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JOHDANTO

Vastuullisuus on kiinteä osa Besign Oy:n yrityskulttuuria ja jokapäiväistä toi-
mintaa. Kaikessa toiminnassa huomioidaan sen taloudelliset, sosiaaliset 
ja ekologiset vaikutukset. Yritys pyrkii mahdollisimman läpinäkyvään vies-

tintään toimintatavoistaan sekä vastuullisuuteen liittuvistä tavoitteistaan. Tässä 
vastuullisuusraportissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi Besign Oy:n ja sen Blaa 
-tuotemerkin tuotannon ja liiketoiminnan vastuullisuusalueet. Yrityksen keskeise-
nä tavoitteena on toimia mahdollisimman kestävällä tavalla huomioiden kaikkien 
yrityksen sidosryhmien tarpeet. Pitkällä tähtäimellä tämä johtaa taloudellisesti 
kannattavaan, mutta samalla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään liiketoimin-
taan, joka hyödyttää yrityksen omistajia, henkilöstöä, kumppaneita sekä koko yh-
teiskuntaa. 
Meille on myös tärkeää kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. 
Tämän vuoksi teimme vuonna 2020 kyselytutkimuksen, jonka uusimme päivite-
tyillä kysymyksillä alkuvuodesta 2022. Tässä raportissa käymme läpi uudemman 
tutkimuksemme vastauksia ja asiakaspalautetta.

Vastuullisuustavoitteet ja 
kohokohdat 2021

Vuonna 2021 vaihdoimme tuotteidemme riippulaput ja niskamerkit kierrätysma-
teriaalista valmistettuihin. Samalla vähensimme myymälään tulevaa muovia val-
mistajamme Black Modan osalta, lopettamalla tuotteiden yksittäisen muovipak-
kaamisen. Muiden valmistajien tuotemerkkien osalta tehostimme kirkasmuovien 
kierrätystä. Keräämme kirkasmuovin erikseen uusiokäytettäväksi. Lisäksi aloitim-
me tarkan reklamaatioseurannan kaikissa toimintapisteissämme.
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MEIDÄN TARINAMME

Blaa sai alkunsa vuonna 2012 intohimostani suunnitteluun. 
Olin avannut lastenvaatteiden second hand -liikkeen Lempää-
län 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. Kesällä 2022 Ballot 
myymälä muutettiin Blaan omaksi brändi-myymäläksi.

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. Vuonna 2020 luovuim-
me 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
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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 edelleen kiinnostuneita lisäämään valikoimiimme uusia, entis-
tä ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Uudet ekologisemmat mate-
riaalit ovat kuitenkin usein herkempiä pesulle ja niitä tulee hoitaa huo-
lella. 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 usean vuoden ajan. 
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 yrityksen osaa-
mista.

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



8

Materiaalit

Luomupuuvilla on vaatteidemme pääraaka-ai-
ne. Tämän lisäksi hyödynnämme vaatteissa 
mm. mulesing-vapaata merinovillaa, kier-
rätyskuituja, pellavaa ja lyocellia. Tutkimme 
jatkuvasti ekologisten materiaalien käyttöä 
osana eri valmistusprosessin vaiheita ja et-
simme uusia tapoja kehittää tuotteitamme 

ja tuotantoamme. Taulukossa 1. eritelemme 
tarkemmin Blaan vuoden 2021 tuotannos-
sa käyttämien materiaalien prosentuaalisen 
jakautumisen eri materiaalien ja materiaali-
yhdistelmien välillä. Taulukossa 2. esitämme 
materiaalien alkuperän.

MATERIAALI % TUOTANNOSTA

Luomupuuvilla 95 % / elastaani 5 %     59,4 %

Luomupuuvilla 100 %      17,8 %

Merinovilla 100 % (Mulesing-vapaa)     10,6 %

Viskoosi 60 % / polyamidi 35 % / elastaani 5 %   2,6 %

Pellava 100 %       2,1 %

Micromodal 100 %      2,1 %

Lyocell 92 % / elastaani 8 %     2,0 %

Polyesteri 100 %, kangas ja vanu (toppahaalrit)   1,3 %

Bambuviskoosi 100 %      0,8 %

Luomupuuvilla 50 % / kierrätysmateriaali (puukuitu ja leikkuujäte) 0,7 %

Puuvilla 60 % / polyamidi 23 % / elastaani 2 %   0,6 %

YMPÄRISTÖ-
VASTUU

TAULUKKO 1.

Taulukko 1. Vuonna 2021 Blaan käyttäminen materiaalien osuus tuotannosta.. 
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TAULUKKO 2.

Taulukko 2. Vuonna 2021 Blaan käyttäminen materiaalien osuus tuotannosta.. 

MATERIAALI      KUITU/LANKA  ALKUPERÄ

Luomupuuvilla       KUITU   Intia, Turkki, Kirgisia ja Kiina*

Luomupuuvilla      LANKA   Italia, Saksa, Turkki, Intia Tansania ja Kiina*

Luomupuuvilla 
50 %/ kierrätysmateriaali 50 % (puukuitu ja leikkuujäte) LANKA   Portugali

Merinovilla (Mulesing-vapaa)     KUITU   Italia

Merinovilla (Mulesing-vapaa)     LANKA   Etelä-Amerikka

Pellava        KUITU/LANKA  Intia

Viskoosi       KUITU/LANKA  Kiina*

Lyocell       KUITU/LANKA  Espanja

Polyamidi      KUITU/LANKA  Turkki

Polyesteri      LANKA   Etelä-Korea, Intia ja Kiina*

Elastaani       KUITU/ LANKA  Turkki ja Vietnam

* Kiinasta ei tule mitään materiaaleja tai tarvikkeita Xinjiangin alueelta.
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LUOMUPUUVILLA

Vuonna 2021 tuotannostamme 59,4 % oli luomupuuvillaelastaania ja 
17,8 % 100 %:sta luomupuuvillaa. Luomupuuvilla on tavallista puuvil-
laa merkittävästi turvallisempi ja ekologisempi valinta. Sen viljelyssä ei 
käytetä keinotekoisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Luomupuuvillan 
vaikutukset ilmanlaatuun ja maaperään ovat huomattavasti pienemmät 
verrattuna tavalliseen puuvillaan ja sen valmistusprosessissa kulutetaan 
vähemmän vettä ja energiaa. Valmistus on turvallista myös puuvillapel-
loilla ja materiaalin kanssa työskenteleville ihmisille. Toistaiseksi luomu-
puuvillan osuus koko maapallon puuvillan tuotannosta on alle prosentin. 
Käyttämämme luomupuuvilla tulee pääsääntöisesti Turkista. Luomu-
puuvilla on GOTS-sertifioitua. GOTS (Global Organic Textile Standard) 
on maailman johtava orgaanisten kuitujen tekstiilien käsittelystandardi. 
Se määrittelee korkeatasoiset ympäristökriteerit ja sosiaalisen vastuun 
koko orgaanisen tekstiilituotantoketjun matkalle pellolta valmiiksi tuot-
teeksi 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 kui-
tenkin heikentää puuvillavaatteiden kierrätettävyyttä, joten sitä sisältävi-
en tuotteiden hoito ja pesu vaatii erityistä tarkkuutta vaatteen mahdolli-
simman pitkän käyttöiän varmistamiseksi. 

MERINOVILLA

Merinovillan osuus tuotannostamme vuonna 2021 kasvoi tuotannossa 
0,6 %:sta peräti 10,6 %:n. Lampaanvilla on vanhin eläinperäinen tekstii-
likuitu. Merinovillan kuidut ovat pitkiä ja ohuempia kuin tavallisen villan. 
Tämän vuoksi se on erityisen pehmeää ja silkkimäistä iholla. Merinovil-
la on kevyt ja lämmin materiaali, jolla on kosteutta tehokkaasti siirtäviä 
ominaisuuksia. Blaan vaatteissa käytetään ainoastaan mulesing-vapaata 
merinovillaa. Tämä tarkoittaa, että merinolampaalle ei tehdä kivuliaita 
kirurgisia toimenpiteitä loiseläinten torjumiseksi. Vaihtoehtoinen me-
netelmä on kuitenkin kalliimpi ja aiheuttaa lampaankasvattajille lisä-

kustannuksia. Tämän vuoksi mulesing-vapaa merinovilla on tavallista 
merinovillaa kalliimpi materiaali. Käyttämiemme tuotantotehtaiden lan-
katoimittajat omistavat Mulesing-free sertifikaatin.

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.
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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 

Kaikki vaatteemme on myrkyttömiä. Käytämme kaikissa lasten sisävaat-
teissamme ÖKO-TEX® 100: n luokan 1 standardia, jonka mukaan tuote 
on turvallinen alle 3-vuotiaille. Me käytämme luokan 1 standardia kai-
kissa kokoluokissa. Jos käyttämämme 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-ar-
vot koskien esimerkiksi allergisoivien ja karsinogeenisten väriaineiden, 
formaldehydin ja raskasmetallien käyttöä. Muita rajoitettuja aineita ovat 
muun muassa palonsuoja-aineet ja PFC-yhdisteet. Standardin saaminen 
edellyttää myös muiden nykytietämyksen mukaan terveydelle haitallis-
ten 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.

Kaikki käyttämämme puuvilla on GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa. 
GOTS-sertifikaatti edellyttää sekä ympäristöllistä että sosiaalista vastuu-
ta. GOTS-sertifioidun materiaalin on sisällettävä vähintään 95 % sertifioi-
tuja orgaanisia kuituja. GOTS takaa myös, että tuotannossa käytettävät 
kemikaalit täyttävät tiukat myrkyttömyysvaatimukset. Sertifikaatti kiel-
tää sellaisten kemikaalien käytön, joiden tiedetään olevan myrkyllisiä, 
syöpää aiheuttavia, hormonitoimintaa häiritseviä tai saastuttavia. GOTS 
määrittelee myös standardit jäteveden käsittelylle, työntekijöiden työ-
ajalle, järjestäytymis- ja liittoutumisoikeudelle 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. 
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Vaatteiden huoltaminen

Tekstiilit kuluttavat luonnonvaroja koko niiden elinkaarensa ajan kuidun 
viljelystä ja tuotannosta valmiin tuotteen pesuihin ja loppusijoitukseen 
saakka. Vaatteen kuidut, valmistus ja kuljetukset aiheuttavat esimer-
kiksi t-paidan päästöistä vain 45%, kun niiden käyttäminen ja loppusi-
joitus aiheuttaa 55 % päästöistä. Vaatteiden oikeanlainen huoltaminen 
ja erityisesti oikea pesulämpötila pidentää niiden käyttöikää ja vähen-
tää vaatteiden käyttöajan ympäristörasitusta. Tuulettaminen pidentää 
vaatteiden pesuväliä. Vaate kuluttaa pesun yhteydessä vettä ja energiaa 
sekä pesuaineiden kemikaalien käyttö ylikuormittaa luontoa. Pesuainei-

ta käytetään usein enemmän kuin olisi tarpeellista. Pesuohjelmien läm-
pötilan noudattaminen vähentää kuuman veden tarpeetonta käyttöä. 
Tuotteiden pesulämpötiloja tulee noudattaa, jotta tuoteen lika poistuu 
ja samalla niiden värit säilyvät kirkkaina. Esimerkiksi käsinpesussa vesi 
on monelle värjätylle materiaalille liian kylmää, jolloin tuotteista saat-
taa lähteä irtoväriä ja värit voivat sekaantua. On siis tärkeä noudattaa 
pesuohjeita. Vaatteiden yksittäiset tahrat voidaan hellävaraisesti poistaa 
erikseen käsipesulla ja näin välttää liikaa luontoa kuormittavaa kone-
pesua. Liotus ja hankaaminen voivat kuitenkin vahingoittaa herkempiä 
kuituja. Vastuullista on ostaa laadukkaita tuotteita vain tarpeeseen ja 
käyttää niitä pitkään. Vaatteen käyttöikää on mahdollista pidentää kor-
jaamalla pieniä vikoja. Hyvin ja oikein huollettu pitkään käytetty vaate 
on usein kaikkein ekologisin materiaalista riippumatta. Laatu kuitenkin 
takaa pidemmän käyttöajan ja usein kalliimpi laadukkaampi tuote kestää 
myös aikaa, jolloin sen on ekologisuuden vuoksi myös taloudellisempi1.

Kierrätetyt materiaalit

Jatkoimme vuonna 2021 kierrätysmateriaalien käyttöä naisten t-pai-
doisamme, jossa 50 % on luomupuuvilla ja 50 % leikkujätteestä ja puu-
kuidusta tehtyä kierrätyskuitua. Vaihdoimme kaikkien tuotteidemme 
riippulappihen materiaaliksi kierrätyskartongin. Samalla uudistimme 
tuotteidemme niska- ja kokomerkit kierrätysmateriaaleista tehtyihin.  

Leikkuumateriaalien kierrätys

Alihankkijamme Black Modan tuotannon leikkuujätteet 11 % meni vuon-
na 2021 kaatopaikalle ja 89 % kierrätykseen tai energiaksi.  Black Moda 
aloitti vuonna 2020 projektin leikkuujätteiden prosessoimiseksi uudeksi 
kuiduksi, jolloin tästä sivuvirrasta valmistettiin uusia tuotteita. Projektia 
varten leikkuujätettä kerättiin ompelimon leikkaamossa. Kerättäväksi 
materiaaliksi valittiin 100 % puuvilla sekä 95 % puuvillan ja 5 % elastaanin 
sekoite. Haasteena on kierrätyskuidun lyhyys, jolloin materiaalin laatu 
heikkenee verrattuna neitseelliseen puuvillaan. Tämä projekti jatkuu ja 
laatua pyritään parantamaan. 
Lisäsimme Blaassa vaatteiden valmistusta ylijäämäneuloksistamme ja 
valmistimme Prismalle tehdyistä ylijäämäneuloksista mm. lasten t-pai-

KAIKKI 
KÄYTTÄMÄMME 

LUOMUPUUVILLA 
ON GOTS-

SERTIFIOITUA.

1  https://www.nudge.fi/page/6/eettiset-ja-ekologiset-valinnat-vaateostoksilla
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toja. Teimme myös pieniä täydennyseriä mallistomme tuotteista ja niistä 
jääneistä neuloksista. Jatkoimme yhteistyötä Black Modan myymälöiden 
kanssa myymällä haluttuja kuosillisia neuloksiamme kotiompelijoille. 
Näillä tavoin vältimme hukkaan menevää neulosta.
Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan koko Euroopan unionissa syntyi yli 
kaksi miljoonaa tonnia tekstiilijätettä2. Suomessa poistetaan käytöstä 
vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä3. Näistä valtaosa on kulut-
tajilta syntyvää poistotekstiiliä. Poistotekstiilejä voidaan hyödyntää ja 
kierrättää uudestaan kuiduiksi tai uusiksi tuotteiksi sekä valmistaa uu-
sien tuotteiden raaka-aineeksi eri teollisuuden aloille. Tällä hetkellä vain 
murto-osa poistotekstiileistä kuitenkin päätyy kierrätykseen, sillä suurin 
osa tuhotaan polttamalla energiaksi. Vuonna 2025 tekstiilien erilliske-
räys tulee EU-alueella pakolliseksi uuden direktiivin myötä, eikä poltta-
mista enää hyväksytä. Tämä edellyttää uusien kierrätysinnovaatioiden 
syntymistä ja samalla kiertotalous mahdollistaa yritysten kasvun ilman 
lisääntyvää materiaalien kulutusta. Suomi on päättänyt aloittaa tekstiili-
jätteen keräyksen jo vuonna 2023. Vuonna 2021 Paimiossa aloitti Rester 
Oy:n uusi poistotekstiilien jalostuslaitos.

Muovinkierrätys

Kierrätämme varastossamme ja Ballot myymälässä kaiken kirkasmuovin. 
Vähennämme aktiivisesti muovin käyttöä pakkauksissamme.
Suurin alihankkijamme Black Moda on ensimmäisenä tekstiiliyrityksenä 
pakannut vaatteita Woodlyn hiilineutraaliin, puupohjaiseen muoviin. Tä-
hän kehitykseen tulemme osallistumaan valmistajan resurssien salliessa. 
 

Reklamaatiot ja palautusten käsittely

Aloitimme vuonna 2021 tarkan seurannan reklamoinneista, jonka pe-
rusteella voimme kehittää materiaalien käyttöä ja pidentää tuotteiden 
elinkaarta. Reklamointeja oli vuonna 2021 166 kappaletta. Luku laski 
edellisestä vuodesta koska ryhdyimme vuoden 2021 aikana korjaamaan 
ja palauttamaan takaisin asiakkaille käytössä vahingoittuneita tuotteita, 
jolloin niiden käyttöikä pidentyi. Hyvitimme kuluttajille reklamoinnit uu-

2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_397591/
default/table?lang=en
  
3 Leikkuujätteelle uusi elämä — Black Moda

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2018/tekstiilien-kiertotaloudessa-val-
tava-globaali-bisnespotentiaali/

TAVOITTEEMME
ON KASVATTAA 

KOTIMAISEN 
TUOTANNON 

OSUUTTA.

sina tuotteina tai lahjakortteina.
Korjauskelvottomat tuotteet lahjoitimme aikaisempien vuosien tapaan 
Nextiiliin, joka kierrättää ja lahjoittaa tuotteita ja materiaaleja mm. Tam-
pereen kaupungin kouluille ja päiväkodeille. He osallistuvat myös erilai-
siin keräyksiin ja lahjoittavat materiaaleja taide- ja käsityöprojekteihin. 
Käyttökelvottoman materiaalin Nextiili poistaa yhteistyökumppaninsa 
avulla ekologisesti.
Black Moda Oy on aloittanut vuoden 2021 joulukuussa yhteistyön paimi-
olaisen Rester Oy:n kanssa reklamaatiotuotteiden kierrättämiseksi.
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Valmistimme vuonna 2021 las-
ten ja aikuisten vaatteemme 
useammalla yhteistyökump-
panillamme. Pääyhteistyö-

kumppanimme oli edelleen Portugalissa sijaitseva suomalaisomisteinen 
Black Moda Lda. Kotimaisina valmistajina jatkoivat neuleasusteita val-
mistava tamperelainen Nevil Oy ja ilmajokelainen Osk Ompeluliike Sopi-
va. Uusina mallistomme valmistajina vuonna 2021 aloittivat liettualaiset 
UAB “UAB Wearex” ja T1 Gija UAB. Lisäksi ostimme Suomessa valmistet-
taviin naisten tuotteisiin neuloksen Orivedellä sijaitsevalta Orneule Oy:l-
tä. Tuotantostrategiaamme ei kuulu etsiä halvinta mahdollista toimitta-
jaa vaan toimia yhdessä vastuullisten tuotantoyhteistyökumppaneiden 
kanssa ja luoda pitkiä toimittajasuhteita.

TUOTANNON ALIHANKKIJAT

Black Moda Oy 
Pirkanmaalainen tekstiilialan perheyritys Black Moda valmisti vuonna 
2021 Blaan mallistoista 82 %. Black Modan trikoovalmistuksen leikkaa-
minen ja ompelu keskittyvät OEKO-TEX® -sertifioituun Black Moda Portu-
gal Lda ompelimoon, joka sijaitsee Pohjois-Portugalissa. Yrityksen missio 
on tarjota vastuullisesti valmistettuja ja laadukkaita tuotantoja asiakkail-
le ja rakentaa kestävämpää ja läpinäkyvää vaateteollisuutta. Black Mo-
dan B2B-asiakkaat ovat pääasiassa suomalaisia tekstiilibrändejä.
Portugalilainen Armaco on toiminut Black Modan neulostoimittajana jo 
vuodesta 1999 lähtien. Armaco työllistää 11 henkilöä ja sekä valmistaa 
neuloksia että koordinoi painon ja värjäyksen Black Moda Portugalin tri-
kootuotantoihin4. Black Modan kankaiden toimittaja on Youngstar Uni-
pesso Lda., jolla oli vuonna 2021 yhteensä 57 työntekijää. Molemmilla 
toimittajalla on Öko-tex 1-sertifikaatti ja heidän kaikki orgaaninen puuvil-
lansa on GOTS-sertifioitua. Molemmat toimittajat kuuluvat BCI:hin (Bet-
ter Cotton Initiative)5.
Black Moda on aloittanut puuvillan alkuperämaan jäljityksen, mutta se 
on ollut haasteellista. Vuoden 2021 aikana Covid-19 on vaikeuttanut jäl-
jitystyötä. Tämä prosessi on kuitenkin käynnissä ja toivomme saavamme 

tarkempaa tietoa kuidun alkuperästä vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä 
pystymme kertomaan materiaalien alkuperämaan.

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

Black Modan vastuullisuusraportti 2021:  https://blackmoda.fi/app/up-
loads/2022/04/blackmoda-vastuullisuusraportti-2021-fi.pdf 

4 https://blackmoda.fi/app/uploads/2022/04/blackmoda-vastuullisuusraport-

ti-2021-fi.pdf, sivu 15-16

5 https://blackmoda.fi/app/uploads/2022/04/blackmoda-vastuullisuusraport-

ti-2021-fi.pdf, sivu 19

Nevil Oy
Tampereella sijaitseva suomalainen neulealan perheyritys Nevil Oy val-
misti vuonna 2021 Blaan puuvilla- ja merinovilla-asusteet ja lasten vil-
lahaalarit. Yrityksen osuus Blaan koko tuotannosta oli vuonna 2021 yh-
teensä 6 %.  Tehdas  on ollut toiminnassa vuodesta 1961 alkaen ja se 
työllistää 12 henkilöä. Yrityksellä on Suomalaisen työn avainlippumerkki. 
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. 

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

TUOTANNON
VASTUULLISUUS
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Osk Ompeluliike Sopiva
Jatkoimme vuonna 2021 yhteistyötä Osk Ompeluliike Sopivan kanssa, 
jossa valmistettiin merinovillasta ja bambuviskoosista tehtyjä asuja. 
Näiden tuotteiden neulokset valmistettiin myös Suomessa Orneuleella. 
Neuloksilla on ÖKO-TEX® 100 -standardi. Vuonna 2021 Sopiva valmisti 
yhteensä 2 %  Blaan mallistosta Ilmajoella.

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

Orneule Oy
Vuonna 1978 perustettu Orneule Oy värjää langat Suomessa ja valmistaa 
neulokset omalla tehtaallaan Orivedellä. Neulokset ovat 100 % Suomes-
sa valmistettuja. Yrityksen neuloksilla on Okö-tex standardi ja he käyt-
tävät GOTS-sertifioitua puuvillaa. Yritys haluaa tukea kestävää kehitystä 
ja valmistaa laadukkaita materiaaleja, jotka tuottavat käyttäjilleen pitkä-
ikäistä iloa. 

Orneule Oy
Neuletie 3
35300 Orivesi, SUOMI

UAB “Wearex”
Liettualainen UAB Wearex on tuotantolaitos, joka valmisti vuonna 2021 
yhteensä 4 % Blaan mallistoistamme. Heidän arvojaan ovat asiakasus-
kollisuus, ahkeruus ja jatkuva kehittyminen. Yritys on valittu kaksi vuotta 
peräkkäin yhdeksi Liettuan menestyksekkäimmistä ja nopeimmin kasva-
vista yrityksistä.
UAB “Waerex” tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman neuloksia ja 
kankaita, jonka valinnoissa he pyrkivät täyttämään asiakastarpeet. Va-
likoimissa on materiaaleja ja valmistusosaamista, jotka antavat Blaan 
mallistolle uusia laajempia mahdollisuuksia kehittyä. Vuonna 2021 lan-
seerasimme lasten malliston toppahaalarit ja vuonna 2022 mallisto laa-
jenee naisten ulkoasuihin.

Savanoriu str. 280 
LT-50201 Kaunas, LIETTUA
https://www.wearex.lt/  

T1 Gija UAB 
Vuonna 2021 aloitimme yhteistyön liettualaisen neulevalmistajan T1 
Gija UAB kanssa. Tämän yhteistyön ansiosta voimme tuottaa laajempaa 
mallistoa ekologisista materiaaleista valmistettuja neuleita. Gija UAB val-
mistaa kestävän kehityksen mukaisilla materiaaleilla ja työtavoilla. Hei-
dän tavoitteensa on, että tuotteet ovat pitkään pidettäviä ja laadukkaita.
 
Erdvilo Str. 3
LT-47181 Kaunas, LIETTUA
https://www.gija.lt

PORTUGALI 
Black Moda Ltd

82,0%
LIETTUA
Gija UAB

6%
LIETTUA
WEAREX

4%
SUOMI
Sopiva

2%

TUOTANTO-
PAIKKOJEN

PROSENTUAALINEN
JAKAUTUMINEN

Tuotantolaitosten prosentuaalinen osuus Blaan tuotannosta vuonna 2021.

SUOMI
Nevil

6%
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TUOTANNON
YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

Vaatteiden valmistuksessa suurin ve-
denkulutus aiheutuu materiaalien val-
mistusprosessista. Yhden tavallisesta 

puuvillasta valmistetun t-paidan valmistukseen käytetään keskimäärin 
noin 2700 litraa vettä6. Tavallisesta puuvillasta valmistettu t-paita kulut-
taa lähes 12 kertaa enemmän vettä kun luomupuuvillasta valmistettu 
t-paita ja peräti lähes 24 kertaa enemmän kuin puoliksi  kierrätyspuu-
villasta valmistettu t-paita. CO2 -päästöt tavallisesta puuvillasta valmiste-
tulla t-paidalla on kaksinkertaiset luomupuuvillaan verrattuna ja kierrä-
tyspuuvillalla päästöt ovat olemattomat. Kaikki Blaan käyttämä puuvilla 

Veden kulutus

 

on luomupuuvillaa. Valitsemalla luomupuuvillan vaatteiden päävalmis-
tusmateriaaliksi Blaan vedenkulutus on poikkeuksellisen matala ja sillä 
on ympäristön kannalta merkittävä positiivinen vaikutus.

6 https://www.thesustainablebusinessgroup.com/source/filemanager/files/GLASA_re-
port_v6_14_10_15_final.pdf, sivu 14

Euroopan unionin tekstiiliala tuotti vajaa kahdeksan miljoonaa ton-
nia hiilidioksidipäästöjä vuonna 20187. Keskimäärin yksittäisen 
tekstiili- ja vaatealan yrityksen osuus päästöistä oli vajaa 47 tonnia8.

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 vuosittain9. Kuvassa 4 esitetään 
esimerkki yhden puuvillaisen t-paidan elinkaaren CO2-päästöistä. Kuvio 
osoittaa, että reilu neljäsosa päästöistä tulee puuvillan tuotannosta raa-
ka-aineeksi. Tämä tarkoittaa mm. värjäyksiä, painoa ja valkaisua. Peräti 

Tuotannon suorat kasvihuonepäästöt

52 % t-paidan hiilijalanjäljestä tulee käytöstä. Käytössä t-paita kuluttaa 
pesun yhteydessä vettä ja energiaa sekä pesuaineiden kemikaalien käyt-
tö ylikuormittaa luontoa. Vaatteiden tahrat kannattaa tämän vuoksi pois-
taa erikseen ja näin välttää liikaa luontoa kuormittavaa pesua.

7 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_AINAH_R2__cus-
tom_397546/default/table?lang=en

8 https://www.statista.com/statistics/417761/eu-european-union-textile-clothing-ma-
nufacturing-companies/ 

9  https://matteroftrust.org/wp-content/uploads/2015/10/SustainableApparelMaterials.
pdf, sivu 8.
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250 G:n puuvilla t-paidan elinkaaren co2 -päästöt
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Kaavio 1. Oletetusti viisikymmentä kertaa käytetyn tavallisen puuvillaisen t-paidan päästöjen jakautu-
minen. Kokonaispäästöt ovat 15 kg CO2

10.
KAAVIO 1.

Tavallisen puuvillan käytön ekologisuutta voidaan tutkia vertaamalla 
sitä vaihtoehtoisten materiaalien käyttöön, kuten esimerkiksi akryyliin. 
Suunnilleen saman nettopainon omaava puuvillaneule tuottaa noin 30 
prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna akryylista valmis-
tettuun neuleeseen11. Erot vaihtelevat yksittäisen vaatteen valmistus-
prosessin valmistustapojen ja sijaintien välillä, mutta raaka-aineiden 
jalostuksesta syntyvät päästöt ovat poikkeuksetta selvästi suuremmat 
akryylipohjaisessa vaatteessa. Blaan neuleissa  ei käytetä akryylia ja  li-
säksi 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-
noja12.  

10 https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Interna-
tional%20Carbon%20Flows%20-%20Clothing%20-%20REPORT.pdf, sivu 10

11 http://www.lizthroop.com/8500/8500_notCurrent/Jungmichel._Systain.pdf, sivu 16.

12 https://www.customapparel.fi/tietoa-puuvillasta.html
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BESIGN OY:N
HIILI- 

JALANJÄLKI
Ympäristövaikutusten laskennassa yleisin käytetty standardin on 
GHG-protocol, eli kasvihuonekaasuprotokolla. Siinä kasvihuonepäästöt 
jaotellaan kolmeen laajuusalaan (scope):

Scope 1 
Päästöt, joihin yritys voi vaikuttaa suoraan omilla toimillaan. Tähän luok-
kaan kuuluvat mm. Yrityksen omien ajoneuvojen päästöt ja kaikki paikan 
päällä yrityksen omasta toiminnasta syntyvät päästöt.

Scope 2   
Tuotannon epäsuorat päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi sähkön ja läm-
mön tuotannossa käytetystä ostoenergiasta yrityksessä.

Scope 3
Kaikki muut epäsuorat päästöt, jotka ovat seurausta yrityksen toiminnas-
ta, mutta peräisin lähteistä, joita yritys ei omista tai hallitse, eli arvoket-

jussa syntyvistä päästöistä. 
Tähän luokkaan kuuluvat mm. Jätehuol-
to, vesihuolto, logistiikka ja materiaalien 
hankinta. Scope 3 edustaa tyypillisesti 
suurinta osaa yrityksen päästöistä.

Kaavio 2. Yleiskat-
saus eri laajuusalan 
mukaisesti syntyvistä 
päästöistä.13

Hyvin harva yritys, globaalisti vain joka kolmas14, ilmoittaa kaikki toi-
minnastaan syntyvät päästöt (Scope 1, 2 ja 3). Blaa on pyrkinyt teke-
mään niin jo vuoden 2020 vastuullisuusraportissa. Merkittävimpänä 
haasteena Scope 3 -raportoinnissa on primääridatan puutteellisuus, eli 
riippuvuus alihankkijoilta ja heidän alihankkijoiltaan saatavissa olevaan 
tietoon. Blaan vastuullisuusraportissa esitetään mahdollisimman selkeä 
näkymä toiminnan kokonaispäästöihin.

SCOPE 2
indirect

CO2

SF6 CH4 N2O HFCS PFCS

indirect

EMPLOYEE BUSINESS TRAVEL

WASTE DISPOSAL

CONTRACTION OWNED VEHICLES

OUTSOURSED ACTIVITIES

PRODUCT
USE

COMPANY OWNED 
VEHICLES

FUEL COMBUSTION

PURCHASED ELECTRICITY 
FOR OWN USE

PRODUCTION OF 
PURCHASED MATERIALS

direct
SCOPE 1

SCOPE 3

KAAVIO 2.

13 https://ghgprotocol.org/
sites/default/files/standards/
ghg-protocol-revised.pdf 

14 https://lutpub.lut.
fi/bitstream/hand-
le/10024/163690/kandidaa-
tintutkielma_majamäki_tia.
pdf?sequence=3 
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Besign Oy:n hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty Clonet Oy:n Open-
CO2.net päästölaskuria ja Suomen ilmastopaneelin autokalkulaattoria.  
Vuoden 2021 kokonaispäästöt olivat noin 64,42 tonnia hiilidioksidia. 
Tarkempi erittely päästöjen jakautumisesta on esitelty seuraavissa kap-
paleissa.

Besign Oy:n Scope 1 -päästöt

Tähän luokkaan kuuluu henkilökunnan työmatkoihin ja liikematkoihin 
liittyvät suorat päästöt. Besignilla ei ole omia tuotantolaitoksia tai pääs-
töjä synnyttäviä laitteistoja. 

Henkilökunnan työ- ja liikematkoista syntyi yhteensä 8,4 tCO2, josta 5,07 
tCO2 Lempäälän yksiköstä, 1,68 tCO2 Seinäjoen liikkeestä, 0,72 tCO2 Iso 
Omenan liikkeestä ja 0,93 tCO2 pop-up -liikkeiden kuljetuksista.

 Besign Oy:n Scope 2 -päästöt

Tähän luokkaan lasketaan ostetun energian aiheuttamat päästöt. Besig-
nin ostoenergia on peräisin Lumme-energialta. Ostoenergia sisältää sekä 
myymälän että varaston energiankäytön. Vuonna 2021 sähkön energia-
lähde on ollut ns. sekasähköä, jossa hiilidioksidipäästön määrän suhde 
sähkön käyttöön on 220 g/kWh16. Laskelmassa käytetty CO2 -ominais-
päästö on vuodelta 2020, koska vuoden 2021 laskelma saadaan energia-
yhtiöltä vasta kesäkuussa 2022.

Vuoden 2021 kokonaisenergiankulutus Besignin toimitiloissa on ollut 
yhteensä 10.222,34 kWh. Yhteensä ostoenergiasta on syntynyt hiilidiok-
sidipäästöjä 2,25 tn CO2.

Besign Oy:n Scope 3 -päästöt

Tähän päästöluokkaan kuuluvat kaikki yrityksen toiminnasta välillisesti 
aiheutuvat päästöt. Besignin tapauksessa tällaisia päästöjä syntyy ma-
teriaalikuitujen ja vaatteiden valmistuksesta sekä niihin liittyvistä kulje-
tuksista. 

Materiaalikuitujen valmistuksesta 
syntyvät päästöt

Materiaalikuitujen päästöissä on huomioitu luomupuuvilla-, puuvilla-, 
elastaani-, polyamidi-, pellava-, viskoosi- ja merinovillakuitujen valmis-
tuksesta syntyneet päästöt. Koska materiaalikuitujen valmistajia ei täysin 
tunneta,   hyödynnämme materiaalien valmistuksen päästökertoimien 
asettamisessa julkisista lähteissä saatavilla olevia, luotettavia arvioita 
päästökertoimien suuruudesta. Päästökertoimet lähteineen on esitetty 
alla olevassa taulukossa.

16 https://www.lumme-energia.fi/sahkon-alkupera
17 https://www.posti.fi/fi/yrityksille/paketit-ja-logistiikka/kuljeta-ja-varastoi-tuottei-
ta-ymparistoystavallisesti/kuljetuspalvelut/postipaketit-kotimaahan 
18 https://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs171/UsefulNumbers.pdf 

Vaatteiden tuotannosta syntyvät päästöt

Blaan tuotannosta syntyneet hiilidioksidipäästöt vuonna 2021 olivat 
yhteensä 8,37 tonnia. Luku sisältää tuotannon käyttämän sähkön, sisäi-
set kuljetukset, tuotannon muovi- ja paperijätteet sekä leikkuujätteen. 
Tuotannon päästöt on laskettu tuotantomäärien suhteessa Black Mo-
dan omassa vastuullisuusraportissaan esittämistä tuotannon päästöis-
tä. Muiden alihankkijoiden osalta vastaavaa tietoa ei ole ollut saatavilla, 
mutta Black Modan vastatessa 82 % yrityksen tuotannosta, tämä antaa 
riittävällä tarkkuudella tiedon yrityksen tuotannon päästöistä.

Vaatteiden kuljetuksesta syntyvät päästöt

Besignin vaatteiden kuljetukset tehdään maateitse, joista pisin yksisuun-
tainen matka on Portugalin tehtaan ja Lempäälän tuotevaraston välillä. 
Verkkokaupan kautta myydyt tuotteet sekä suomalaisten toimittajien 
tuotteet toimitetaan Posti Green -toimituksilla17. Posti kompensoi omista 
palveluistaan syntyneet päästöt, joten kotimaisia tuotekuljetuksia ei olla 
huomioitu laskennassa. Muovinkäyttö sisältää verkkokauppalähetysten 
pakkausmuovien, tuotepakkauksien muovien ja myymälässä myytyjen 
muovipussien valmistuksesta arvioidun päästön18. 
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MATERIAALI PÄÄSTÖKERROIN (CO2 per kg) LÄHDE
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25882,3

21829,25
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34,05
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23,28

0,00

591,81

14229,60

43,63 TN

MATERIAALIPÄÄSTÖT
(FIBRE PRODUCTION)

KG PÄÄSTÖT

Taulukko 3: Blaan materiaalien päästökertoimet ja laskentaan käytetyt lähteet.

Taulukko 4: Materiaalipäästöt vuoden 2021 aikana

Vuoden 2021 aikana materiaalikuitujen valmistuksesta syntyi seuraavat päästöt:

TAULUKKO 3.

TAULUKKO 4.
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17 https://www.posti.fi/fi/yrityksille/paketit-ja-logistiikka/kuljeta-ja-varastoi-tuotteita-ym-
paristoystavallisesti/kuljetuspalvelut/postipaketit-kotimaahan 

18 https://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/engs171/UsefulNumbers.pdf 

Päästöjen jakautuminen

Scope 3 päästöjen jakautuminen

Scope 1
Scope 2
Scope 3 53,77

8,4 2,25

Materiaalien valmistus
Tuotanto
Vaatteiden kuljetus 43,6

1,8 8,37

SCOPE 1 PÄÄSTÖT
  Henkilökunnan matkat 8,4 t CO2

SCOPE 1 PÄÄSTÖT
  Sähkönkulutus 2,25 t CO2

SCOPE 3 PÄÄSTÖT
  Tuotanto
  Materiaalien valmistus
  Materiaalien kuljetus

8,37 t CO2
43,60 t CO2
1,80 t CO2

64,42 t CO2YHTEENSÄ

Taulukko 5: yhteenveto päästöistä

Päästöjen suhteellinen jakautuminen on esitelty alla kuvissa 2. Scope 1 
-päästöt ovat noin 13 % yrityksen kokonaispäästöistä, Scope 2 yhteensä 
3,5 % ja Scope 3 päästöt yhteensä 83,5 %.

Kaavio 3. Päästöjen jakautuminen Scope 1-3 välillä.

Scope 3 päästöjen osuus yrityksen kokonaispäästöistä on ylivoimaisesti 
suurin. Niiden osalta on kuvassa 3 esitetty jakauma materiaalien valmis-
tuksen, tuotannon ja vaatteiden kuljetusten osalta. Näistä materiaalien, 
eli kuitujen ja lankojen valmistus aiheuttaa 81 % päästöistä, vaatteiden 
valmistus 15,5 % päästöistä ja vaatteiden rahti 3,5 % päästöistä. 

 
Kaavio 4. Scope 3 -päästöjen jakautuminen

Päästöjen laskennassa on vuonna 2021 siirrytty yleisesti hyväksyttyyn 
Scope 1-3 -jaotteluun ja tästä syystä luvut eivät ole kaikilta osin vertai-
lukelpoisia vuoden 2020 vastuullisuusraportin kanssa. Voidaan kuiten-
kin todeta, että kokonaispäästöt on laskeneet kaikilla muilla osa-alueilla, 
paitsi henkilökunnan matkoissa johtuen aikaisempaan vuoteen verrattu-
na useammista avoimista myyntipaikoista vuoden 2021 aikana. 

Vuoden 2021 aikana vaatteiden kuljetuksesta syntyi seuraavat päästöt:
Materiaalikuljetukset maateitse, 6 kuljetusta Portugalista Pirkkalaan, 
matka 4410 kilometriä, päästöt yhteensä 0.34 t CO2. Materiaalikul-
jetukset lentorahtina, 3 kuljetusta Portugalista Pirkkalaan, matka 3368 
kilometriä, päästöt yhteensä 1,47 t CO2. Tämän lisäksi yritykselle on 
toimitettu yksi erä vaatteita Liettuasta maateitse, mutta sen vaikutus ko-
konaisuuteen on niin vähäinen, ettei sitä ole eritelty laskelmassa.

KAAVIO 3.

KAAVIO 4.

TAULUKKO 5.
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Taloudellinen vastuu on yksi osa yritysten vastuullisuustoimin-
taa. Taloudellinen vastuu on tärkeää sekä yrityksen omistaji-
en että sen työntekijöiden näkökulmasta. Yritysten taloudel-
linen vastuu vaikuttaa maksettujen verojen kautta välillisesti 

koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastuullinen ja tuottava talous luo 
työpaikkoja ja tuottaa yhteiskunnalle verotuloja. Talousvastuun myötä 
Besing Oy huolehtii myös alihankkijoistaan, asiakkaistaan ja rahoitta-
jistaan. Samalla se voi sijoittaa varojaan muille toimijoille ja näin lisätä 
yhteiskunnallista hyvinvointia. Vuonna 2021 Besign Oy työllisti kolmea 
uutta alihankintatehdasta. Taulukossa 6 vertaillaan Besign Oy:n kah-
den edellisen tilikauden avainlukuja. 

Vuonna 2021 jatkuneesta Covid -pandemiasta huolimatta Besign Oy 
pystyi laajentamaan myymäläketjuaan vakiinnuttamalla Seinäjoen 
2020 vuoden pop-up myymälän pysyväksi myymäläksi. Lisäksi avattiin 
kaksi uutta pop-up -myymälää Espoon Isoon Omenaan ja Helsingin 
Triplaan.

Omistus ja liiketoiminta

Besign Oy on perheyritys, jonka osakkeista Minna Linna omistaa 75 % ja 
Otto Linna 25 %. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 1.8.2020 - 31.7.2021 
oli 1.436.000 euroa. Edellisen tilikauden liikevaihto oli 2.159.000 eu-
roa. Liikevaihdon pienemisessä merkittävin tekijä oli Covid-pandemia, 
joka hiljensi jälleenmyyntikanavan lähes kokonaan. Yrityksen tulos en-
nen veroja oli päättyneellä tilikaudella noin 66.000 euroa, joka oli lähes 
sama kuin edellisellä tilikaudella. Globaalin talouden ja erityisesti kau-
pan alan haasteet huomioiden Besign selvisi hyvin. 

TALOUDELLINEN
VASTUU

LIIKEVAIHTO

LIIKEVAIHDON MUUTOS %

KÄYTTÖKATE % 

LIIKEVOITTO %

TILIKAUDEN TULOS 
(TUHATTA EUROA)

HENKILÖSTÖ

1436

-33,49%

6%

4,59%

15

14

2159

-14,90%

5%

3,90%

16

8

BESIGN OY 2021/07 2020/07 

Taulukko 6. Besign Oy:n talouden avainluvut

TAULUKKO 6.
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MYYNNIN
VASTUULLISUUS

Verkkokaupat Blaa ja Ballot

Besign Oy:llä on kaksi verkkokauppaa, blaa.fi ja ballot.fi. Verkkokaupat 
sijaitsevat Lempäälän Ideaparkissa. Ballot-verkkokauppa Ballot-myymä-
län yhteydessä ja Blaa-verkkokauppa Blaan varaston yhteydessä. Vuonna 
2021 yritys toimitti yhteensä 8660 verkkokauppatilausta. Verkkokauppa-
pakettien toimituksesta vastasi Suomen Posti, joka on kompensoinut kul-
jetuksiensa hiilidioksidipäästöt. Tavoitteemme oli vuonna 2021 korvata 
verkkokauppa pakkauksemme kierrätysmateriaalilla. Otimme käyttöön 
pakkaukseen, jossa on 80 % kierrätysmuovia.

Omat myymälä

Myymälän kirkasmuovipakkaukset ja sekajäte kierrätetään erikseen 
kauppakeskusten kierrätyspisteiden kautta. Kirkasmuovin määrä on noin 
250 kg vuodessa ja sekajätettä syntyy noin 750 kg vuodessa. Sekajäte 
poltetaan energiaksi ja kirkasmuovista valmistetaan kierrätysmuovia. Lu-
vut nousivat vuodesta 2020, koska myymäläketju laajeni.

Muovipussien vaihtaminen ekologisempiin paperi- ja kangaskasseihin on 
nykyisin suosittua. Tanskalainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että muovi-
kassi on ekologinen valinta moniin muihin materiaaleihin nähden. Tans-
kan ympäristönsuojeluviraston julkaisemassa tutkimuksessa    (2018), 
verrattiin eri ostoskassivaihtoehtojen elinkaaren aikaisia ympäristövai-
kutuksia kattaen tuotantovaiheen, käytön ja loppusijoituksen. Muovi-
pussin käyttö osoittautui ekologisimmaksi vaihtoehdoksi, kun sitä uu-
delleen 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 en-

nen kuin 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 osuus nousi 80 
%:n.

Blaan varasto

Blaan tuotevarasto sijaitsee Lempäälän Ideaparkissa. Varastossa synty-
vä jäte; pahvit, kirkasmuovi ja sekajäte, kierrätetään Ideaparkin kierrä-
tyspisteiden kautta. Varastossa tulevan kirkasmuovin määrä noin 35 kg 
vuodessa ja sekajäteen määrä noin 85 kg vuodessa. Sekajäte poltetaan 
energiaksi ja kirkasmuovista valmistetaan kierrätysmuovia. Käytetyt tu-
lostimen mustekasetit kierrätetään Powerin kierrätyspisteen kautta. 
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Besign Oy:n sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on yksi vastuullisesti toimivan yrityksen keskeisis-
tä osa-alueista. Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen vastuuta 
omasta henkilöstöstään terveyden, turvallisuuden, tasa-arvon ja koulu-
tuksen osalta. Sosiaalisessa vastuussa on otettava huomioon myös toi-
mitusketjujen kautta rakentuvat välilliset vastuut työoloista, ihmisoike-
uksista, yhdistymisvapaudesta jne. 

Yrityksessä työskenteli vuonna 2021 14 työntekijää, joista yksi oli kokoai-
kainen ja 13 osa-aikaista. 

Työntekijöiden ikäjakauma on 19 - 49 vuotta ja heistä 100 % on naisia. 
Työsuhteiden vaihtuvuus on vähäistä. Työntekijöiden työterveyshuolto 
on järjestetty Terveystalon toimesta. Vuonna 2021 ei tapahtunut yhtään 
työtapaturmaa. Kaikki yrityksen työntekijät ovat kaupan alan työehtoso-
pimuksen piirissä. 

Neljä työntekijää osallistui tammikuussa 2021 Suomalaisen Työn Liiton 
Web-koulutukseen aiheena Design from Finland merkki. Koulutuksessa 
käytiin läpi, miten merkkiä voidaan käyttää monipuolisesti yrityksen toi-
minnassa. 
 
Keväästä 2019 alkaen Besign Oy on tarjonnut EasyFit Ideaparkin kautta 
kaksi kertaa viikossa personal trainer -tunnit henkilöstölle kohdennettuna 
tyky-toimintana. Tähän on vuonna 2021 osallistunut 3 henkilöä. Työnte-
kijöiden sisäistä viestintää varten on teemoihin kohdennetut WhatsApp 
ryhmät, jotka toimivat päivittäin. 

Yritys on vuosittain mukana erilaisissa hyväntekeväisyystapahtumissa. 
Vuonna 2021 Besign on lahjoittanut 1000 € Elämä Lapselle hyvänteke-
väisyyskeräykseen. Tämän lisäksi Ballot-myymälä osallistui  tuotelahjoi-
tuksilla joulukeräykseen.

Alihankkijoiden sosiaalinen vastuu

Vuonna 2021 Black Moda Portugal, Lda tehdas työllisti 67 työntekijää. 
Henkilöstön sukupuolijakauma oli: naisia 88 % ja miehiä 12 %. Näistä 57 
henkilöä olivat vakituisessa työsuhteessa ja 13 henkilöä määräaikaisella 
sopimuksella. Kokonaisuutena Black Moda Portugal ompelimo maksoi 
vuonna 2021  veroja 12 552 € ja palkkoja 841 872 €. Maksetut ylityö-
korvaukset olivat 27 52021€.  Ompelijan vuosiansio määräytyy työehto-
sopimuksen mukaan. Peruspalkan lisäksi henkilöstölle kertyy ruokalisä, 
ylityökorvaukset, kesä- ja joululomarahat ja muut tuotantolisät. Työko-
kemus vaikuttaa edellä mainittujen ohella palkkatasoon.
Black Moda ohjasi yrityslahjoihin varatut joulurahan vuonna 2021 Tam-
pereen Lastenklinikan Tuki ry:lle.

SOSIAALINEN

VASTUUMME

21 https://blackmoda.fi/app/uploads/2022/04/blackmoda-vastuullisuusra-
portti-2021-fi.pdf sivu9
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Vastuullisuustutkimus

Blaa toteutti kesällä 2020 vastuullisuuskyselyn, joka uudistettiin vuoden 
2022 alussa. Kyselyn perusteella haluamme kehittää toimintaamme ja 
tarkistaa sekä tarkentaa vastuullisuustavoitteemme. Asiakaspalautteel-
la on suora vaikutus toimintaamme. Kyselyyn vastasi Blaan sosiaalisessa 
mediassa Facebookissa ja Instagramissa yhteensä 493 seuraajaa, Laatu 
88 %:lla nousi jälleen tutkimuksessa tärkeimmäksi vastuullisuuskriteerik-
si. Uutena tutkimuksessa kysyttiin hilijalanjäljen hyvityksen tärkeydestä 
vastuullisuuskriteerinä, iloisena toteamme, että vaikka asia on monelle 
vastaajista uusi, niin lähes ⅔ kokivat sen tärkeäksi. Suurin osa vastaa-
jista olivat halukkaita maksamaan tuotteesta 10-19 % enemmän, kun 
vaatteen hilijalanjälki on hyvitetty. Hiilipäästöjen hyvitys on meille hyvin 
tärkeä keino osaltamme toimia vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. 
Kaaviossa 5 tarkemmin vastuullisuuskriteerit asteikolla 1-10 tärkeysjär-
jestyksessä. 

Valmistamme kaikki vaatteemme Euroopassa. Tutkimus osoitti myös, 
että peräti 78 % vastaajista kokee vaatetuotannon EU:ssa tärkeänä vas-
tuullisuuskriteerinä ostopäätöstä tehdessä. EU:n yhteinen lainsäädäntö 
ja normit valvovat mm. työntekijöiden työoloja jaa vähimmäispalkkoja 
sekä mm. materiaalien ekologisia standardeja.
Vaatteen valmistuksen työturvallisuus nousi 57 %:lle tärkeimmäksi kri-
teeriksi vastaajien arvioidessa yritysten ja brändien vastuullisuutta ja 
eettinen valmistus oli 49 %:lle tärkeää. Ympäristöystävällinen valmistus 
ja materiaali olivat tärkeitä vajaalle 40 %:lle vastaajista. Vastaukset osoit-
tivat, että vaatteiden sosiaalista vastuuta pidetään erityisen tärkeänä. 
Kysyimme myös kuluttajiltamme, mikä heidän mielestään tekee vaat-
teesta eettisen ja ekologisen. Näiden vaatimusten perusteella ympäristö 
ja sosiaalinen vastuu koettiin yhtä tärkeiksi. Vuonna 2020 ja 2022 tutki-
muksissa ekologinen valmistustapa ja materiaalit sekä tuotteiden pitkä 
käyttöikä yhdistettynä korkeaan laatuun ovat tuotteiden tärkeä ekolo-
gisuuden vastuullisuuskriteerit. Vastaajien edellyttämä vaatteiden kier-
rätys mahdollisuus on Blaassa huomioitu eri tavoin. Lasten vaatteiden 
hyvä laatu mahdollistaa kierrättämisen ja näin vaatteille useamman käyt-
täjän. Lisäksi mitoituksessa on huomioita kaksi kokoa, jolloin esimerkiksi 
hihoja ja lahkeita kääntämällä vaatetta voidaan käyttää aina kahden koon 
kasvun ajan. 

ASIAKAS-

KYSELYN

TULOKSET

LAATU

HELPPOHOITOISUUS

EUROOPASSA 
VALMISTAMINEN

HIILIJALANJÄLJEN 
HYVITYS

EDULLINEN HINTA

MUOTI JA TRENDIT

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Kaavio 5. Vaateostosten vastuullisuuskriteerien merkitys Blaan 
vastuullisuuskyselyn perusteella.

KAAVIO 5

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 tuotannoissamme ei käytetä 
missään oloissa. Kyselytutkimuksen vastauksista koottiin taulukoksi 7, 
joka osoittaa kuluttajille tärkeimmät vastuullisuusvaatimukset. 
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Kyselyssä selvittiin myös kuluttajien toiveita Blaan vastuullisuusviestin-
nältä. Vuonna 2020 vastaajista 53 % koki saavansa hyvin tietoa nykyi-
sellään ja uusitussa tutkimuksessa prosentti on kasvanut 57 %. Tietoa 
lisää Blaan vastuullisuustyöstä halusivat 12 % vastaajista. Tämän vastuul-
lisuusraportin keskeisenä tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen anta-
malla mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva yrityksen vastuullisuuden 
eri osa-alueista.

Vastuullisuustavoitteena oli vuonna 2021 etsiä 2-laatuisille tuotteille 
hyväntekeväisyyskohteita. Covid-19 pandemian jatkuessa päätimme tar-
jota 2-laadun tuotteita myös kuluttajille edullisella hinnalla, sillä pande-
mian myötä kaikilla ei ollut mahdollista hankkia normaalihintaisia tuot-
teita. Samalla jatkoimme myös yhteistyötä Nextiili-kierrätyskeskuksen 
kanssa, jotka kierrättivät osan 2-laatuisista tuotteistamme. Vuonna 2020 
jatkamme yhteistyötä Nextiili-kierrätyskeskuksen kanssa. Saavutimme 
vuoden 2021 tavoittee siirtyä verkkokaupan pakkausmateriaalissa kier-
rätetyn muovin käyttöön. Samalla vähensimme myymälöiden yksittäis-
tuotepakkauksia toimittamalla osan tehtailta tulevista tuotteista ilman 
muovipakkausta suoraan omiin myymälöihin. Vuonna 2022 tavoite on, 
että kaikki tehtailta tulevat tuotteet myymälöihin tulevat ilman muovi-
pakkausta. Tuotepakkauksissa siirtyminen täysin kierrätysmuoviin on 
myös tavoite, jota kohti olemme halukkaita menemään.
Leikkuujätettä onnistuimme minimoimaan mallistoistamme vuonna 
2021 monin eri tavoin. Neuloksien tilaus vaiheessa määrät arvioitiin 
usein mieluummin hieman alle, jolloin neulosta ei jäänyt yhtään leik-
kuun jälkeen. Tämä on tehokkain keino vähentää ylijäämäneuloksia, joka 
jatkuu myös vuonna 2022. Mahdollisista ylijääneistä neuloksista valmis-
timme lisää tuotteita kysynnän mukaan. Lisäksi Black Moda valmistajana 

myi joitain neuloksiamme kotiompelijoille.
Haluamme lisätä vastuullista valmistusta ja ohjata asiakkaitamme vas-
tuulliseen kuluttamiseen rakentamalla mallistojamme  menekin mukai-
sesti, jolloin tuotteet myydään sesongin aikana ja ale kampanjat ovat 
vähäisiä. Samalla ohjeistamme tuotteidemme käytössä ja hoidossa ku-
luttajia, jotta vaatteiden käyttöikä pitenee ja samalla yksittäisen tuotteen 
hiilijalanjälki vähenee. Lupaamme myös vuonna 2022 vähentää elastaa-
nin käyttöä tuotteissamme ja siirtyä enenevässä määrin 100 % luonnon 
materiaaleihin. Osassa tuotteissa tekniset ominaisuudet kuitenkin vaati-
vat elastaanin käyttöä edelleen. Polyesterin käytössä tavoitteemme on 
siirtyä vuonna 2022 kierrätyspolyesteriin. 
Vuonna 2021 yli kaksinkertaistimme kotimaassa valmistetun tuotannon 
määrän. Vuonna 2020 valmistimme Suomessa 3,4 % ja vuonna 2021 7,7 
% tuotannostamme. Tavoitteemme on lisätä vuonna 2022 lähituotantoa, 
jolloin kuljetusmatkat lyhenevät ja hiilipäästöt pienenevät entisestään.
Osallistuimme 2021 perinteisesti Elämä Lapselle hyväntekeväisyyskon-
serttiin lahjoittamalla 1.000 €. Tämä on vuosittainen tapamme lahjoit-
taa, joka jatkamme myös vuonna 2022. Tavoitteena on myös tehdä vaa-
telahjoituksia Ukrainan sodan pakolaisille, heidän tarpeidensa mukaan.  
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