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TA R I N A I N S P I R A AT I O S TA J A
Á ³  « ٳà ³ Á
Uhana syntyi halusta luoda laadukkaita vaatteita, jotka
näyttävät juuri oikeilta ja istuvat täydellisesti. Suunnittelijaduo
Mira Vanttajan ja Hanna Virkamäen yhteistyöstä lähtenyt
projekti on kasvanut aidoksi yhteisöksi ja yritykseksi joka
seisoo oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, vastuullisuuden ja
rohkean kauneuden takana tänään ja huomenna.
Alusta alkaen vahvoja Uhanan toimintaa ohjaavia arvoja
ovat olleet ilo ja hauskuus, vaikuttaminen ja toiminnan
merkityksellisyys. Lisäksi haluamme olla paras mahdollinen
työnantaja sekä vastuullinen ja rohkea yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Tämä tehdään ennen kaikkea lähellä asiakasta ja
hyvän mielen tuomisen kautta.
Olemme alkaneet työstämään
vastuullisuussuunnitelmaamme aiempaa syvemmällä ja
tulevaisuuteen katsovalla otteella. Mitä pidemmälle olemme
päässeet, sitä enemmän ymmärrämme puutteemme ja
miten paljon työtä on vielä tehtävä. Maailma ei ole valmis,
emmekä mekään. Haluamme kuitenkin ottaa suuria,
kauaskantoisia tavoitteita, joita kohti mennä askel kerrallaan.
2019 vuotta käsittelevä vastuullisuusraportti kokoaa
tämänhetkisen tilanteemme yksiin kansiin ja on pohja
tuleville vuosille.
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SUUNNITTELU

VA AT T E I TA S E I K KA I L I J O I L L E

Vaatteidesi kuuluisi olla kuin toinen
ihosi. Päämääränämme on suunnitella
vaatteita, jotka laskeutuvat yllesi
vaivattomasti — asuja, joissa voit
suunnata kohti uusia seikkailuja,
matkustaa maapallon toiselle puolelle
ja kohdata maailman omana itsenäsi.
Haluamme, että jokainen tuote on
suunniteltu niin, että sillä on tärkeä
paikkansa niin mallistossa kuin
jokaisen vaatekaapissa - jokainen
tuote on merkityksellinen ja sitä
myös kohdellaan sen mukaisesti.
Panostamme suunnittelussa
ja valmistuksessa tuotteen
pitkäikäisyyteen. Materiaalimme ovat
tarkoin valittuja kankaan laatu edellä
- tuotteen pitää oikein huollettuna
kestää käytössä vuosia. Useat
materiaalit kuten merinovillamme
on osoittautunut vuosien varrella
loistavaksi laadultaan ja tuotteet
näyttävät vuosienkin käytön jälkeen
oikein huollettuna kuin uusilta.
Vaatteiden malleissa kiinnitämme
huomiota sen äärimmäisen hyvään
istuvuuteen, sopivuuteen eri
vartalotyypeille ja ajattomuuteen.
UHANA 2019

Mielenkiintoiset kuosit ovat iso osa
mallistojamme ja niillä lisäämme
tuotteeseen omaleimaisuutta - kenties
myös rohkeutta!

UHANAN SUUNNITTELUN
KULMAKIVET:
• Ajattomat mallit
• Laadukkaat materiaalit
• Materiaaleja, jotka oikealla hoidolla ja
käytöllä ovat pitkäikäisiä

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
• Kokoskaalan laajentaminen
• Jokaiselle tuotteelle yksilöllisesti
oikean materiaalin löytäminen.
• Jatkaa tuotekehitystä aina vain
kestävämpään ja pitkäikäisempään
suuntaan.
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TU OTA N TO

Y S TÄV I Ä J A Y H T E I S T YÖ TÄ

Tuotteidemme valmistajat ovat
tärkeä osa Uhanan yhteisöä. Olemme
nuoreksi yritykseksi löytäneet
jo tähän mennessä pitkäikäisiä
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa
olemme kehittäneet yhteistyötä
jo useampia vuosia. Ensimmäisiä
neuletuoteita olemme valmistaneet
Kutomo-Holopaisella 7 vuotta sitten,
yrityksemme alkutaipaleella, ja
samanlaiseen yhteistyöhön pyrimme
myös muiden tuotantopaikkojemme
kanssa. Tuontopaikkojemme kanssa
tähtäämme pitkään yhteistyöhön
sekä molemminpuoliseen vahvaan
luottamussuhteeseen.
Tuotteemme valmistetaan täysin
Euroopassa. Vuonna 2019 tuotimme
9067 vaatetta ja asustetta. Näistä
72,3% valmistui Baltian maissa. Joista
63,4% Virossa ja 8,9% Liettuassa.
15,5% tuotannostamme valmistui
suomalaisomisteisella tehtaalla
Portugalissa. Neuleemme valmistuvat
Suomessa, Tuusulassa (8,6%) ja
villahuivimme Italiassa (3,3%).

Suosimme yhteistyökumppaneita, joka
pystyvät todentamaan toimintansa
vastuullisuuden ja toimimaan
läpinäkyvästi esimerkiksi kattavalla
vastuullisuussuunnitelmalla ja
ɀǣɎƟɎƏɖɀɎȒǣɎɎƏɮǣǼǼƏɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎƺǣǼǼƏِ
Tulevaisuudessa myös yksityiskohtaiset
vastaukset toimittajakyselyymme
luovat pohjan yhteistyökumppaneiden
arviointiin.
Tuotantopaikkamme valikoituvat
työnlaadun, riittävän kapasiteetin,
hyvien referessien sekä ammattitaidon
lisäksi myös maantieteellisen sijainnin
ja riskiluokituksen mukaan. Olemme
tehneet linjauksen, että emme valmista
tuotantoamme korkean riskin maissa*,
jotta voimme luottaa työntekijöiden
oikeuksien toteutuvan tuotantomaan
lakien mukaisesti. Vuoden 2020
aikana kaikki tuotantopaikkamme
tulevat sitoutumaan Uhanan
Code of Conductiin, jossa
määrittelemme tuotantoketjumme
vähimmäisvaatimukset koskien mm,
ihmis- ja eläinoikeusia.

*Verisk Maplecroft Human Rights Risk Index 2016-Q4
The Human Rights Risk Index arvioi elinkeinoelämän riskejä 198 maassa käyttäen arvioinnissa apuna 26 pääkohtaa.
Nämä kysymykset koskevat ihmisoikeuksia, poliittisia oikeuksia, työoikeuksia ja ihmisten turvallisuutta. Human
Right Risk Indexin mukaan Suomi, Viro, Latvia ja Portugali kuuluvat matalan riskin maihin, maihin joissa on tiukka
työlainsäädäntö ja hyvät työntekijöiden oikeudet. Italia kuuluu tämän luokituksen mukaan keskinkertaisen riskin
maihin.
٢ǝɎɎȵɀٖٖيȸƺǼǣƺǔɯƺƫِǣȇɎٖɀǣɎƺɀٖȸƺǼǣƺǔɯƺƫِǣȇɎٖˡǼƺɀٖȸƺɀȒɖȸƬƺɀٖٗהאXÁIٗRɖȅƏȇٗ«ǣǕǝɎɀٗXȇƳƺɴِٗٮהאȵƳǔ٣
amfori BSCI:n riskiluokitus perustuu Worldwide Governance Indicators (WGI). Indikaattorit käsittelevät muun
muassa maan hallituksen toimivuutta, korruptiota, poliittista tasapainoa ja sananvapautta. Indikaattorien avulla BSCI
jakaa maat riskimaihin tai matalan riskin maihin. Maat jotka saavat enemmän kuin 60 pistettä ja korkeintaan kaksi
indikaattoriluokkaa arvioidaan alle 60 pisteen luokitellaan matalan riskin maiksi. Tämän mukaan kaikki maat jossa
teemme tuotanto määritellään matalan riskin maiksi. Italia 67.9
ǝɎɎȵɀٖٖيɯɯɯِƏȅǔȒȸǣِȒȸǕٖɀǣɎƺɀٖƳƺǔƏɖǼɎٖˡǼƺɀٖƏȅǔȒȸǣ אۏ³!Xאۏ!«!אۏàאۏחאIǣȇƏǼِȵƳǔ٣
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TU OTA N TO

Prosessi Code of Conductin tekemisen
kanssa on aloitettu vuonna 2019
meille tärkeiden ja yhteistyön
kannalta välttämättömien teesien
määrittelyllä. Keväällä 2020 lähetimme
kaikille yhteistyökumppaneillemme
toimittajakyselyt, jotka tulemme
tulevaisuudessa tekemään
mahdollisille yhteistyökumppaneille
ennen yhteistyön aloittamista.
Tällä hetkellä työn alla on
toimittajasopimukset, joihin sisältyy
Code of Conductiin sitoutuminen.
Sopimukset tullaan käymään läpi
tuotantopaikkojen kanssa yhdessä
(Covid-19 rajoituksista johtuen etänä)
ja allekirjoittamaan vuoden 2020
loppuun mennessä. Vuodesta 2020
eteenpäin tulemme todentamaan
Code of Conductin toteutumista
tuotantopaikoilla vierailuilla vuoden tai
kahden vuoden välein. Toimittajakysely
tullaan päivittämään kahden vuoden
välein, jotta nähdään onko muutoksia
tapahtunut tai suunnitteltuja
parannuksia toteutettu.

UHANA 2019

UHANAN YHTEISTYÖN
KULMAKIVET:
• Ammattitaitoiset ja luotettavat
yhteistyökumppanit, jotka jakavat
samat arvot
• Tunnemme tekijät, käymme
paikanpäällä kahden vuoden välein,
tapaamme messuilla, voimme
helposti olla puhelinyhteyksissä
kumppaneihimme ja
tuotantopäällikkömme on yhteydessä
sähköpostitse tehtaisiin viikoittain.
• Tuotamme maissa, jotka amfori BSCI
on luokitellut matalan riskin maiksi.

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
• Tuottajakysely tuotantopaikkoihin
vuonna 2020
• COVID-19 tilanteen normalisoiduttua
säännölliset vierailut tehtailla
• COC ja toimittajasopimuksien
tekeminen kangastehtaiden ja
tuotantopaikkojen kanssa vuonna 2020
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TU O TA N T O PA I KAT

Suomi: Kutomo-Holopainen Oy,
Sulantie 17, 04300 Tuusula
Yhteistyötä vuodesta 2013,
Valmistettava tuoteryhmä: Neuleet ja
pipot
6,5%
Suomi: Sidoste Oy, Hallilantie 29, 33820
Tampere
Yhteistyötä vuodesta 2018,
Valmistettava tuoteryhmä: Sukat
11%
Viro: Baltic Intertex OÜ, Tondi 17, 11313
Tallinn
Yhteistyötä vuodesta 2017,
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset
vaatteet
26,2%
Viro: Rosiine OÜ, Raba 7, 10917 Tallinn
Yhteistyötä vuodesta 2017,
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset
vaatteet
28,3%

UHANA 2019

Viro: Velmard AS, Tondi 17b, 11301 Tallinn
Yhteistyötä vuodesta 2018,
Valmistettava tuoteryhmä: Lippikset
1,8%
nǣƺɎɎɖƏ يɎƺɴًÈ ¨ȸƏȅȒȇǇɀǕًِו
Alytus 62175
Yhteistyötä vuodesta 2018,
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset
vaatteet
9,9%
Portugal: Black Moda Portugal - Ponte
de Lima
Yhteistyötä vuodesta 2016,
Valmistettava tuoteryhmä: Colleget
13,1%
Italia: B.I.G. (ent. Gibiwear s.r.l,) via G.
Nerucci 3, 51031 Agliana
Yhteistyötä vuodesta 2019,
Valmistettava tuoteryhmä: Villahuivit
3,3%
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M AT E R I A A L I T

KUIN TOINEN IHO

Kankaita olemme tilanneet vuoden
2019 aikana yhteensä noin 13 715
metriä, joista 56,6% silkkiä, 7,8%
triasetaattia ja triasetaatti- polyester
sekoitetta, 18,6% puuvillaa, 11,8 %
puuvilla-elastaania.
Mulesing vapaata merinovillalankaa
neuleisiin käytetty 409 kg. Joka
on prosenttiosuudeltaan 5%
materiaaleista.
Suunnittelijamme vastaa yhdessä
tuotantopäällikkömme kanssa kaikista
materiaalihankinnoista. Tärkeimpänä
arvona materiaalin valinnalle on
laatu, pitkäikäisyys ja sen toimivuus
tuotteessa. Teemme kokoajan työtä
löytääksemme ekologisempia ja
vastuullisempia materiaaleja. Käymme
vuosittain Premier Vision Paris ja
Sustainable Angle messuilla, joista
olemme löytäneet uusia kontakteja
ja mahdollisia materiaaleja tuleviin
mallistoihin.
Collegeissamme käytetty puuvilla on
vaihdettu luomupuuvillaksi vuoden
2020 mallistoon. Tavoitteenamme
UHANA 2019

on tulevaisuudessa korvata silkki
luomusilkillä tai vaihtoehtoisilla
vastuullisilla materiaaleilla, kuten
Tencelillä. Vuoden 2020 tuotantoon
olemme valinneet silkin rinnalle myös
kupron, joka korvaa aiemmin käytetyn
silkkipuuvillan. Käyttämämme kupro
valmistetaan puuvilla tuotannon
ylijäämästä, lyhyemmistä kuidun
pätkistä, joita ei voida käyttää
puuvillalangan tuotantoon ja
kudotaan Italiassa. Silkin tavoin
kupro on miellyttävä päällä, mutta
helppohoitoisempi.
Uutena materiaalina 2020 tuo
kierrätetystä polyesteristä valmistetun
trikoo kankaan ja kierrätetyn villan.
Shorteissamme käytetty trikoon
kierrätetty polyester jalostettu langaksi
merestä kerätyistä muovipulloista ja
kaatopaikka jätteestä. Econyl nylonin
tuotantoprosessa kierrätysmateriaali
saadaan uusittua raaka-nylonin
veroiseksi, joka mahdollistaa kierrätyn
polyesterin kierrättämisen uudelleen ja
uudelleen.
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Syksyyn uutena materiaalina tulee
myös villakangastakeissa käytetty
kierrätysvilla. Kierrätysvilla on kerätty
uudelleen käyttöön ja lajiteltu värien
mukaan jolloin kankaiden värjäykseen
ei tarvita lainkaan kemikaaleja.
Villakangas on myös 100% uudelleen
kierrätettävissä.
Vuonna 2020 uudet entistä
vastuullisemmat materiaalivaihtoehdot
ovat ottaneet kasvavan roolin.
Ne kattavat tuotantoamme jo
yhteensä viidenneksen: kierrätysvilla
3,8%, kierrätyspolyesteri 0,69% ja
luomupuuvilla 16,61%

UHANA 2019

UHANAN MATERIAALIEN KULMAKIVET:
• Materiaaleja, jotka oikealla
huolenpidolla kestävät kauniina
pitkään.
• Erilaisiin käyttötarkoituksiin erilaiset
materiaalit.
• Laadukkaat materiaalit, jotka tuntuvat
yhtä hyvältä kuin näyttävät.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE:
• Uusien kierrätettyjen ja uusien
vastuullisten materiaalien löytäminen
nykyisten tilalle, tinkimättä laadusta ja
kestävyydestä.
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SILKKI

Olemme valinneet silkin materiaaliksi sen ominaisuuksien vuoksi; se
on kuumalla säällä viileä ja kylmällä lämmittävä sekä hengittää hyvin,
joten se sopii hyvin Suomen vaihtelevaan ilmastoon. Se laskeutuu
kauniisti, sopii meidän käyttämään muotokieleen ja digiprinttaus ja
eri värit näyttävät siinä upealta. Oikein käytettynä ja huollettuna se
säilyy hyvänä pitkään.
Meidän käyttämän silkin viimeiset vaiheet, eli pohjakäsittely,
digiprinttaus ja viimeistely tehdään Italiassa, jolloin kangas saa
alkuperämerkinnäkseen Italian. Alkuperämaa määräytyy sen mukaan,
missä maassa tehdään kankaan käyttötarkoituksen kannalta viimeisin
oleellinen tuotannollinen toimenpide. Silkki viljellään toisessa maassa,
lanka voidaan kutoa toisessa, värjätä toisessa ja kangas kutoa
vielä erissä. Tämän pitkän tuotantoketjun selvittämisessä olemme
päässeet siihen asti, että raaka-aineet sekä niiden prosessointi
tehtaallemme tulee Kiinasta, jossa valtaosa maailman silkki raakaainemateriaali valmistetaan.
Silkkituotteitamme valmistaa Virossa Baltic Intertex OÜ ja Rosiine OÜ
sekä Liettuassa ABtex UAB. Kankaat valmistaa Italiassa Achille Pinto ja
Mantero Seta S.p.a.
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MERINOVILLA

Käytössämme oleva merinovilla on mulesing-vapaata ja omaa
«ƺɀȵȒȇɀǣƫǼƺáȒȒǼ³ɎƏȇƳƏȸƳɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎǣȇِxƺȸǣȇȒɮǣǼǼƏɮƏǼǣǸȒǣɎɖǣ
tuotantoomme sen useiden hyvien ominaisuuksien takia. Merinovilla
hylkii luonnostaan likaa ja bakteereita, ja pelkkä tuuletus usein
riittääkin hoidoksi. Merinovilla myöskin allergisoi vähemmän kuin
villa, ei kutita ja on näin ollen miellyttävä päällä. Merinovilla on
lämmin talvella mutta hengittää hyvin ja pitää kehon viileänä myös
lämpimällä kelillä. Merino neuleemme on saaneet kiitosta pitkästä
käyttöiästään. Merinovillalle etsimme tällä hetkellä korvaajaa GOTS
ɀƺɎȸǣˡȒǣƳɖɀɎƏǼɖȒȅɖȅƺȸǣȇȒɮǣǼǼƏɀɎƏِ
Neuletuotteet valmistetaan Kutomo Holopaisella Suomessa,
Tuusulassa. Langan valmistaa Italialainen Lanerossi ja sillä on ÖkoÁƺɴɀɎƏȇƳƏȸƳǣٮɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎɎǣِàǣǼǼƏɎɖǼƺƺǸƺǝȸƟƟȅȜǣǼǼƺȵƟƟƏɀǣƏǼǼǣɀƺɀɎǣ
Etelä-Amerikasta, osittain Etelä-Afrikasta.
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T R I A S E TA AT T I JA
T R I A S E TA AT T I S E KO I T T E E T

Kun valitsimme triasetaatin mallistoihimme materiaalin
helppohoitoisuus ja kestävyys olivat avainasemassa. Triasetaatti
(SoalonTM) on muuntokuitu, jonka raaka-aineena käytetään
ȵɖǝƳƏɀɎƏɀƺǼǼɖǼȒȒɀƏƏِxƏɎƺȸǣƏƏǼǣǼǼƏȒȇI³!ɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎɎǣًƺǼǣȸƏƏǸƏٮ
aine in jäljitettävissä ja vastuullisesti tuotettua. Japanissa, Mitsubishi
chemical -tehtaalla valmistetut kankaat ovat 100% triasetaattia
taikka triasetaatin ja polyesterin sekoitteita. Raakamateriaalit
tuotantoon tulee Japanista, Intiasta, USA:sta ja Kiinasta. Soalonin
ɎɖȒɎƏȇɎȒǸƺɎǴɖǼǼƏȒȇ ǼɖƺɀǣǕȇɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎɎǣِ³ȒƏǼȒȇǣȇɎɖȒɎƏȇȇȒɀɀƏ
syntyvät käyttökelvottomat Soalon langat voi sulattaa uudelleen ja
uusiokäyttää langantuotannossa. Liuottimena käytettävä Metyleeni
kloridi: kiertää suljetussa kierrossa 99% prosenttisesti ja 1% haihtuu
tuotantoketjussa. Näin ollen myrkkyjä ei pääse lopputuotteeseen.
nǣɀƟǸɀǣ ǼɖƺɀǣǕȇɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎɎǣɮƏǼɮȒȒɮƏɀɎɖɖǼǼǣɀɎƏɎɖȒɎƏȇɎȒȵȸȒɀƺɀɀǣƏِ
Käyttämämme triasetaattipohjaiset materiaalit ovat Ökö-tex 100
standardin mukaisia.
Tuotteiden valmistus tapahtuu Liettuassa ABtex UAB ompelimossa ja
materiaalin valmistaa Japanissa Kowa Company Ltd.
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P U U VI L L A JA P U U VI L L A E L A STA A N I

Puuvillamateriaalit valikoituneet mallistoihimme materiaalin laadun
ja pitkäikäisyyden vuoksi. Collegetuotteissamme käytettävälle
puuvillaelastaani neulokselle on löytynyt vuoden 2020 syksyn
mallistoon laadultaan kriteerimme täyttävä luomupuuvilla laatu.
Teemme jatkuvasti työtä, jotta voisimme korvata puuvillan
käytön mallistoissamme luomu- tai kierrätyspuuvillalla. Aiemmin
markkinoilta löytyneet kierrätyspuuvilla vaihtoehdot eivät ole
täyttäneen meidän kriteerejä materiaalin laadun ja pitkäikäisyyden
suhteen, vaan tuotetestauksissa on huomattu laadullisia puutteita.
College tuotteiden valmistus tapahtuu Portugalissa Black Moda
Portugalissa ja materiaali hankitaan heidän kauttaan. Housujen
valmistus tapahtuu Rosiine Oüssa ja materiaalin valmistaa Achille
Pinto.

KA N G A S VA L M I STA JAT:
XɎƏǼǣƏيƬǝǣǼǼƺ¨ǣȇɎȒ٢ǸȜٮɎƺɴًI³!ً
GOTS, GRS, ISO 9001, ZDHC.) Via Roma,
9, 22070 Casnate Con Bernate

Armaco, Ldal

hƏȵƏȇǣيkȒɯƏ!ȒȅȵƏȇɵnɎƳِ٢I³!ً
GOTS, Bluesign, ISO9001, ISO14001,
Italia: Mantero Seta S.p.a. (SA8000, ISO Ökö-tex 100)
14001, OHSAS 18001, GOTS, RCS, ZDHC.)  ٮאבבȇȒ³ǝǣȇƳƺȇًIɖǴǣً³ǝǣɿɖȒǸƏٮוג
Via Riccardo Mantero, 15, 22070
0845
Grandate
Ranska: Nuances 105 rue Alexandre
Italia: Clerici Tessuto S.p.a (Seri.co, Ökö- Dumas
ɎƺɴًJ Á³ًI³!ًJ«³ِ٣àǣƏ ƺǼɮƺƳƺȸƺ
1/A, 22070 Grandate
نJ Á³ɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎɎǣǝƏȇǸǣȇȇƏɀɀƏǸȒǸȒ
tuotantoon
XɎƏǼǣƏ يȸɖǕȇȒǼǣàǣƏ!ȒȇɎƏȸƳȒIƺȸȸǣȇǣًًז
21052 Busto Arsizio
Huom: listassa lueteltu kaikki tehtaan
ɀƺȸɎǣˡǸƏƏɎǣɎًȅɵȜɀȇƺًǴȒɎǸƏƺǣɮƟɎǼǣǣɎɵ
XɎƏǼǣƏيnƏȇƺȸȒɀɀǣIǣǼƏɎǣɮǣƏǼƺÁȸǣƺɀɎƺًאה
suoraan Uhanan tuotteisiin.
36075 Alte Ceccato
Portugal: Black Moda Portugal *
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KO R UTU OTA N TO

V I E S T I VO I M A S TA

Hyvä koru ei ole vain koriste, se antaa
uuden elämän vanhalle vaatteelle,
muuttaa arkisen juhlavaksi, kertoo
viestejä rakkaudesta, vahvistaa
kantajan omaa tarinaa. Korujen
kustomointi, työpajoissa omin käsin
tekeminen, koruihin piilotetut viestit,
suojaavat pakkaukset ja hyvät hoitoohjeet ovat tapojamme luoda korun ja
omistajan välille rakkaudellinen ja pitkä
suhde.
Korujemme päämateriaali on
ǼƏɀƺȸǼƺǣǸƏɎɎɖǴƏƳǣǕǣȵȸǣȇɎƏɎɎɖ¨0I!ٮ
ǴƏI³!ٮɀƺȸɎǣˡȒǣɎɖǸȒǣɮɖًǴȒȇǸƏǸƏǣǸǸǣ
tuotantovaiheet puun kasvatuksesta
aina osien viimeistelyyn tapahtuu
Suomessa. 2019 saimme puun rinnalle
uuden päämateriaalin, Suomessa
valmistettavan keramiikan. Keramisissa
osissa käytettävien lasitteiden ja saven
alkuperä on Iso-Britanniassa, Saksassa
ja Suomessa. Osa korumalleista
yhdistää keramiikkaan puuvillasta ja
polyesteristä valmistettuja tasseleita.
Nämä valmistetaan Espanjassa ja
Liettuassa.
Koruissa käytämme koukuissa
UHANA 2019

sterling hopeaa sekä lenkeissä ja
ketjuissa hopeoitua korumetallia. Näitä
metalliosia koruihimme hankimme
jälleenmyyjien kautta, jotka eivät
julkaise tuotantopaikkojen tarkkoja
tietoja. Valmistusmaat metalliosille ovat
Iso-Britannia ja USA. Tavoitteemme
on pitkään ollut löytää luotettavia ja
läpinäkyviä toimijoita EU:n sisältä, jolta
hankkia metalliosamme suoraan. Työ
on alkanut tuottaa tulosta ja olemme
siirtymässä vuoden 2020 aikana
koruosissa ensisijaisesti Puolassa
ja Saksassa toimivien valmistajien
tuotteisiin. Lisäksi mallistoon on tulossa
pieni määrä kierrätetystä hopeasta
ja pronssista Suomessa valmistettuja
koruja.
Samat toimintaperiaatteet korostuvat
niin korujen kuin vaatteisen
suunnittelussa ja valmistuksessa.
Pyrkimys on valmistaa vastuullisesti
koruja, joita halutaan huoltaa ja käyttää
niiden elinkaaren loppuun asti.
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TUOTANTOPAIKAT
Suomi: Hembula Design, Pruukinraitti
15, 31160 Nuutajärvi

U H A N A N KO R UTU OTA N N O N
KULMAKIVET:

³ɖȒȅǣيIƏǸɎȒȸǣƏًàƏǼǼǣǸƏɎɖגאבבًג
Tampere

• Luotettavat ja pitkäaikaiset
yhteistyökumppanit
• Lähituotanto
• Merkityksellisyyden korostaminen
suunnittelussa
• Vastuullisesti tuotetut materiaalit

Suomi: Minkamainen, Ratapolku 6,
33880 Lempäälä

MATERIAALIEN VALMISTAJAT
³ɖȒȅǣيnƏɀƺȸ!ɖɎ³ɎɖƳǣȒ٢¨0I!ًI³!٣ً
Kuortaneenkatu 7b, 00520 Helsinki
Suomi: Nokuro Design, Pruukinraitti 15
31160 Nuutajärvi
Espanja: Don Cuentas,
Avda. Mediterraneo 39, 01015 Vitoria
Muista valmistusmaita ovat USA, IsoBritannia, Liettua
UHANA 2019

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
• Luotettavien tuotantopaikkojen
löytäminen EU:n sisältä
• Suora yhteys itse valmistaviin
tuotantopaikkoihin
• Metalliosiin kierrätettävät ja
jäljitettävät materiaalit.
• Uusien eettisten ja kestävien
materiaalien löytäminen
• Korjaus- ja huoltopalveluiden
kehittäminen
19
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HIILIJALANJÄLKI

VÄ H E M M Ä N O N E N E M M Ä N

2019 aloitimme kehittää
ensimmäistä virallista
vastuullisuussuunnitelmaamme.
Tämä työ toi uutta syvempää
ymmärrystä toimintamme eri osaalueista sekä kehitystarpeistamme.
Suurena tavoitteena on vuoteen 2020
loppuun mennessä saada laskelma
suorasta hiilijalanjälejstämme (scope
1), eli täysin oman toimintamme
ympäristövaikutuksista, sekä tehdä
suunnitelma niiden pienentämiseksi.
Tästä voimme jatkaa laajentaen
hiilijalanjälkemme laskemista
pidemmälle tuotantoketjuumme
(scope 2 ja 3) ja määrittää
näitten lukujen perusteella
kokokaishiilijalanjälkemme sekä
tavoitteemme sen pienentämiseksi.

leikkuusuunnitelmilla. Tätä osalauetta
haluamme kehittää vielä paremmaksi
vuoden 2020 aikana: Keväällä
tarkastelimme konkreettisesti
hyödyntämätöntä leikkuuhävikkiä
ja syksylle olemme suunnitelleet
ylijäämämateriaalille uusia
käyttötarkoituksia niin koruissa kuin
muissa uusissa pientuotteissa.
2019 aloitimme uutena toimintana
työpajat, joissa asiakkaat voivat
valmistaa unelmiensa korut
hyödyntämällä ylijäämämateriaaleja.
Tarkoitus on paitsi paitsi vähentää
materiaalihävikkiä, myös tuoda esille
materiaalien ja tekijöiden työn arvo
henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Olemme aina tehneet
tuotannossa työtä materiaalien
hävikin minimoimisessa, kuten
hyvödyntäneet 2-laatuiset materiaalit
ja tuotteet sekä minimoineet
kankaiden leikkuuhävikkiä hyvillä

UHANA 2019
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Suurin osa pakkausmateriaalistamme
on kierrätettävää pahvia.
Tavoitteemme on päästä eroon
kaikesta kertakäyttömuovista ja saada
pakkauksemme täysin kierrätettäviksi.
Yksi askel on siirtyä vuonna 2020
paperiteippiin.

UHANAN KULUTUKSEN
VÄ H E N TÄ M I S E N KU L M A K IVE T:

2019 aloimme kehittää vaatteillemme
biohajoavaa varastointi ja
lähetyspakkausta, joka kuitenkin
suojaisi herkkiäkin vaatteita
mahdollissimman hyvin myös
varastoinnin ja postittamisen
vaihtuvista ympäristöistä. Tuotekehitys
tämän osalta on vielä kesken.

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:

UHANA 2019

• Materiaalihävikin minimointi
• 2-laatuisten materiaalien ja tuotteiden
mielekäs hyödyntäminen

• Oman hiilijalanjäljen ymmärtäminen
ja minimoiminen
• Muovittomat pakkaukset
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HINNOITTELU

EI SESONKIALENNUKSILLE

Uhana hinnoittelee tuotteensa
niin, että jokainen tuotteen
valmistukseen ja myyntiin osallistuva
yhteistyökumppani saa siitä reilun
korvauksen. Hintoihin ei koskaan
lasketa alalle tyypillistä katetta
alennuksien varalle, sillä Uhanalla
sesonkialeja ei ole koskaan. Olemme
avanneet tuotteidemme hintoja
ɮɖȒɀǣɎɎƏǣȇ ǼƏƬǸIȸǣƳƏɵȇɵǝɎƺɵƳƺɀɀƟً
jotta ihmiset saavat käsityksen
hinnoitteluperiaatteistamme.
Aina ei kaikki mene tuotannossa
niin kuin on suunniteltu, vaan
inhimillisiä virheitä sattuu, kun on
kyse ihmisen tekemästä työstä.
Vaikka olemme tarkkoja laadusta,
välillä kankaassa voi tulla värivirheitä,
kankaan viimeistelyssä on tullut
tehtaalla virhe tai ompelussa on tullut
maanantaikappaleita. Usein virheet
ovat niin pieniä, että ne eivät menoa
haittaa, joten haluamme myydä nämä
tuotteet alennuksella ja näin ollen
ehkäistä hävikkiä.
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ÁȒǣɀǣȇƏƏȇɎƏƏɀȒǼǼƏƏȇǣɎɀƺȇǣǣȇˡǣǼǣǸɀǣɀɀƟ
jostain tuotteesta, että tuotetaan
sitä menekkiin nähden hieman
liikaa, jolloin saatamme myydä
loput alennettuun hintaan. Emme
kuitenkaan usko sesonkiajatteluun,
joten tuotteita voi olla varastossa
pidempäänkin. Vaikka koemme
tuntevamme asiakkaat hyvin, myös
menekin arvioiminen eri kokojen välillä
on toisinaan haastavaa ja saatamme
arvioida esimerkiksi jonkin koon
menekin väärin.
Näitä tuotteitamme myymme
Ystävämyyntiemme yhteydessä
erilaisissa design—tapahtumissa.
Näissä tapahtumissa myymme
myös tuotannon ja kuvausten
yhteydessä syntyneet mallikappaleet,
kuvausvaatteet, erilaisissa medioissa
lainassa olleet vaatteet sekä
työntekijöillä käytössä olleet second
hand-vaatteet.

23

UHANAN HINNOITTELUN
KULMAKIVET:
• Kannustus harkittuihin ostopäätöksiin
• Ei sesonkialennuksia
• Ei ylituotantoa tai tuotehävikkiä

UHANA 2019

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
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PITKÄIKÄISYYS

R A KA S T E T U T VA AT T E E T
K E S TÄVÄT
Emme ole koskaan haaveilleet
että olisimme jonain päivänä yksi
suurimmista vaatemerkeistä, vaan
ensisijaisesti parhaimpia siinä mitä
teemme. Myös myynnissä ja kasvussa
haluamme edetä tämän ajatuksen
mukaan. Toivomme, että luomme
tuotteita, joita halutaan käyttää
pitkään sekä kulttuuria, joka kannustaa
kauneuden jakamiseen ja vaalimiseen.

vaatteiden huolto-tuotteita.
Uusien mallien ja materiaalien
tullessa kokeiluun Uhanan työntekijät
ovat vaatteiden ensimmäinen
testaajaryhmä. Haluamme
esimerkillämme kannustaa vaatteiden
kierrätykseen ja vanhemmat
lempivaatteistamme siirtyvätkin
seuraaville käyttäjille omien
ystävämyyntiemme kautta.

Olemme halunneet alusta asti luoda
rakastavaa suhdetta asiakkaiden ja
tuotteiden välille, sillä uskomme että
rakastetut vaatteet kestävät aikaa.
Kaiken tarkoitus on ollut tuoda iloa
ja merkitystä arkeen tuotteiden
kautta. Iso osa tätä on vaatteiden
huolto, jossa kehitämme omaa ja
asiakkaidemme osaamista jatkuvasti.
Kotisivuillamme, tuotteiden mukana
sekä asiakaspalvelukohtaamisissa
jaettavien hoito-ohjeiden lisäksi
vuonna 2019 saimme Arkive Atelierilta
henkilökunnallemme syventävää
koulutusta sekä myymälöihimme

UHANA 2019
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PITKÄIKÄISYYS

Pitkäikäisten vaatteiden
omistamisen lisäksi Uhana haluaa
tarjota asiakkailleen muitakin
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
Teimme tutkimusta asiakkaistamme ja
pyrimme selvittämään miten voisimme
kehittää käytettyjen tuotteidemme
kierrätystä lisää omalta osaltamme.
Tulos oli selvä: asiakkaamme eivät
halunneet luopua tuotteistamme,
ainoastaan löytää jostain vanhempia
aarteita. Tästä kehittyi ajatus laajentaa
toimintaa palveluliiketoimintaan
lanseeraamalla vaatelainaamopalvelun vuoden 2020 aikana.

oleellisena osana tuotteiden
huolto- ja korjauspalvelu, jota on
mahdollista hyödyntää myös Uhanan
ostovaatteiden yhteydessä. Palvelun
lisäksi Uhanan kivijalkaliikkeissä
myydään vaatteiden huoltoon
tarkoitettuja harjoja ja vaatehuoltoon
opastetaan myös ostosten yhteydessä
annettavalla huolto-ohjevihkosella.
Vaatteiden korjauttaminen ja
erilaiset muokkaukset kuten
helmojen lyhennykset onnistuvat
yhteistyöompelija vaatturi Anne
Äikkään kautta.

Palvelun suunniteltu
lanseerausajankohta keväällä 2020
Tampereen kivijalkaan ja syksyllä
palvelu on takoitus laajentaa
koskemaan myös Helsingin
kivijalkaliikettä. Verkkovuokrauspalvelu
lanseerataan samanaikaisesti
Helsingin myymälän kanssa. Uhanan
vaatelainaamo-palvelu on näin
saatavilla koko Suomen laajuisesti
vuoden 2020 loppuun mennessä.
Vuokrauspalvelun lanseerauksen
aikataulu riippuu COVID-19poikkeustilanteesta.
Lainaamon palveluihin liittyy

UHANA 2019
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UHANAN PITKÄIKÄISYYDEN
KULMAKIVET:
• Kannustusta tuotteiden
huoltamiseen, lainaamiseen ja
kierrättämiseen
• Myyjät huoltamisen ammattilaisia
• Tarjota asiakkaille parhaat mahdolliset
hoito-ohejeet
UHANA 2019

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
• Oma vaatelainaamo
• Hoitotuotteiden tarjoaminen
• Korjauspalveluiden kehitys
27
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Lupa olla upea -kampanjakuva Aspa säätiölle, kuvaus: Simelius simelius, malli: Jaana, stailaus: Meri Milash,
ȅƺǣǸǸǣيIƏɎȅƏ ƺȇƳȸǣɀًǸɖǸƏɎيȸɎƺˢȒɀ
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YH T E I S KU N N A L L I N E N VA I KUT TA M I N E N

M A L J A A I N U T L A AT U I S U U D E L L E

Itsensä rakastaminen on radikaali
teko. Se on osoitus jokapäiväisestä
rohkeudesta. Me toivomme, että
suunnittelemamme vaatteet saavat
sinut rakastumaan tyyliisi ja itseesi;
että vaatteemme ovat kumppaneitasi
jotka tekevät jokaisesta päivästäsi
piirun verran rohkeamman ja sinun
näköisesi. Me haluamme nostaa
maljan niille asioille, jotka tekevät
sinusta sinut: arpesi, kauneuspilkkusi
ja rusketusraitasi. Kannat kokonaista
maailmaa sisälläsi — me haluamme
auttaa sinua kertomaan tarinasi
maailmalle.
Haluamme jokaisen malliston myötä
laajentaa tuotevalikoimaamme
ja kokoskaalaamme, niin että
pystyisimme tarjoamaan hyvin istuvia
ja kauniita vaattteita mahdollisimman
monelle ihmiselle. Toivomme,
että kuvastomme juhlisi ihmisten
moninaisuutta, ei vain yhdenlaista
kauneusihannetta.
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Suuret ja monimutkaiset ongelmat,
kuten ilmastonmuutoksen torjunta,
eivät ratkea yhdellä yksinkertaisella
ratkaisulla, mutta emme pelkää
ilmaista kantaamme vaikeisiinkaan
aiheisiin. Tapamme lähestyä ongelmia
on ratkaisukeskeinen, puhumme
toivon ja ilon kautta ja luoda uskoa,
että yhdessä voimme vaikuttaa
maailman tulevaisuuteen.
Sen lisäksi, että haluamme toimia
tasa-arvoisesti Uhanan sisällä,
haluamme myös saada aikaan
muutosta epäkohtiin yhteiskunnassa.
Tärkeitä teemoja meille ovat olleet
mm. sukupuolten välinen tasaarvo, seksuaalivähemmistöjen
oikeudet ja mielen hyvinvoinnin
lisääminen. Olemme suunnitelleet
pienoismallistoja ja yksittäisiä
tuotteita näiden teemojen ympärille
ja lahjoittaneet osan tuotosta näitä
teemoja tukeville järjestöille kuten
Setalle ja Naisten Linjalle sekä jakaneet
tietoa sosiaalisen median kanavissa.
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ME

PA R A S M A H D O L L I N E N
T YÖ PA I K KA
Ellemme aloita hyvinvoinnin
rakentamista läheltä, voimavaramme
eivät riitä huolehtimaan siitä
kauempana. Koemme tärkeäksi,
että olemme Uhanalla perhe, joka
huolehtii toisistaan ja luo lempeämpää
yrityskulttuuria. Uskomme, että
työssä menestyminen ei synny
sille uhrautumisen ihannoinnista,
työilmapiiristä, joka kannustaa
polttamaan itsensä loppuun.
Uhana haluaa kantaa vastuuta
työntekijöidensä hyvinvoinnista
tarjoamalla turvallisen, tasaarvoisen, syrjännästä vapaana
olevan ja avoimen työympäristön,
jossa jokaisella on mahdollista
vaikuttaa niin työnkuvaansa kuin
työpaikan sisäisiin että ulkoisiin
asioihin. Haluamme, että jokaisessa
työtehtävässä on mahdollista
kehittyä henkilökohtaisesta ja myös
vaikuttaa omaa työnkuvaansa
esimerkiksi kouluttautumalla ja
osallistumalla alan seminaareihin.
Työterveyden, keskustelevan
työympäristön, virkistystoiminnan
UHANA 2019

sekä kilpailukykyisen palkan
lisäksi haluamme tukea Uhanan
työntekijöitä toteuttamaan haaveitaan
niin perheelämässä kuin muissa
haaveissaan työn ulkopuolella.
Ravitsemalla yrityksen sisällä
ratkaisukeskeistä ja kannustavaa
keskustelukulttuuria, kommunikoimme
luontaisesti samalla tavoin myös
ulkopuolelle.

UHANAN TYÖNANTA JAN
KULMAKIVET:
• Kohtelemme toisiamme ja asiakkaita
kuin ystäviä
• Haluamme luoda yhteisöä ja lempeää
kulttuuria

TAVO I T T E I TA M M E
TU L EVA I S U U D E L L E:
• Olla on paras työpaikka ja
yhteistyökumppani
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