui-
tenkin päätyy kierrätykseen, sillä suurin osa tuhotaan polttamalla ener-
giaksi. Vuonna 2025 tekstiilien erilliskeräys tulee EU-alueella pakolliseksi 
uuden direktiivin myötä, eikä polttamista enää hyväksytä. Tämä edellyt-
tää uusien kierrätysinnovaatioiden syntymistä ja samalla kiertotalous 
mahdollistaa yritysten kasvun ilman lisääntyvää materiaalien kulutusta. 
Suomi on päättänyt aloittaa tekstiilijätteen keräyksen jo vuonna 2023.

MUOVI PAKKAUSMATERIAALINA

Suurimman alihankkijamme Black Modan tavoitteena on korvata 50 % 
neitseellisestä muovista valmistettujen pakkauspussien määrä biopoh-
jaisesta materiaalista ja/tai kierrätysmuovista valmistetuilla pakkauspus-
seilla vuoden 2021 aikana6. 

 
REKLAMAATIOT JA PALAUTUSTEN KÄSITTELY

Blaan tuotteiden kuluttajareklamointeja oli vuonna 2020 noin 230 kpl 
sisältäen Ballot myymälän ja verkkokaupat. Jälleenmyyjä Prisman Blaa 
malliston reklamointeja vuonna 2020 oli vain 13 kpl. Kuluttajille rekla-
moinnit hyvitettiin uusina tuotteina tai lahjakortteina. Muutamia rekla-
moituja tuotteita korjasimme, jos vastaavaa tuotetta ei ollut enää varas-
tossa.
Blaan reklamoidut tuotteet lahjoitetaan Nextiiliin, joka kierrättää sekä 
lahjoittaa tuotteita ja materiaaleja mm. Tampereen kaupungin kouluille 
ja päiväkodeille sekä osallistuu erilaisiin keräyksiin ja lahjoittaa materiaa-
leja taide- ja käsityöprojekteihin. Käyttökelvottoman materiaalin Nextiili 
poistaa yhteistyökumppaninsa avulla polttamalla energiaksi. 

5 https://www.business-
finland.fi/ajankohtaista/
blogs/2018/tekstiilien-kier-
totaloudessa-valtava-glo-
baali-bisnespotentiaali/

6  https://blackmoda.fi/
app/uploads/2020/04/
blackmoda-vastuullisuusra-
portti-2019-2.pdf, sivu 22

TAVOITTEEMME
ON KASVATTAA 

KOTIMAISEN 
TUOTANNON 

OSUUTTA.
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Valmistimme vuonna 2020 yhteensä noin 134.700  lasten 
ja aikuisten vaatetta, sekä noin 6.200 merinovilla- ja trikoo-
asustetta.  Portugalissa sijaitseva suomalaisomisteinen yh-
teistyökumppanimme Black Moda Portugal Lda vastasi 91 

% (122.453 kpl) vaatteiden kokonaistuotannosta, valmistaen mm. ison 
jälleenmyyjäasiakkaamme malliston. Ukrainassa sijaitseva tanskalaiso-
misteinen yhteistyökumppanimme HRT Textiles A/S valmisti tuotannos-
tamme noin 5,6 % (7.570 kpl). Suomessa valmistettiin Nevil Oy:n ja Osk 
Ompeluliike Sopivan toimesta 3,4 % (4.633 kpl) Blaan tuotannosta. Tule-
vaisuuden tavoitteenamme on kasvattaa kotimaisen tuotannon osuutta 
koko mallistomme tuotannossa.
Tuotantostrategiaamme ei kuulu etsiä halvinta mahdollista toimitta-
jaa vaan toimia yhdessä vastuullisten tuotantoyhteistyökumppaneiden 
kanssa ja luoda pitkiä toimittajasuhteita.

TUOTANNON ALIHANKKIJAT

Käytimme tuotannossamme vuoden 2020 aikana kolmen kumppaniyri-
tyksen tuotantotehtaita ja yhtä alihankintaompelimoa. Nämä kumppanit 
esitellään tarkemmin seuraavaksi.

Black Moda Oy 
Pirkanmaalainen tekstiilialan perheyritys Black Moda on valmistanut 91 
% Blaan trikoovaatemallistoista. Black Modan trikoovalmistuksen leik-
kaaminen ja ompelu keskittyvät OEKO-TEX® -sertifioituun Black Moda 
Portugal Lda ompelimoon, joka sijaitsee Pohjois-Portugalissa. Yrityksen 
missio on tarjota vastuullisesti valmistettuja ja laadukkaita tuotanto-
ja asiakkaille ja rakentaa kestävämpää ja läpinäkyvää vaateteollisuutta. 
Black Modan B2B-asiakkaat ovat pääasiassa suomalaisia tekstiilibrände-
jä.
Black Modan neulostoimittajana on jo vuodesta 1999 lähtien toiminut 
Portugalissa Armaco. Armaco työllistää 11 henkilöä ja valmistaa neulok-
sia sekä koordinoi painon ja värjäyksen Black Moda Portugalin trikoo-
tuotantoihin. Toimittajalla on Öko-tex 1-standardi ja se kuuluu myös 
BCI:hin (Better Cotton Initiative). Kaikki Armacon Black Moda Oy:lle tai 

Black Moda Portugalin tuotantoihin toimitettu 
puuvilla on helmikuusta 2019 alkaen ollut BCI-puuvillaa. 
Kaikki orgaaninen puuvilla on GOTS-sertifioitua7. Haasteellisen puuvillan 
alkuperämaan jäljityksen Black Moda on aloittanut 2020 aikana ja tästä 
toivomme pystyvämme raportoimaan vuoden 2021 vastuullisuusrapor-
tissamme.

Black Moda Portugal, Lda (trikoovaatteet)
Rua da Barreira, Nro 1124 (Zona Industrial da Gemieira)
4990-645 Ponte de Lima, PORTUGALI
https://blackmoda.fi/

Black Modan vastuullisuusraportti 2019:  https://blackmoda.fi/app/up-

loads/2020/04/blackmoda-vastuullisuusraportti-2019-2.pdf

7) https://blackmoda.fi/app/uploads/2020/04/blackmoda-vastuullisuusraport-

ti-2019-2.pdf, sivu 29

HRT Textiles A/S
Tanskalaisomisteinen HRT Textiles A/S tuotantotehdas sijaitsee Ukrai-
nassa. Yritys valmisti vuonna 2020 Blaan tuotannosta 5,6 %. Yrityksen 
missio on auttaa brändejä tuottamaan kestävän kehityksen mukaisia 
vaatteita tinkimättä suunnittelusta, toimivuudesta tai laadusta. Yrityksen 
tavoite on minimoida ylituotantoa. Kaikilla HRT Textiles A/S:n käytetyillä 
materiaaleilla on ÖKO-TEX® 100 standardi ja luomupuuvilla on GOTS-luo-
mupuuvillaa. HRT Textiles A/S käyttää turkkilaista värjäys ja painotaloa 
Zeynar Mensucat San. Ve Tic. A.S, jolla on GOTS, GRS, RCS, Oeko-Tex Cl 
1, Blue-sign sertifikaatit käytössä. Painotalossa on oma vedenpuhdistus-
järjestelmä.  Pääenergialähteenä käytetään maakaasua.
Ukraina on luokiteltu riskimaaksi ja tämän vuoksi HRT Textiles A/S:n Uk-
rainan tehdas on auditoitu. Tehtaan viimeisin auditointi on toteutettu 
13.3.2020 ja auditointiraportin mukaan tehdas on täyttänyt auditoinnin 
laatuvaatimukset ja standardit työoloista sekä muut eettiset vaatimuk-
set. Auditointi on toteutettu Amfori BSCI -järjestelmän mukaisesti8. Bu-
siness Social Compliant Initiative (BSCI) on yhteiskuntastandardi, joka 
auttaa yrityksiä parantamaan työolojaan, tekemään yhteistyötä sidos-

TUOTANNON
VASTUULLISUUS
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ryhmien kanssa ja tukemaan käytännesääntöjä. BSCI on eettinen audi-
tointiohjeisto, joka sisältää kattavan joukon työolojen parantamiseen 
liittyviä periaatteita ja arvoja. BSCI:n tehtävänä on varmistaa, että tuot-
teet valmistetaan asianmukaisissa ja inhimillisissä olosuhteissa. BSCI:n 
toimintaperiaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen, ILO:n 
työelämän oikeuksiin ja lasten oikeuksiin. Tavoitteena on lisätä tavaran-
toimittajien tuntemusta vastuullisista toimintatavoista sekä pitkällä ai-
kavälillä parantaa työoloja koko hankintaketjussa, erityisesti riskialueilla 
Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikan valtioissa. SBSCI-järjestelmässä on 
kaksi eri tarkastustasoa, perus ja vaativampi. 

HRT Textiles A/S (trikoovaatteet)
Naukova Str., 7 
79060, Lviv, UKRAINA
https://hrt.dk/en/ 

8) https://www.amfori.org/content/amfori-bsci, https://hrt.dk/en/production/

amfori-bsci

Nevil Oy
Suomalainen Tampereella sijaitseva neulealan perheyritys Nevil Oy val-
mistaa Blaa merinovilla asusteet ja lasten villahaalarit. Vuonna 2020 Ne-
vil Oy:n tuotannon osuus tuotannosta oli 2,2 %. Tehdas  on ollut toimin-
nassa vuodesta 1961 alkaen ja se työllistää 11 henkilöä. Yrityksellä on 

Suomalaisen työn avainlippu-merkki.  
Nevil Oy:n Blaalle valmistamien tuotteiden merinovilla  on peräisin Ete-
lä-Amerikasta ja Etelä-Afrikasta ja se on mulesing-vapaata. Villa kehrä-
tään langaksi italialaisen Filivivin omistamilla romanialaisilla Rolanatexin 
tehtailla. Langat värjätään Italiassa. Filivivi on jo vuodesta 2005 alkaen 
tarjonnut asiakkailleen mulesing-vapaata merinovillaa. 

Nevil Oy (neuleasusteet)
Yliopistonkatu 58-60 D 
33100 Tampere, SUOMI
https://www.nevil.fi/ 

Osk Ompeluliike Sopiva
Blaa lanseerasi vuonna 2020 ensimmäisen Suomessa valmistetun mallis-
tonsa. Alihankintaompelimona toimi Osk Ompeluliike Sopiva Ilmajoella, 
jonka osuus oli 1,2 % koko Blaan tuotannosta. Suomi-malliston naisten 
vaatteiden trikoomateriaali on peräisin hollantilaisesta Nooteboom tex-
tiles kangastukusta. Neuloksella on ÖKO-TEX® 100 standardi. Lanka vär-
jätään ja kudotaan kankaaksi Turkissa.

Osk Ompeluliike Sopiva (alihankintaompelu)
Mattilantie 28
60800 Ilmajoki, SUOMI
https://www.sopivaompelu.fi/ 

PORTUGALI	
Black	Moda	Ltd

91,0%
UKRAINA	

HRT	Textiles

5,6%
SUOMI
Nevil

2,2%
SUOMI
Sopiva

1,2%

TUOTANTO-
PAIKKOJEN

PROSENTUAALINEN
JAKAUTUMINEN

Tuotantomaiden prosentuaalinen osuus Blaan tuotannosta vuonna 2020.
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TUOTANNON
YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

Vaatteiden valmistuksessa suurin vedenkulutus 
aiheutuu materiaalien valmistusprosessista. Esi-
merkiksi tekstiilialan vedenkäyttö Turkissa oli va-
jaa kymmenen miljoonaa kuutiometriä vuonna 

20189. Turkki onkin suurin puuvillan tuottaja Euroopassa, mutta toisaal-
ta vasta kahdeksanneksi suurin koko maailmassa10. Suomessa tekstiiliala 
käytti vain noin 300 000 kuutiometriä vettä samana vuonna. Yhden ta-
vallisesta puuvillasta valmistetun t-paidan valmistukseen käytetään kes-
kimäärin noin 2700 litraa vettä11.
Taulukossa 2 vertaillaan yhden puuvilla t-paidan kuidun viljelyä. Taulukko 
osoittaa, että tavallisesta puuvillasta valmistettu t-paita kuluttaa lähes 12 

VEDEN KULUTUS

 

kertaa enemmän vettä kun luomupuuvillasta valmistettu t-paita ja peräti 
lähes 24 kertaa enemmän kuin puoliksi  kierrätyspuuvillasta valmistettu 
t-paita. Blaan käyttämä puuvilla on luomupuuvillaa sekä luomu/kierrä-
tyspuuvillaa. CO2 -päästöt tavallisella puuvilla t-paidalla on kaksinkertai-
set luomupuuvillaan verrattuna ja kierrätyspuuvillalla päästöt ovat lähes 
olemattomat.
Taulukon laskelmat tehty Suomen Tekstiili ja Muoti Ry:n ympäristölasku-
rilla12. Huomioitavaa on, että taulukossa ei ole huomioitu koko t-paidan 
valmistusprosessissa käytettävää vedenkulutusta kuten, esimerkiksi vär-
jäystä. Luvuissa on huomioitu vain puuvillakuidun valmistuksen veden-
kulutus ja CO2 -päästöt  viljelymaasta pellon “portille”.

Taulukossa 2 on arvioitu, paljonko Blaan tuotannon vedenkulutus olisi 
ollut, jos  luomupuuvillaa sisältävien tuotteiden valmistuksessa olisi käy-
tetty tavallista puuvillaa. Luvut on laskettu Suomen tekstiili ja Muoti Ry:n 
laskurin ohjearvojen mukaisesti olettamalla, että jokainen luomupuuvil-
lasta valmistettu vaatekappale olisi yksittäinen samanpainoinen t-paita.

T-PAIDAN VALMISTUSPROSESSIN VEDENKULUTUS ERI PUUVILLAMATERIAALEILLA

TAVALLINEN 
PUUVILLA(100%) 
T-PAITA

ARVIOITU VAIHTOEHTOINEN VEDENKULUTUS M3

VEDEN KULUTUS

PÄÄSTÖT ILMAAN

LUOMUPUUVILLA 
(100%) 
T-PAITA

LUOMUPUUVILLA 
(50%) JA KIERRÄTYS-
PUUVILLA (50%) T-PAITA

930 L

2kg CO2e 1kg CO2e 0,1kg CO2e

TAVALLINEN PUUVILLA

107 779 L

9155 L

LUOMUPUUVILLA

79 L 39 L

MEIDÄN

KÄYTTÄMÄMME

PUUVILLAT

VEDEN-
KULUTUS, 

JOS OLISIMME
VALINNEET
TAVALLISEN
PUUVILLAN

KUVA 1.

KAAVIO 1.

Taulukko 2. Yhden t-paidan kuitujen valmistuksen vedenkulutus. 

TAULUKKO 2.

Kaavio 1.Luomupuuvillan vedenkulutuksen säästö.
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Kaaviosta 1 voidaan myös havaita että, luomupuuvillan valitsemisella 
Blaan vaatteiden päävalmistusmateriaaliksi on vedenkulutuksen ja ym-
päristön kannalta erittäin merkittävä vaikutus.
Vedenkulutus on Black Modan ompelimossa varsin vähäistä, sillä siellä ei 
värjätä, paineta tai viimeistellä materiaaleja. Kokonaisvedenkulutus teh-
taalla oli vuonna 2019 yhteensä 281 kuutiometriä sisältäen wc-tiloissa 
käytetyn veden sekä tuotannossa höyrysilitysrautojen käyttämän veden. 
Ompelimon vuoden 2020 vedenkulutus ei ole vielä selvillä tämän rapor-
tin valmistuttua. 
Black Modan käyttämässä painotalossa on oma jätevedenkäsittelykes-
kus, jossa vesi esikäsitellään ennen kuin se päästetään kaupungin jäteve-
sijärjestelmään.      

TOIMIALAN
KESKIARVO

46,8

12,8

BLAA

HIILI-
DIOKSIDI-
PÄÄSTÖT

(TUHATTA KG)

9) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WAT_IND__cus-
tom_397528/default/table?lang=en

10) https://www.thesustainablebusinessgroup.com/source/filemanager/
files/GLASA_report_v6_14_10_15_final.pdf, sivu 15.

11) https://www.thesustainablebusinessgroup.com/source/filemanager/
files/GLASA_report_v6_14_10_15_final.pdf, sivu 14

12) https://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/vastuullisuus/ymparistolaskuri/

13) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_AINAH_R2__
custom_397546/default/table?lang=en

14) https://www.statista.com/statistics/417761/eu-european-union-texti-
le-clothing-manufacturing-companies/

15) https://matteroftrust.org/wp-content/uploads/2015/10/SustainableAp-
parelMaterials.pdf, sivu 8.

Euroopan unionin tekstiiliala tuotti vajaa kahdeksan miljoonaa tonnia 
hiilidioksidipäästöjä vuonna 201813. Keskimäärin yksittäisen tekstiili- ja 
vaatealan yrityksen osuus päästöistä oli vajaa 47 tonnia14.
Blaan tuotannon aikaansaama hiilidioksidimäärä on varsin pieni. Vuonna 
2020 Black Moda valmisti 91 % koko Blaan tuotannosta. Kaavio 2 osoit-
taa, että tämä tuotanto aiheutti noin 12,8 tonnia CO2 -päästöjä. Luku 
sisältää käytetyn sähkön, neljä yrityksen autoa, joilla tuotteita ja materi-
aaleja kuljetetaan, sekä työhön liittyvät liikelennot. Luku ei sisällä kulje-
tuspäästöjä Portugalista Suomeen. 

Maailman hyönteismyrkyistä noin 16 % ja 7 % torjunta-aineista käyte-
tään tavallisen puuvillan viljelyyn. Yhden tavallisesta puuvillasta valmis-
tetun t-paidan materiaalimäärään on käytetty noin 150 g hyönteismyrk-
kyjä ja lannoitteita. 
Puuvillan käyttö tekstiilien materiaalina aiheuttaa globaalisti noin 108 
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuosittain15. Kaaviossa 3 esitetään 
esimerkki yhden tavallisesta puuvillasta valmistetun t-paidan elinkaa-
ren CO2-päästöistä. Kuvio osoittaa, että reilu neljäsosa päästöistä tulee 
puuvillan tuotannosta raaka-aineeksi. Tämä tarkoittaa mm. värjäyksiä, 

TUOTANNON SUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Kaavio 2. Blaan tuotannon hiilidioksidipäästöt suhteessa EU:n vaatealan 
yrityksiin keskimäärin.

painoa ja valkaisua. Peräti 52 % t-paidan hiilijalanjäljestä tulee käytöstä. 
Käytössä t-paita kuluttaa pesun yhteydessä vettä ja energiaa sekä pe-
suaineiden kemikaalien käyttö ylikuormittaa luontoa. Vaatteiden tahrat 
kannattaa tämän vuoksi poistaa erikseen ja näin välttää liikaa luontoa 
kuormittavaa pesua.

KAAVIO 2.
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250 G:N PUUVILLA T-PAIDAN ELINKAAREN CO2 -PÄÄSTÖT
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RAAKA-AINE MATERIAALIEN 
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VAATTEIDEN
VALMISTUS

JAKELU JÄLLEENMYYNTI KÄYTTÖ KIERRÄTYS

14%
21%

5% 3% 5%

52%

3%

Kaavio 3. Oletetusti viisikymmentä kertaa käytetyn tavallisen puuvillaisen t-paidan päästöjen jakautuminen. Kokonaispäästöt ovat 15 kg CO2
16.

KAAVIO 3.

Tavallisen puuvillan käytön ekologisuutta voidaan tutkia ver-
taamalla sitä vaihtoehtoisten materiaalien käyttöön, kuten 
esimerkiksi akryyliin. Suunnilleen saman nettopainon omaava 
puuvillaneule tuottaa noin 30 prosenttia vähemmän hiilidiok-

sidipäästöjä verrattuna akryylista valmistettuun neuleeseen17. Erot vaih-
televat yksittäisen vaatteen valmistusprosessin valmistustapojen ja si-
jaintien välillä, mutta raaka-aineiden jalostuksesta syntyvät päästöt ovat 
poikkeuksetta selvästi suuremmat akryylipohjaisessa vaatteessa. Tästä 
syystä Blaan neuleissa  ei käytetä akryylia ja  lisäksi käytetty puuvilla on 
luomupuuvillaa.
Luomupuuvilla on tavallista puuvillaa huomattavasti ekologisempi vaih-
toehto. Sen viljelyssä veden käyttö on jopa 91 % pienempi verrattuna 
tavalliseen puuvillaan. Lisäksi luonnonmukainen viljely sitoo maaperään 
enemmän hiilidioksidia. Tämän vuoksi luomupuuvilla on myös ilmas-

tonmuutoksen kannalta parempi valinta. Luomuviljelmien kasvihuone-
kaasupäästöt ovat jopa 94 % pienemmät verrattuna tavallisen puuvillaan 
viljelyyn. Luomupuuvillan värjäämisessä ja viimeistelyssä käytetään vain 
luomutuotannon vaatimukset täyttäviä, ympäristöystävällisiä värejä ja 
viimeistelytapoja. Jokainen luomupuuvillapelto ja -paali on erikseen ser-
tifioitu, jotta voidaan olla varmoja, että materiaali on luonnonmukaisesti 
viljeltyä ja että on käytetty pelkästään luomuviljelyssä hyväksyttäviä kei-
noja18. 

16) https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Interna-
tional%20Carbon%20Flows%20-%20Clothing%20-%20REPORT.pdf, sivu 10
17) http://www.lizthroop.com/8500/8500_notCurrent/Jungmichel._Systain.pdf, sivu 16.
18) https://www.customapparel.fi/tietoa-puuvillasta.html
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KAAVIO 4.

Blaan hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty Clonet Oy:n päästö-
laskuria ja Suomen ilmastopaneelin autokalkulaattoria 19 20.  Kaa-
vio 4 osoittaa, että vuoden 2020 kokonaispäästöt olivat noin 78 
tonnia hiilidioksidia. Materiaalikuitujen valmistus muodostaa 

Blaan suurimman päästöerän, sen sisältäessä yli puolet Blaan hiilidiok-
sidipäästöistä. Vaatteiden valmistus ei aiheuta suoraa päästöä, mutta 
se ollaan tästä huolimatta huomioitu osittain Blaan omassa hiilijalanjäl-
jessä. Materiaalien kuljetukset, henkilökunnan työmatkat ja liikematkat 
muodostavat noin viidesosan kokonaispäästöistä. Blaan toimitilojen os-
toenergia on peräisin Loiste Sähkönmyynniltä. Ostoenergia sisältää sekä 
myymälän että varaston energiankäytön. Vuonna 2019 sähkön energia-
lähteet olivat uusiutuvaa energiaa (10,1 %), ydinvoimaa (48,8 %) ja fos-
siilisia polttoaineita (41,1 %) 21. 

BLAAN
HIILI- 

JALANJÄLKI

MATERIAALIPÄÄSTÖT
43 Tn

BLACK MODAN
OSUUS 12,8 Tn

OSTOENERGIA
2,83 Tn

LIIKEMATKAT
0,9 Tn

MATERIAALIEN
KULJETUKSET 9,8 Tn

HENKILÖSTÖN 
TYÖMATKAT 7,4 Tn

YHTEENSÄ
78 Tn

MUOVIN KÄYTTÖ 
1,19 Tn

Kaavio 4: Blaan hiilidioksidipäästöjen jakautuminen.

Liikematkojen osuus koostuu pop-up myyntimatkoista. Blaan materiaa-
lien kuljetukset tehdään maateitse, joista pisin yksisuuntainen matka on 
Portugalin tehtaan ja Lempäälän tuotevaraston välillä. Verkkokaupan 
kautta myydyt tuotteet sekä suomalaisten toimittajien tuotteet toimite-
taan Posti Green -toimituksilla 22. Posti kompensoi omista palveluistaan 
syntyneet päästöt, joten kotimaisia tuotekuljetuksia ei olla huomioitu 
laskennassa. Muovinkäyttö sisältää verkkokauppalähetysten pakkaus-
muovien, tuotepakkauksien muovien ja myymälässä myytyjen muovi-
pussien valmistuksesta arvioidun päästön. Lukuun ottamatta Black Mo-
daa, toimittajien päästöistä on huomioitu materiaalikuitujen käytön ja 
vaatteiden kuljetusten osuudet. Muiden toimittajien energiankäyttöä ei 
ole huomioitu osana hiilijalanjälkeä.
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 19) https://www.ilmastobisnes.fi/
20) https://www.ilmastopaneeli.fi/autokalkulaattori/
21) https://www.loiste.fi/kotiasiakkaille/sahkoa-kotiin/tee-sahkosopimus/sahkon-alkupera
22) https://www.posti.fi/fi/yrityksille/paketit-ja-logistiikka/kuljeta-ja-varastoi-tuotteita-ympa-
ristoystavallisesti/kuljetuspalvelut/postipaketit-kotimaahan
23) https://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs171/UsefulNumbers.pdf

Materiaalipäästöt koostuvat materiaalien valmistuksesta syntyvistä 
päästöistä, jotka esitetään taulukossa 3.. Materiaalipäästöissä on huo-
mioitu luomupuuvilla-, puuvilla-, elastaani-, polyamidi-, pellava-, viskoo-
si- ja merinovillakuitujen valmistuksesta syntyneet päästöt. Lankojen ja 
kankaiden valmistuksesta syntyviä päästöjä ei olla huomioitu. Pyrimme 
mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan, jota toteutamme huomioi-
malla osittain myös materiaalien valmistuksesta syntyvän päästön osa-
na omaa hiilijalanjälkeämme. Kompensoimme omasta toiminnastamme 

LUOMUPUUVILLA

PUUVILLA

ELASTAANI

POLYAMIDI

PELLAVA

VISKOOSI

MERINOVILLA

0,978

1,755

5

8,07

0,3

2,118

25

Thylmann, Deimling & D’Souza 2014, s.10

Fishwick 2012, s.37

Vogtlander 2014, s.351

Fishwick 2012, s.37

Fishwick 2012, s.37

Fishwick 2012, s.37

Alcock, Brock, Graham & Madden 2013, s.503

MATERIAALI PÄÄSTÖKERROIN (CO2 per kg) LÄHDE

syntyneet päästöt Green Carbon Finland Oy:n tarjoamien palvelujen vä-
lityksellä 24. Kompensoinnilla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöjen hyvittä-
mistä valvottuihin ja todennettuihin hiilinielukohteisiin.

Koska materiaalikuitujen valmistajia ei täysin tunneta,   hyödynnämme 
materiaalien valmistuksen päästökertoimien asettamisessa akateemista 
kirjallisuutta. Päästökertoimet lähteineen on esitetty alla olevassa tau-
lukossa.

TAULUKKO 3.

Taulukko 3: Blaan materiaalien päästökertoimet ja laskentaan käytetyt lähteet.
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LIIKEVAIHTO

LIIKEVAIHDON MUUTOS %

KÄYTTÖKATE % 

LIIKEVOITTO 3%

TILIKAUDEN TULOS 
(TUHATTA EUROA)

HENKILÖSTÖ

2537

265,60%

3,80%

3,40%

57

5

2159

-14,90%

5%

3,90%

16

8

BESIGN OY 2019/07 2020/07 

TALOUDELLINEN VASTUU 

Taloudellinen vastuu on yksi osa yritysten vastuullisuustoimin-
taa. Taloudellinen vastuu on tärkeää sekä yrityksen omistajille 
että sen työntekijöille. Yritysten taloudellinen vastuu on erit-
täin merkittävää yritysten maksamien verojen kautta välillises-

ti koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Vastuullinen ja tuottava talous luo 
työpaikkoja sekä tuottaa yhteiskuntaan verotuloja. Talousvastuun myötä 
Besign Oy huolehtii myös alihankkijoistaan, asiakkaistaan ja rahoitta-
jistaan. Samalla se voi sijoittaa varojaan muille toimijoille ja näin lisätä 
yhteiskunnallista hyvinvointia. Vuonna 2020 Besign Oy työllisti uutena 
alihankkijana suomalaista Osk Ompeluliike Sopivaa. Taulukossa 4. ver-
taillaan Besign Oy:n kahden edellisen tilikauden avainlukuja.

TALOUDELLINEN
VASTUU

Taulukko 4. Besign Oy:n talouden avainluvut

Covid -pandemiasta huolimatta Besign Oy pystyi palkkaamaan vuoden 
2020 aikana uusia työntekijöitä ja avaamaan uuden pidempiaikaisen 
Pop Up -myymälän Seinäjoen Ideaparkkiin. Kevään 2020 lomautukset 
pystyttiin pitämään vain 3 kuukaudessa. Koko henkilöstöä ei jouduttu 
lomauttamaan.  

OMISTUS JA LIIKETOIMINTA

Besign Oy on perheyritys, jonka osakkeista Minna Linna omistaa 75 % 
ja Otto Linna 25 %. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 1.8.2019 -31.7.2020 
oli 2.159.000 euroa. Edellisen tilikauden liikevaihto oli 2.537.000 euroa, 
joten liikevaihto laski hieman, mutta koronapandemian pahin vaihe, joka 
sulki jälleenmyyntikanavan lähes kokonaan, osui viimeeksi päättyneen 
tilikauden loppuun. Yrityksen tulos ennen veroja oli päättyneellä tilikau-
della 86.000 euroa, joka oli lähes sama kuin edellisellä tilikaudella. Glo-
baalin talouden ja erityisesti kaupan alan haasteet huomioiden Besign 
selvisi erittäin hyvin. Yrityksen henkilöstö kasvoi tilikauden aikana viides-
tä kahdeksaan.

TAULUKKO 4.
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MYYNNIN
VASTUULLISUUS

VERKKOKAUPAT BLAA JA BALLOT

Besign Oy:llä on kaksi verkkokauppaa, blaa.fi ja ballot.fi. Verkko-
kauppojen toiminnot sijaitsevat Lempäälän Ideaparkissa. Bal-
lot-verkkokauppa Ballot-myymälän yhteydessä ja Blaa-verkko-
kauppa Blaan varaston yhteydessä. Vuonna 2020 toimitimme 

yhteensä 12.665 verkkokauppatilausta. Verkkokauppapakettien toimi-
tuksesta vastasi Suomen Posti. Lähetyspakkaukset olivat muovia ja ta-
voitteemme on vuonna 2021 korvata pakkauksien uusmuovi pääsään-
töisesti kierrätetyllä muovilla.

BALLOT-OMAMYYMÄLÄ

Myymälän kirkasmuovipakkaukset ja sekajäte kierrätetään erikseen 
Ideaparkin kierrätyspisteiden kautta. Kirkasmuovin määrä noin 150 kg 
vuodessa ja sekajätettä noin 650 kg vuodessa. Sekajäte poltetaan ener-
giaksi ja kirkasmuovista valmistetaan kierrätysmuovia.
Paljon puhutaan muovipussin vaihtamisesta ekologisempien paperi- ja 
kangaskasseihin. Tanskalainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että muovi-
kassi on ekologinen valinta moniin muihin materiaaleihin nähden. Tans-
kan ympäristönsuojeluviraston julkaisemassa tutkimuksessa 25 26 (2018), 
verrattiin eri ostoskassivaihtoehtojen elinkaaren aikaisia ympäristövaiku-
tuksia kattaen tuotantovaiheen, käytön ja loppusijoituksen. Muovipus-
sin käyttö osoittautui ekologisimmaksi vaihtoehdoksi, kun sitä uudel-
leen käytetään useamman kerran. Tutkimuksen mukaan paperikassin 
ympäristövaikutukset ovat jopa 43-kertaiset ja muovisten kestokassien 
35–84-kertaiset tavalliseen PE-LD-muovikassiin verrattuna. Ekologisena 
pidetyt biomuovikassin ympäristövaikutukset ovat paperikassin kanssa 
samalla tasolla. Tavallisesta puuvillakassia pitäisi käyttää 7100 kertaa, 
jotta sen ympäristövaikutukset ostoskertaa kohden ovat yhtä pienet 
mitä PE-LD-muovikassilla. Ekologisesta luomupuuvillasta valmistettua 
ostoskassia pitää käyttää 20000 kertaa, jotta se olisi muovikassia ympä-
ristöystävällisempi. Tutkimus puoltaa Blaan strategista valintaa käyttää 
muovikasseja. Myymälän muovikasseista vuonna 2020 kierrätysmuovia 
oli 40 %. Vuonna 2021 muovipussien kierrätysmuovin osuuden tavoite 
on nousta 80 %:n.

BLAAN VARASTO

Blaan tuotevarasto sijaitsee Lempäälän Ideaparkissa. Varastossa syntyvä 
jäte, kuten lavat, pahvit, kirkasmuovi ja sekajäte, kierrätetään Ideapar-
kin kierrätyspisteiden kautta. Varastosta tulevan kirkasmuovin määrä on 
noin 35 kg vuodessa ja sekajäteen määrä noin 85 kg vuodessa. Sekajä-
te poltetaan energiaksi ja kirkasmuovista valmistetaan kierrätysmuovia. 
Käytetyt tulostimien mustekasetit kierrätetään Powerin kierrätyspisteen 
kautta. 

25) Bisinella, V., Albizzati, P. F., Astrup, T. F. & Damgaard, A. (toim.). 2018. The Danish Envi-
ronmental Protection Agency. Life Cycle Assessment of grocery carrier bags. Environme-
ntal Project no. 1985

26) https://www.muovipoli.fi/wp-content/uploads/2018/04/Yhteenveto-Ostoskassitutki-
mus-20180404.pdf 
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OSTOSTEN

VASTUULLISUUS-

KRITEERIT

Blaa toteutti kesällä 2020 vastuullisuuskyselyn27, johon vastasi Blaan 
sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Instagramissa yhteensä 454 
seuraajaa. Laatu nousi tutkimuksessa 68,5 % vastaajille tärkeimmäksi 
vastuullisuuskriteeriksi. Kaaviossa 5 tarkemmin arvioituna vastaajien 
vastuullisuuskriteerit asteikolla 1-5.

Tutkimus osoittaa myös, että peräti 87 % vastaajista kokee vaatetuotan-
non EU:ssa turvalliseksi ja vastuulliseksi, sillä EU:n yhteinen lainsäädän-
tö ja normit valvovat mm. työntekijöiden työoloja ja vähimmäispalkkoja 
sekä esimerkiksi materiaalien ekologisia standardeja.

Vastaajien arvioidessa yritysten ja brändien sosiaalista vastuullisuutta, 
piti 57 % työturvallisuutta tärkeimpänä kriteerinä. Toiseksi tärkein oli 
eettinen valmistus 49 % :lle vastaajista. Ympäristöystävällinen valmistus 
ja materiaali olivat tärkeitä vajaalle 40 %:lle vastaajista. Vastaukset osoit-
tivat, että vaatteiden sosiaalista vastuuta pidetään erityisen tärkeänä. 
Kuvassa 5 esitetään yritystoiminnan vastuullisuusasioiden tärkeys vas-
tuullisuustutkimukseen vastanneille.

VASTUULLISUUSTUTKIMUKSEMME

LAATU VÄRI TAI KU-
OSI

PESU- JA 
HOITO-OHJEET

EKOLOGINEN
MATERIAALI

VALMISTUSMAA LAAJAT
TUOTETIEDOT

EDULLINEN
HINTA

MUOTI JA
TRENDIT

4,61% 4,44% 3,95% 3,74% 3,64% 3,52% 3,28% 2,79%SARJA 1

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

 27) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120326068 

Kaavio 5. Vaateostosten vastuullisuuskriteerien merkitys Blaan vastuullisuuskyselyn perusteella

KAAVIO 5.
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Kyselytutkimuksen vastauksista koottiin kaavio 6, joka osoittaa kulutta-
jille tärkeimmät vastuullisuusvaatimukset. Näiden vaatimusten perus-
teella ympäristö ja sosiaalinen vastuu koettiin yhtä tärkeiksi. Ekologinen 
valmistustapa ja materiaalit sekä tuotteiden pitkä käyttöikä yhdistettynä 
korkeaan laatuun on Blaa tuotteiden tärkeä vastuullisuuskriteeri. Vastaa-
jien edellyttämä vaatteiden kierrätys mahdollisuus on Blaassa huomioitu 
eri tavoin. Lasten vaatteiden hyvä laatu mahdollistaa kierrättämisen ja 
näin vaatteille useamman käyttäjän. Lisäksi mitoituksessa on huomioita 

YRITYSTOIMINNAN VASTUULLISUUSASIOIDEN TÄRKEYS

Kaavio 6. Yritystoiminnan vastuullisuusasioiden tärkeys Blaan vastuullisuuskyselyn perusteella.

VALMISTUKSEN 
TYÖTURVALLISUUS

EETTINEN VALMISTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
VALMISTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
MATERIAALI

2%

2%

3%

2%

3%

3%

2%

2%

4%

5%

4%

9%

9%

7%

13%

16%

18%

22%

35%

23%

20%

26%

31%

37%

35%

33%

40%

41%

57%

49%

38%

37%

20%

26%

31%

KIERRÄTYSMATERIAALIEN
KÄYTTÖ

MATERIAALIEN
ALKUPERÄMAA

VAATTEIDEN
VALMISTUSMAA

EI MERKITYSTÄ VÄHÄN 
MERKITYSTÄ

KOHTALAISEN
TÄRKEÄÄ

MELKO
TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ

kaksi kokoa, jolloin esimerkiksi hihoja ja lahkeita kääntämällä vaatetta 
voidaan käyttää aina kahden koon kasvun ajan. 
Sosiaalisen vastuun tärkein vaatimus vastaajille oli hyvät työntekijöiden 
työolosuhteet ja se, että lapsityövoimaa ei käytetä, Blaa on tarkkaan va-
linnut alihankinnan yhteistyökumppanit ja edellyttää niiltä korkeaa sosi-
aalista vastuuta. Eurooppalainen lainsäädäntö sekä auditoinnit valvovat 
mm. työoloja ja työaikaa. Lapsityövoimaa yrityksissä ei käytetä missään 
oloissa.

KAAVIO 6.
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TAULUKKO 5.

Kyselyssä selvittiin myös kuluttajien toiveita Blaan vastuullisuusviestin-
nältä. Vastaajista 53 % koki saavansa hyvin tietoa nykyisellään ja 19 % 
halusi lisää tietoa Blaan vastuullisuustyöstä. Tämän vastuullisuusraportin 
keskeisenä tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen antamalla mahdol-
lisimman kokonaisvaltainen kuva yrityksen vastuullisuuden eri osa-alu-
eista.
Viereisessä taulukossa 5 on lueteltu kuluttajien tärkeimmäksi kokemat 
vastuullisuusvaatimukset Blaan vastuullisuuskyselyn perusteella.

TÄRKEIMMÄT

VASTUULLISUUS-

VAATIMUKSET

SOSIAALINEN

VASTUUMME

EKOLOGISUUS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 
VALMISTUKSESSA

EI LAPSITYÖVOIMAA

VAATTEET VOI KIERRÄTTÄÄ

VALMISTUSTAPA

HYVÄT TYÖOLOSUHTEET

VALMISTUSMAA

LAATU JA KESTÄVYYS

LUOMU-/KIERRÄTYSMATERIAALI

KOTIMAISUUS

VAATTEEN PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Sosiaalinen vastuu on yksi vastuullisesti toimivan yrityksen kes-
keisistä osa-alueista. Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityk-
sen vastuuta omasta henkilöstöstään terveyden, turvallisuuden, 
tasa-arvon ja koulutuksen osalta. Sosiaalisessa vastuussa on 

otettava huomioon myös toimitusketjujen kautta rakentuvat välilliset 
vastuut työoloista, ihmisoikeuksista, yhdistymisvapaudesta jne. 

Yrityksessä on vuonna 2020 toiminut 7 työntekijää, joista yksi on ollut 
kokoaikainen ja kuusi osa-aikaista. Tämän lisäksi Seinäjoen Ideaparkkiin 
perustetussa Pop-up myymälässä on 12/2020 alkaen työskennellyt yksi 
kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista työntekijää. 
Työntekijöiden ikäjakauma on 18 - 48 vuotta ja heistä 100 % on naisia. 

Työsuhteiden vaihtuvuus on erittäin vähäistä. Työntekijöiden työter-
veyshuolto on järjestetty Terveystalon toimesta. Vuoden 2020 aikana 
tapahtui yksi työtapaturma, joka oli yrityksen historian ensimmäinen. 
Kaikki yrityksen työntekijät ovat kaupan alan työehtosopimuksen piiris-
sä. 
Yksi työntekijä osallistui lokakuussa 2020 Suomalaisen Työn Liiton 
Web-koulutukseen aiheena “Vastuullisuus liiketoiminnassa ja viestin-
nässä - mahdollisuudet ja sudenkuopat”. Yksi työntekijä osallistui SOK:n 
SATO-tarjouslomakkeen perehdytyskoulutukseen elokuussa 2020. Yksi 
työntekijä valmistui Ulkomaankaupan ammattitutkintoon vuonna 2019. 
Opinnoista saatua osaamista on hyödynnetty yrityksessä vuonna 2020.
Keväästä 2019 alkaen Besign Oy on tarjonnut EasyFit Ideaparkin kautta 

BESIGN OY:N SOSIAALINEN VASTUU

Taulukko 5. Kuluttajien tärkeimmät vastuullisuusvaatimukset.
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kaksi kertaa viikossa personal trainer -tunnit henkilöstölle kohdennettu-
na tyky-toimintana. Tähän on vuonna 2020 osallistunut 4 henkilöä. Työn-
tekijöiden sisäistä viestintää varten on WhatsApp ryhmiä, jotka toimivat 
päivittäin. 
Yritys on vuosittain mukana erilaisissa hyväntekeväisyystapahtumissa. 
Vuosina 2019 ja 2020 Besign on lahjoittanut 1000 € Elämä Lapselle hy-
väntekeväisyyskeräykseen. Tämän lisäksi Ballot-myymälä osallistui  tuo-
telahjoituksilla joulukeräykseen.

ALIHANKKIJOIDEN SOSIAALINEN VASTUU

Vuonna 2019 Black Moda Portugal, Lda tehtaalla työllistettiin 71 työnte-
kijää. Henkilöstön sukupuolijakauma oli: naisia 65 hlöä ja miehiä 6 hlöä. 
Näistä 67 kuului Black Moda Portugalin omaan henkilökuntaan ja 4 heis-
tä oli palkattu vuokratyöfirman kautta. 70 työntekijällä oli kokoaikainen 
työsuhde ja yhdellä osa-aikainen työsuhde. Siten esimerkiksi ompelijan 
vuosiansio määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Peruspalkan lisäksi 
henkilöstölle kertyy ruokalisä, ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat 
ja muut tuotantolisät. Työkokemus vaikuttaa edellä mainittujen ohella 
palkkatasoon.Kokonaisuutena Black Moda Portugal maksoi vuonna 2019 
palkkoja yhteensä 659 894,86. Ylitöistä on maksettu korvauksia vuon-
na 2019 yhteensä 17 203,5828. Black Moda ohjasi yrityslahjoihin varatut 
joulurahan vuonna 2020 Tampereen Yliopistolliselle sairaalalle.

Vuonna 2019 HRT Textiles A/S tehtaalla työskenteli 282 työntekijää. 
Henkilöstön sukupuolijakauma oli: naisia 243 hlöä ja miehiä 39 hlöä. 
Vuodesta 2018 alkaen  HRT Textiles A/S on kuulunut Fait Wear Foundati-
on (FWF) -organisaatioon. Fair Wear Foundation on voittoa tavoittelema-
ton järjestö, joka pyrkii parantamaan työoloja vaatetus- ja tekstiiliteolli-
suudessa. Tehdas on vuonna 2020 Amfori BSCI -järjestelmän mukaisesti 
auditoitu29. 
   
Vuonna 2020 HRT Textiles A/S tuki Ukrainan orpokoteja taloudellisesti 
ja antamalla vaatelahjoituksia. Tehdas lahjoittaa ylijäämätuotteita Missio 
Afrikan ja Donni-Donni kautta Länsi-Afrikassa sijaitsevaan Maliin, jossa 
tuotteet myydään pienissä kaupoissa ja varat menevät kehityshankkei-
siin, joissa ne suunnataan lasten ja nuorten koulutukseen sekä naisille 
suunnattuihin kehityshankkeisiin30. 

VASTUULLISUUSTAVOITTEET 2021

Vuoden 2020 hiilidioksipäästöt olemme kompensoineet neuleiden val-
mistuksesta varastoomme saakka.

Vuoden 2021 tavoitteemme on selvittää toimintamme hiilijalanjälkeä 
vieläkin pidemmälle, aina lankojen valmistukseen asti. Tätä selvitystyötä 
teemme yhdessä sopimusvalmistajiemme ja muiden alihankkijoidemme 
kanssa.

Vuonna 2021 pyrimme verkkokaupamme tuotepakkauksissa käyttä-
mään kierrätysmuovia. Samalla pyrimme vähentämään oman myymä-
lämme sekä tuotannon pakkausmuovia lopettamalla myymälään tule-
vien Blaa mallistojen yksittäismuovipakkaukset. Toimitamme myymälän 
tuotteet suoraan tehtaalta laatikoissa viikattuina ilman pakkausmuovia. 
Tavoitteena on myös löytää 2-laatuisille tuotantokappaleille hyvänteke-
väisyyskohde. Samalla jatkamme yhteistyötä Nextiili-kierrätyskeskuksen 
kanssa kierrätettävien reklamoitujen tuotteiden osalta. 

Leikkuujätettä pyrimme minimoimaan jo kuosisuunnittelussa, jotta ma-
teriaalia voidaan leikata kahteen suuntaan. Lisäksi vähennämme mallis-
tojen ylijäämää pienentämällä varastomääriä ja tarkentamalla tuotan-
tomääriä tuotekohtaisesti. Tuotannon ylijäämämateriaalien pyrimme 
valmistuttamaan loppuun tuotteina, jolloin ylijäämää ei muodostu.

Blaa on aiemmin ollut mukana Gaala lasten hyväksi -hyväntekeväisyys-
näytöksessä ja lahjoittanut yöasuja Tyksin lastensyöpäpotilaille. Tällaisis-
sa tapahtumissa ja projekteissa aiomme olla myös vuonna 2021 mukana.

28) Black Modan vastuullisuusraportti 2019, 17. Vuoden 2020 tiedot eivät ole vielä saata-
villa.
29) HRT Textiles A/S https://hrt.dk/en/production/)  
30) HRT Textiles A/S https://hrt.dk/en/responsibility/) 



32



33

Alcock, D., Brock, P., Graham, R. & Madden, P. 2013. Greenhouse gas emissions profile 
for 1 kg of wool produced in the Yass Region, New South Wales: A Life Assessment ap-
proach. Saatavana: https://www.researchgate.net/publication/268631844_Greenhou-
se_gas_emissions_profile_for_1_kg_of_wool_produced_in_the_Yass_Region_New_
South_Wales_A_Life_Cycle_Assessment_approach 

Amfori BSCI. Improving Social Performance in Global Supply Chains. Saatavana: htt-
ps://www.amfori.org/content/amfori-bsci 
 
Blaa. Besign Oy. Saatavana: https://www.blaa.fi/page/6/besign-oy
 
Bisinella, V., Albizzati, P. F., Astrup, T. F. & Damgaard, A. (toim.). 2018. The Danish 
Environmental Protection Agency. Life Cycle Assessment of grocery carrier bags. En-
vironmental Project no. 1985. Saatavana: https://www.muovipoli.fi/wp-content/up-
loads/2018/04/Yhteenveto-Ostoskassitutkimus-20180404.pdf 
 
Black Moda. 2019. Vastuullisuusraportti 2019. Saatavana: 
https://blackmoda.fi/app/uploads/2020/04/blackmoda-vastuullisuusraport-
ti-2019-2.pdf 

Carbon Trust. 2011. International Carbon Flows: Clothing. Saatavana: https://
prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Internatio-
nal%20Carbon%20Flows%20-%20Clothing%20-%20REPORT.pdf 

Cushman-Roisin, B. 2020. Some useful numbers. Industrial ecology - Darthmounth 
College. Saatavana: https://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs171/Useful-
Numbers.pdf

Eurostat. 2020a. Generation of waste-by-waste category, hazardousness and NACE 
Rev. 2 activity. Saatavana: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_
WASGEN__custom_397591/default/table?lang=en

Eurostat. 2020b. Water use in the manufacturing industry by activity and supply cate-
gory. Saatavana: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WAT_IND__
custom_397528/default/table?lang=en

Eurostat. 2020c. Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity. Saatavana: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_AINAH_R2__custom_397546/
default/table?lang=en

Fishwick, M. 2012. A Carbon Footprint for UK Clothing and Opportunities for Savings. 
Saatavana: https://www.researchgate.net/publication/306145659_A_Carbon_Foot-
print_for_UK_Clothing_and_Opportunities_for_Savings
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