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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 työstäneet vastuullisuussuunnitelmaamme koko 
ajan syvällisemmin ja tulevaisuuteen katsovalla otteella. 
Mitä pidemmälle pääsemme, sitä enemmän ymmärrämme 
puutteitamme ja miten paljon työtä on vielä tehtävä. 
Maailma ei ole valmis, emmekä mekään. Haluamme 
kuitenkin ottaa suuria, kauaskantoisia tavoitteita, joita 
kohti kulkea askel kerrallaan. 2020 vuotta käsittelevä 
vastuullisuusraportti kokoaa tämänhetkisen tilanteemme 
yksiin kansiin ja on pohja tuleville vuosille.

TARINA INSPIRAATIOSTA JA 
TASA-ARVOSTA
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VAATTEITA SEIKKAILIJOILLE

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 loistavaksi laadultaan 
ja tuotteet näyttävät vuosienkin 
käytön jälkeen oikein huollettuna 
kuin uusilta. Tutustumme jatkuvasti 
uusiin materiaaleihin ja etsimme uusia 
vastuullisia vaihtoehtoja vanhojen 
rinnalle tai ne korvaamaan. Teemme 

muutokset kuitenkin maltilla, sillä 
emme halua päätyä vaihtamaan 
hyväksi havaittua materiaalia 
huonompilaatuiseen. Esimerkiksi 
juuri käyttämällemme merinovillalle 
olemme etsineet kierrätysvillaista 
korvaajaa, mutta tähänastiset 
vaihtoehdot eivät ole täyttäneet 
laatuvaatimuksiamme.

Vaatteiden malleissa kiinnitämme 
huomiota sen äärimmäisen hyvään 
istuvuuteen, sopivuuteen eri 
vartalotyypeille ja ajattomuuteen. 
Mielenkiintoiset kuosit ovat iso osa 
mallistojamme ja niillä lisäämme 
tuotteeseen omaleimaisuutta - kenties 
myös rohkeutta!

S U U N N I T T E L U



U H A N A  2 0 2 0 6

UHANAN SUUNNITTELUN 
KULMAKIVET:

• Ajattomat mallit 
• Laadukkaat materiaalit 
• Materiaaleja, jotka oikealla hoidolla ja 
käytöllä ovat pitkäikäisiä.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE:

• Löytää kierrätettyjä materiaaleja, 
jotka vastaavat laatustandardejamme
• Jatkaa tuotekehitystä aina vain 
kestävämpään ja pitkäikäisempään 
suuntaan.
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YSTÄVIÄ JA YHTEISTYÖTÄ

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 
neuletuotteita olemme valmistaneet 
Kutomo-Holopaisella 8 vuotta sitten, 
yrityksemme alkutaipaleella, ja 
samanlaiseen yhteistyöhön pyrimme 
myös muiden tuotantopaikkojemme 
kanssa. Tähtäämme kaikkien 
tuotantopaikkojemme kanssa 
pitkään yhteistyöhön sekä 
molemminpuoliseen vahvaan 
luottamussuhteeseen.

Tuotteemme valmistetaan täysin 
Euroopassa. Vuonna 2020 tuotimme 
13 845 vaatetta ja asustetta. Näistä 
44,76% valmistui Baltian maissa. Joista 
34,3% Virossa ja 10,4% Liettuassa. 
27,7% tuotannostamme valmistui 
suomalaisomisteisella tehtaalla 
Portugalissa. Neuleemme, sukat sekä 
rusetti ja taskuliinat-setit valmistuvat 
Suomessa (26,1%).

Villahuivimme valmistetaan Italiassa 
(0,36%).

Suosimme yhteistyökumppaneita, 
jotka pystyvät todentamaan 
toimintansa vastuullisuuden ja 
toimimaan läpinäkyvästi esimerkiksi 
kattavalla vastuullisuussuunnitelmalla 
ja sitä taustoittavilla sertifikaateilla. 
Uusien yhteistyökumppanien 
toimintaa kartoitetaan kaikille 
kumppaneillemme tehdyllä 
toimittajakyselyllä. 

Tuotantopaikkamme valikoituvat työn 
laadun, riittävän kapasiteetin, hyvien 
referenssien 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. 

T U O TA N T O
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Vuoden 2021 aikana kaikki 
tuotantopaikkamme tulevat 
sitoutumaan Uhanan 
Code of Conductiin, jossa 
määrittelemme tuotantoketjumme 
vähimmäisvaatimukset koskien 
mm. ihmis- ja eläinoikeusia. 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 ovat 
toimittajasopimukset, joihin sisältyy 
Code of Conductiin sitoutuminen. 
Sopimuksien eteenpäin vieminen 
on viivästynyt useiden erinäisten 
koronan tuomien haasteiden vuoksi. 
Sopimukset tullaan käymään läpi 
tuotantopaikkojen kanssa yhdessä 
(Covid-19-rajoituksista johtuen etänä) 

ja allekirjoittamaan vielä vuoden 
2021 aikana. Koronarajoitukset 
ovat tuoneet uusia haasteita mm. 
Code of Conductin toteutumisen 
todentamisen suhteen, koska 
matkustamista ei vieläkään suositella.

Maailmantilanteen normalisoiduttua 
suunnitelmissa on kuitenkin tulla 
todentamaan Code of Conductin 
toteutumista tuotantopaikoilla 
vierailuilla kahden vuoden välein. 
Toimittajakysely tullaan päivittämään 
yhteistyökumppanien kanssa 
kahden vuoden välein, jotta nähdään 
onko muutoksia tapahtunut tai 
suunniteltuja parannuksia toteutettu.
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* 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. 

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. 
Italian pisteytys luokituksessa 67.9.
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Viro Portugali Suomi Liettua Italia

13 845 vaatteen ja asusteen tuotantomaat prosentteina.

UHANAN  YHTEISTYÖN KULMAKIVET: 

• Ammattitaitoiset ja luotettavat 
yhteistyökumppanit, jotka jakavat 
samat arvot 
• Tunnemme tekijät, käymme 
paikan päällä 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. 

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE: 

• Tuottajakysely tuotantopaikkoihin 
ennen uusien tuotantosuhteiden 
solmimista
•  Koronatilanteen (Covid-19) 
normalisoiduttua säännölliset vierailut 
tehtailla 
• Code of Conduct ja 
toimittajasopimuksien tekeminen 
kangastehtaiden ja tuotantopaikkojen 
kanssa vuonna 
2021
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Suomi: Kutomo-Holopainen Oy, 
Sulantie 17, 04300 Tuusula 
Yhteistyötä vuodesta 2013, 
Valmistettava tuoteryhmä: Neuleet 
14,9% 
Henkilöstön määrä: 10

Suomi: Sidoste Oy, Hallilantie 29, 
33820 Tampere 
Yhteistyötä vuodesta 2018 
Valmistettava tuoteryhmä: Sukat 10,8% 
Henkilöstön määrä: 35

Suomi: Matex Oy, Jousitie 7, 20760 
Piispanristi 
Yhteistyötä vuodesta 2019
Valmistettava tuoteryhmä: Rusetit ja 
taskuliinat 1,4%
Henkilöstön määrä: 5

Viro: Baltic Intertex OÜ, Tondi 17, 11313 
Tallinn 
Yhteistyötä vuodesta 2017 
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset 
vaatteet 17,2% 
Henkilöstön määrä: 17

Viro: Rosiine OÜ, Raba 7, 10917 Tallinn 
Yhteistyötä vuodesta 2017 
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset 
vaatteet 14,8% 
Henkilöstön määrä: 13

Viro: Villawool Oü, Merikotka 7-17, 
93815 Kuressaare, Estonia 
Yhteistyötä vuodesta 2014
Valmistettavat tuoteryhmä: Pipot 2,2%
Henkilöstön määrä: 4

T U O TA N T O PA I KAT

Liettua: ABtex, UAB Pramones g.7, 
Alytus 62175 
Yhteistyötä vuodesta 2018 
Valmistettava tuoteryhmä: Kankaiset 
vaatteet 10,5% 
Henkilöstön määrä: 18
Alinhankintatehtaat joita käytetty 
Uhanan tuotannossa:
BVH, Kauno 51, Ukmerge, LT20118
Tekstona, Vytauto 18, Prienai, LT59129
Nevezis, Berzu 52, Panevezys, LT36147

Portugali: Black Moda Portugal, De 
Confecqoes Lda, Rua Da Barreira Nº 
1124, Gemieira, 4990645, Ponte De 
Lima 
Yhteistyötä vuodesta 2016, 
Valmistettava tuoteryhmä: Colleget 
27,7% 
Henkilöstön määrä: 18

Italia: B.I.G. (ent. Gibiwear s.r.l,) via G. 
Nerucci 3, 51031 Agliana 
Yhteistyötä vuodesta 2019, 
Valmistettava tuoteryhmä: Villahuivit 
0,3%
*emme saaneet tarkennusta 
henkilöstömäärään
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KUIN TOINEN IHO

Kankaita olemme tilanneet vuoden 
2020 aikana yhteensä noin 17 432 
metriä, joista 13,5 % kuproa, 12,5 % 
silkkiä, 4 % triasetaatti- polyester 
sekoitetta. Collegetuotteisiin 
käytettyä puuvilla-elastaania 29,4 
% (josta luomupuuvilla-elastaanin 
osuus 16,6 %). Mulesing-vapaata 
merinovillalankaa neuleisiin ja 
pipoihin käytetty noin 1337 kg. Joka 
on prosenttiosuudeltaan 31,9 % 
materiaaleista.

Suunnittelijamme vastaavat 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 vuosittain Première Vision 
Paris- ja Sustainable Angle -messuilla, 
joista olemme löytäneet uusia 
kontakteja ja mahdollisia materiaaleja 
tuleviin mallistoihin. Koronarajoitusten 
vuoksi uusien materiaalien etsiminen 
on tapahtunut messujen järjestämillä 

digitaalisilla alustoilla.
Collegeissamme käytetty puuvilla on 
vaihdettu luomupuuvillaksi vuoden 
2020 syysmallistosta eteenpäin. 
Tavoitteenamme on tulevaisuudessa 
korvata silkki luomusilkillä tai 
vaihtoehtoisilla vastuullisilla 
materiaaleilla, kuten lyocelilla (Tencel). 
Vuoden 2021 tuotantoon olemme 
valinneet silkin rinnalle myös lyocellin, 
joka korvaa hyvin aikasemmin 
käyttämäämme kuproa. Uusina 
materiaaleina 2020 mallistoissa olivat 
kupron lisäksi pyöräilyshortseissa 
käytetty, kierrätetystä polyesteristä 
valmistettu joustava neulos ja 
villakangastakeissa käytetty 
kierrätysvillasekoite. 

Vuoden 2021 mallistoissa kupron 
korvaa lyocell. Lyocell on viskoosin 
kaltainen muuntokuitu, mutta 
ympäristöystävällisempi vaihtoehto, 
koska sen valmistusprosessi ei vaadi 
samankaltaisia myrkyllisiä liuottimia. 
Lyocellia voidaan valmistaa suljetussa 
kierrossa, jossa lähes kaikki kemikaalit 
ja vesi ovat uusiokäytettävissä. Lyocell 

M AT E R I A A L I T
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on myös viskoosia kestävämpi kuitu 
ja sille on ominaista viileä tuntu ihoa 
vasten ja se imee hyvin kosteutta.
 
Olemme selvittäneet, että 
tuotantomme materiaalien raaka-
aineita ei tule Kiinasta Xinjiangin 
alueelta. Xinjiang on tunnettu 
puuvillan tuotantoalue, eikä alueella 
tiedettävästi tuoteta lainkaan silkkiä. 
Trikootuotteissamme käytetty puuvilla 
tulee Turkista, Intiasta, Ugandasta 
ja Tansaniasta. Viskoosisekoite 
Devorén puuvilla tulee Kiinasta, mutta 
tehtaamme Mantero on vahvistanut, 
että heidän raaka-ainetoimittajat 
eivät viimeisen 4 vuoden aikana ole 
hankkineet raaka-aineita Xinjiangin 
alueelta. Valmistaja on myös 

vahvistanut pystyvänsä toimittamaan 
tarvittaessa asiasta sertifioinnin.

Vuonna 2020 uudet 
entistä vastuullisemmat 
materiaalivaihtoehdot ovat ottaneet 
kasvavan roolin. Ne kattavat 
tuotannostamme jo yhteensä 
neljänneksen: Bluesign -sertifioitu 
triasetaattisekoite 4 %, kierrätysvilla 
3,8 %, kierrätyspolyesteri 0,69 % ja 
luomupuuvilla 16,61 %
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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  
vastuullisempien materiaalien 
löytäminen nykyisten tilalle, 
tinkimättä laadusta ja kestävyydestä.
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Neuleissamme oleva merinovilla on mulesing-vapaata ja Resposible 
Wool Standard -sertifioitua. Merinovilla valikoitui 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 säällä. 
Merinoneuleemme ovat saaneet kiitosta pitkästä käyttöiästään. 

Etsimme merinovillalle korvaajaa GOTS -sertifioidusta 
luomumerinovillasta, mutta se ei vastannut laatuvaatimuksiamme. 

Neuleet tuntuivat päällä kovilta ja karheilta sekä alkoivat 
nukkaantumaan todella nopeasti verrattuna käytössämme olevaan 

merinovillaan. Nukkaantuminen on toki villalle ominaista, mutta 
ero luomumerinovillan ja RWS -merinovillan nukkantumisen välillä 

oli yllätykseksemme huomattava. Haluamme tuotteidemme 
olevan pitkäikäisiä ja kestävän hyvin käyttöä, mutta toistaiseksi 

luomumerinovillaisen tuotteen käyttöikä testaamastamme laadusta 
olisi huomattavasti lyhyempi. Olemme kuitenkin toiveikkaita 
tulevaisuudessa löytämään merinovillalle ekologisemman ja 

pitkäikäisen vaihtoehdon. 

Neuletuotteet valmistetaan Kutomo-Holopaisella Suomessa, 
Tuusulassa. Langan valmistaa Italialainen Lanerossi ja sillä on Öko-

Tex -standardi 100 ja RWS -sertifikaatti. Villa tulee kehräämöille 
pääasiallisesti Etelä-Amerikasta, osittain Etelä-Afrikasta.

Villawoolin Viron Kuressaaressa valmistamat merinovillapipot 
kudotaan Bluesign -sertifioidusta merinovillasta. Langan valmistaa 
itävaltalainen Schoeller GmbH, jonne raakavilla tuodaan Uudesta-

Seelannista.

M E R I N OV I L L A
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Etsimme käyttämämme silkki-puuvillan tilalle helppokäyttöistä, 
miellyttävää ja ekologista materiaalia. Erityisesti kankaan 
persikkamainen pinta ja kaunis laskeutuvuus sai meidät 

kiinnostumaan materiaalista. Materiaalilla on viskoosin hyvät 
piirteet, mutta tuotannossamme olevan laadun valmistukseen ei 

käytetä sellua. Manteron tehtailla valmistettu kangas valmistetaan 
puuvillatuotannon ylijäämästä, lyhyemmistä kuidun pätkistä eli 

lintteristä, jota ei voida käyttää puuvillalangan tuotantoon. Kangas 
kudotaan ja painetaan Manteron tehtaalla, Italiassa. Silkin tavoin 
kupro on miellyttävä päällä, mutta sitä helppohoitoisempi. Kupro 
muistuttaa ominaisuuksiltaan ja valmistusmenetelmältään paljon 

viskoosia. Se on miellyttävä käyttää ja hengittää hyvin.

Kuprotuotteitamme valmistavat Virossa Baltic Intertex OÜ ja Rosiine 
OÜ sekä Liettuassa ABtex UAB. Kankaat valmistaa Italiassa Mantero 

SETA Spa. Raaka-aine kankaaseen tulee Japanista.

K U P R O
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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 käyttämäämme muotokieleen, sopii 
loistavasti digiprinttaukseen ja toistaa värit kauniisti. Oikein 

käytettynä ja huollettuna se säilyy hyvänä pitkään.

Käyttämämme 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 yhdessä maassa, lanka voidaan kutoa toisessa, värjätä 

kolmannessa ja kangas kutoa vielä neljännessä eri maassa. Tämän 
pitkän tuotantoketjun selvittämisessä olemme päässeet siihen 

asti, että raaka-aineet sekä niiden prosessointi tehtaallemme tulee 
Kiinasta, jossa valtaosa maailman silkistä valmistetaan.

Silkkituotteitamme valmistaa Virossa Baltic Intertex OÜ ja Rosiine 
OÜ sekä Liettuassa ABtex UAB. Kankaat valmistaa Italiassa Clerici 

Tessuto.

S I L K K I
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Kun valitsimme triasetaatin mallistoihimme materiaalin 
helppohoitoisuus ja kestävyys olivat avainasemassa. Triasetaatti 

(SoalonTM) on muuntokuitu, jonka raaka-aineena käytetään 
puhdasta selluloosaa. Materiaalilla on FSC sertifikaatti, eli raaka-aine 

on 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 
tuotantoketjulla on Bluesign -sertifikaatti. Soalonin tuotannossa 
syntyvät käyttökelvottomat Soalon langat voi sulattaa uudelleen 

ja uusiokäyttää langantuotannossa. Liuottimena käytettävä 
Metyleenikloridi kiertää suljetussa kierrossa 99-prosenttisesti 
ja 1% haihtuu tuotantoketjussa. Näin ollen myrkkyjä ei pääse 

lopputuotteeseen. Lisäksi Bluesign -sertifikaatti valvoo vastuullista 
tuotantoprosessia. Käyttämämme triasetaattipohjaiset materiaalit 

ovat Ökö-Tex -standardi 100:n mukaisia.

Tuotteiden valmistus tapahtuu Liettuassa ABtex UAB ompelimossa 
ja materiaalin valmistaa Japanissa Kowa Company Ltd.

T R I A S E TA AT T I  J A 
T R I A S E TA AT T I S E KO I T T E E T
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Puuvillamateriaalit ovat valikoituneet mallistoihimme materiaalin 
laadun ja pitkäikäisyyden vuoksi. Collegetuotteissamme 

käytettävälle puuvilla-elastaanille on löytynyt vuoden 2020 
syksyn mallistoon laadultaan kriteerimme täyttävä luomupuuvilla. 

Teemme jatkuvasti työtä, jotta voisimme korvata puuvillan 
käytön mallistoissamme luomu- tai kierrätyspuuvillalla. Aiemmin 

markkinoilta löytyneet kierrätyspuuvillavaihtoehdot eivät ole 
täyttäneet kriteerejämme materiaalin laadun ja pitkäikäisyyden 

suhteen, vaan tuotetestauksissa on huomattu laadullisia puutteita. 
Olemme tyytyväisiä että tulevaisuudessa Black Modalla valmistetut 

collegetuotteet voidaan valmistaa luomupuuvillasta ja voimme 
ylpeästi seistä laadun takana. 

Collegetuotteiden valmistus tapahtuu Portugalissa Black Moda 
Portugalissa ja materiaalin heille tuottaa Armaco. Puuvilla tulee 

Black Modalle Turkista, Intiasta, Ugandasta ja Tansaniasta.
https://blackmoda.fi/app/uploads/2021/04/blackmoda-

vastuullisuusraportti-2020-fi-1.pdf

P U U V I L L A E L A S TA A N I
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Devoré on polttopaino -menetelmällä valmistettu kangas, jossa 
kankaan kuosi poltetaan näkyviin sapluunan avulla. Halusimme 

tuodan kesän mallistoomme uuden materiaalin, jonka avulla 
saisimme yksivärisiin malleihin uudenlaista mielenkiintoa. Devoré 

-tuotteita voi yhdistellä erilaisten vaatekerrosten kanssa tai käyttää 
sellaisenaan. Polttopainotekniikka vaatii muovipohjaista kuitua, jotta 

kuosi saadaan esille ja kangas säilyy prosessissa ehjänä. Viskoosi-
polyamidin raaka-aineet tulevat Kiinasta, valmistus, värjäys ja 

viimeistely Italiassa.

Kankaanpaino tapahtuu Italiassa Mantero SETA Spa:n tehtaalla ja 
tuotteet valmistetaan Virossa Rosiinen ja Baltic Intertexin tehtailla. 

Raaka-aineita tulee useista eri maista.

D E VO R É , 
V I S KO O S I - P O LYA M I D I  S E KO I T E
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Première Vision Paris -kangasmessuilta löysimme italialaisen 
villakankaisiin erikoistuneen yrityksen, Manteco Spa:n. Takeissa 

käyttämämme materiaali on valmistettu laadukkaasta MWool®-
materiaalista, seuraavan sukupolven kierrätysvillasta, jonka 

ominaisuuksiin kuuluu erinomainen lämmönkesto, pehmeän 
tuntu, hengittävyys ja mukavuus. Kierrätysvilla on kerätty 

uudelleen käyttöön ja lajiteltu värien mukaan, jolloin kankaiden 
värjäykseen ei tarvita lainkaan kemikaaleja. Kierrätetyn villan 

tuotantoprosessi säästää myös vettä, sähköä ja uusiutumattomia 
luonnonvaroja. Materiaali on maailman ensimmäinen 

kierrätysvilla LCA-sertifioinnilla eli tieteellisellä arvioinnilla heidän 
ympäristövaikutuksistaan. Vertailussa todettiin valmistamisen 

kuluttavan 87 % vähemmän vettä, 74 % vähemmän hiilidioksidia 
ja 58 % vähemmän energiaa. Jotta kierrätetty villa olisi kestävä ja 
pitkäikäinen, tarvitaan kankaaseen myös polyamidia. Villakangas 
on myös GRS-sertifioitua ja se on 100 % uudelleen kierrätettävissä 
heidän takaisinkeruu-järjestelmän kautta, mutta tämän prosessin 

käynnistäminen on vielä osaltamme kesken heidän kanssaan.

Tuotteiden valmistus tapahtuu Liettuassa ABtex UAB:n ompelimossa 
ja materiaalin valmistaa Italiassa Manteco Spa.

K I E R R ÄT Y S V I L L A
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Shortseissamme käytetty kierrätetty polyester on jalostettu langaksi 
merestä kerätyistä muovipulloista ja kaatopaikkojen jätemuovista. 

Econyl -nylonin tuotantoprosessa kierrätysmateriaali saadaan 
uusittua raaka-nylonin veroiseksi, joka mahdollistaa kierrätetyn 

polyesterin kierrättämisen uudelleen ja uudelleen. 

Aquafil -yrityksellä on kierrätystehtaat USA:ssa ja Sloveniassa. 
Kangas painetaan Suomessa Print Scorpiolla, jolle se hankintaan 

Carvicolta, Italiasta. Tuotteet on valmistettu Virossa Rosiine ÖU:lla

K I E R R ÄT Y S P O LY E S T E R
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Italia: Clerici Tessuto S.p.a (Seri.co, 
Ökö-tex 100. GOTS, FSC, GRS.) Via 
Belvedere 1/A, 22070 Grandate

Italia: Mantero Seta S.p.a. (SA8000, 
ISO 14001, OHSAS 18001, GOTS, RCS, 
ZDHC.) Via Riccardo Mantero, 15, 
22070 Grandate

Italia: Manteco S.p.a., Via della Viaccia, 
19, 59013 Montemurlo

Italia: Lanerossi, Filati viale Trieste, 62, 
36075 Alte Ceccato

Itävalta: Schoeller GmbH, (Bluesign) 
Spinnereistraße 10, 6971 Hard

Portugal: Black Moda Portugal* /
Armaco Lda, Rua de Fervença, 162 
4760-725 Ribeirão

Japani: Kowa Company Ltd. (FSC, 
GOTS, Bluesign, ISO9001, ISO14001, 
Ökö-tex 100) 332-1 Ono Shinden, Fuji, 
Shizuoka 417-0845

Suomi: Printscorpio, Urheilukentäntie 
6, 36720 Aitoo

*GOTS sertifikaatti hankinnassa koko 
tuotantoon  
 
Huom: listassa lueteltu kaikki tehtaan 
sertifikaatit, myös ne, jotka eivät liity 
suoraan Uhanan tuotteisiin.

KA N G A S T O I M I T TA J AT
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4167,12 kg

Villa
0,4 %

Kierrätyspolyester
0,7 %

Puuvilla
1,4 %

Viskoosisekoite
1,8 %

Kierrätysvilla
3,8 %

Triasetaatti sekoite
4,0 %

Silkki
12,6 %

Puuvilla-elastaani
12,8 %

Kupro
13,6 %

Luomupuuvilla-elastaani
16,7 %

Merinovilla
32,1 %

Materiaalien prosenttiosuuden kokonaistilausmäärästä kiloina.



S U S TA I N A B I L I T Y

U H A N A  2 0 1 92 6
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VIESTI  VOIMASTA

Hyvä koru ei ole vain koriste, se antaa 
uuden elämän vanhalle vaatteelle, 
muuttaa arkisen juhlavaksi, kertoo 
viestejä rakkaudesta, vahvistaa 
kantajan omaa tarinaa. 

Korujemme yksi päämateriaaleista on 
aina ollut laserleikattu ja digiprintattu 
PEFC- ja FSC-sertifioitu koivu, 
jonka kaikki tuotantovaiheet puun 
kasvatuksesta aina osien viimeistelyyn 
tapahtuu Suomessa. Puun rinnalle 
olemme vuonna 2020 nostaneet  
muita Suomessa valmistettuja 
uusia materiaaleja, joista suuri osa 
hyödyntää kierrätettyjä raaka-
aineita. Uudet korujen materiaalit 
ovat keramiikkaa, kierrätysakryyliä, 
leikkuuhävikistä valmistettuja 
silkkikiviä, sekä kierrätyshopeaa ja 
-pronssia. Etsimme mielenkiintoisia 
ja vastuullisia materiaaleja sekä 
niiden valmistajia tarkasti valikoiden. 
Olemme ylpeitä, että olemme 
päässeet tekemään yhteistyötä 
uskomattoman taitavien tekijöiden 
kanssa.

Koukkujen sekä muiden kokoamisessa 
tarvittavien koruosien suhteen 
tavoitteemme on pitkään ollut löytää 
luotettavia valmistajia EU:n sisältä, 
joilta hankkia tuotteet suoraan. 
Työ on tuottanut tulosta ja vuoden 
2020 aikana siirryimme hopeisten 
koruosien osalta Puolassa toimivan 
valmistajan tuotteisiin. Materiaali on 
sterling-hopeaa, osassa tuotteista, 
on päällä lisäksi kultaus. Raaka-
aineet tulevat pääosin EU:n sisältä. 
Yksi korumalli valmistettiin 2020 
vuonna kokonaisuudessaan tässä 
tuotantopaikassa. 

Muissa koruosissa, joissa sterling-
hopea olisi turhan pehmeä ja kallis 
materiaali, olemme käyttäneet 
korumetalleja, eli nikkelivapaita 
metalliseoksia. Näitä ovat 
Pisarakorvakorujen hopeoitu Saksassa 
valmistettu ketju, Iso-Britanniassa ja 
USA:ssa valmistetut kiinnityslenkit 
sekä Espanjassa valmistetut metalliset 
ornamentit. Osassa korumalleja 

KO R U T U O TA N T O
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koronatilanteen vuoksi tauolla ollutta 
työpajatoimintaa. Työpajatoiminta 
tarjoaa lisäksi väylän hyödyntää 
ylijäämämateriaaleja ja 2-laatuisia 
koruosia.

Nykyisten huolto-ohjeiden lisäksi 
tavoitteenamme on vuonna 2021 
kehittää korujen huoltopalveluita 
sekä valmistaa ensimmäinen 
oma huoltotuotteemme, korujen 
puhdistusliina.

käytetään lisäksi Espanjassa 
valmistettuja puuvillaisia ja Liettuassa 
polyesteristä valmistettuja tasseleita. 
 
Samat toimintaperiaatteet 
korostuvat niin korujen kuin 
vaatteiden suunnittelussa 
ja valmistuksessa. Pyrimme 
valmistamaan merkityksellisiä 
koruja, joita halutaan huoltaa ja 
käyttää niiden elinkaaren loppuun 
asti. Uskomme elämyksellisten 
korupalvelujen tukevan tätä. 
Tarjoamme kivijalkaliikkeissämme 
korujen kustomointimahdollisuutta, 
koruja vuokrauspalvelumme kautta 
sekä tavoitteenamme on jatkaa 
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TUOTANTOPAIKAT:

Suomi: Faktoria, Valikatu 15, 33240 
Tampere. 
Henkilöstömäärä: 1 
 
Suomi: Hembula Design, Pruukinraitti
15, 31160 Nuutajärvi. 
Henkilöstömäärä: 1

Suomi: Minkamainen, Ratapolku 6,
33880 Lempäälä. Henkilöstömäärä: 1 
 
Suomi: Karina Jewellery, Mäntyhaantie 
6, 33800 Tampere. Henkilöstömäärä: 1 
 
 
MATERIAALIEN VALMISTAJAT:

Suomi: Laser Cut Studio, 
Kuortaneenkatu 7b, 00520 Helsinki
Henkilöstömäärä: 6 

Suomi: Nokuro Design, Pruukinraitti 15
31160 Nuutajärvi. Henkilöstömäärä: 1 
 
Suomi: Munkaa Design, 
Keijukaistenpolku 8 A 17, 00820 
Helsinki. Henkilöstömäärä: 1 
 
Suomi: Ingacecilia, Veräjä 8 B 46, 
00650 Helsinki. Henkilöstömäärä: 1 
 
Suomi: Kultataide Jewelry Castings Oy 
Kanervistontie 1, 45200 Kouvola 
Henkilöstömäärä: 1-4 
 
Saksa: Walter Fischer GmbH & Co. KG, 
Struthstraße 39, 55743 Idar-Oberstein* 
 
Puola: Silvexcraft, Ul. Orkana 5, 36-020 
Tyczyn. Henkilöstömäärä: 11-50 

Espanja: Don Cuentas,
Avda. Mediterraneo 39, 01015 Vitoria* 

*emme saaneet tarkennusta 
henkilöstömäärään
 
Materiaalien valmistajista kolmen 
tuotteen osalta tiedossa vain 
toimittaja/ jälleenmyyjä sekä 
valmistusmaa, ei valmistavaa 
tehdasta:
 
• MBeadsUK, Brackley, 
Northamponshire, Iso-Britannia 
Valmistusmaa Liettua 
• International Craft, Unit 4, The 
Empire Centre, Imperial Way, Watford 
WD24 4YH, Iso-Britannia 
Valmistusmaa Iso-Britannia 
• Bohemian Findings, 1968 Cardigan 
Road, Saint Peters Bay, PE C0A 2A0 
Valmistusmaa USA 

 
 

UHANA KORUTUOTANNON 
KULMAKIVET: 

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

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE: 

• Yhteistyön ja tuotteiden laadun 
kehittäminen
• Korjaus- ja huoltopalveluiden sekä 
tuotteiden tuominen asiakkaille



U H A N A  2 0 2 0 3 0
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VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN

2019 aloimme kehittää 
ensimmäistä virallista 
vastuullisuussuunnitelmaamme. 
Tämä työ toi uutta syvempää 
ymmärrystä toimintamme eri osa-
alueista sekä kehitystarpeistamme. 
Tavoitteenamme oli vuoteen 2020 
loppuun mennessä saada laskelma 
suorasta hiilijalanjäljestämme (Scope 
1), eli täysin oman toimintamme 
ympäristövaikutuksista, sekä tehdä 
suunnitelma niiden pienentämiseksi ja 
jatkaa tästä selvittämään myös Scope 
2 ja 3. Onnistuimme asettamassamme 
hiilijalanjälkilaskelmatavoitteessa ja 
vuonna 2020 olemme Scope 1:n lisäksi 
laskeneet kokonaishiilijalanjäljen myös 
Scope 2:n ja 3:n osalta.  

Koska emme omista omia tehtaita 
tai autoja, Scope 1:n osalta meidän 
hiilijalanjälki on 0 tonnia. Scope 2:n 
eli ostoenergiaan liittyvien päästöjen 
osalta hiilijalanjälkemme on 29,5 
tonnia. Tähän kuuluu liiketilojemme 
ja toimiston lämmitysmuodot. 
Scope 1:n ja Scope 2:n selvittäminen 
oli suhteellisen helppoa ja 

virhemarginaali näissä laskelmissa on 
pieni. Tampereen toimiston ja liiketilan 
sähkö tulee Tampereen Sähköltä ja on 
90 % vihreää sähköä eli uusiutuvista 
energialähteistä kuten puu-, vesi- 
ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. 
Helsingin liiketilamme sähköstä on 
37 % ja Turun DHL:n varastomme 
sähköstä 100 % on vihreää 
sähköä.  Yhteensä käyttämämme 
sähkömuodot ovat 84 % uusiutuvia 
energiamuotoja.

Scope 3:een sisältyvät kaikki 
epäsuorat päästöt, eli tavaroiden ja 
palveluiden hankinnoista syntyvät 
päästöt. Upstreamiin kuuluvat 
materiaalit, pakkausmateriaalit, 
kuljetukset, jätteet ja 
liikematkustaminen. Downstreamiin 
kuuluvat tuotteiden kuljetus 
asiakkaille ja tekstiilien huolto ja pesu. 
Kokonaisuudessaan hiilijalanjälkemme 
vuodelta 2020 on 127,86 tonnia.

H I I L I J A L A N J Ä L K I
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Scope 3:een liittyen jo taustatietojen 
selvitys vaatii hurjan määrän työtä, 
jonka lisäksi haasteita tuo esim. 
erilaisten hiilijalanjälkilaskureiden 
täyttö mahdollisuudet ja niiden 
aiheuttamat rajoitukset. Scope 3:n 
osalta virhemarginaalia syntyy muun 
muassa siitä, että kaikille materiaaleille 
ei löydy päästökerrointa. Laskelmissa 
olemme joutuneet käyttämään 
lähimpänä olevaa mahdollista 
materiaalin päästökerrointa. Kuprolle 
käytimme viskoosin kerrointa, kun 
taas triasetaatille modaalin kerrointa. 
Villakankaalle kankaana ei ole lainkaan 
kerrointa, ainoastaan villalangalle. 
Myöskään kierrätysvillalle ei löytynyt 
kerrointa, joten se on laskettu 
kierrätyspuuvillana.

Labelien ja lisätarvikkeiden osuutta 
hiilijalanjäljestä pidetään niin pienenä, 
että niille ei löytynyt kertoimia 
käyttämistämme laskureista. 
Materiaalien osalta todelliset 
päästömäärät päivittyvät sitä mukaa, 
kun laskurit kehittyvät ja tehtaat 
tarjoavat materiaalien laskukertoimia.

Tekstiilien huoltoon ja pesuun liittyvät 
päästöt on laskettu yläkanttiin 
tuottamiemme vaatteiden mukaan. 
Laskurissa oletusarvo tuotteelle on 
40 pesu/silityskertaa vuodessa. Me 
ohjeistamme tuotteidemme harvaan 
pesuun. Luonnonkuidut silkki ja villa 
selviävät hyvin vuodessa muutamalla 
pesulla, pääasiallisesti tuulettamalla 
ja harjaamalla. Villakangastakkeja ei 
suositella pestäväksi kotona lainkaan. 
Näiden tuotteiden huolto onnistuu 
myös tuulettamalla ja harjaamalla. 

Laskelmien virhemarginaalia 
suurentaa myös se, että emme tiedä 
tuottamamme jätemäärän suuruutta. 
Koronan vuoksi matkustaminen 
vuonna 2020 ollut vähäisempää 
verrattuna edellisiin vuosiin, eikä 
anna realistista kuvaa matkustamisen 
päästöjen todellisesta suuruudesta.

Alkuvuodesta 2020 teimme yhden 
messumatkan Lontooseen, kaksien 
kangasmessujen ja tehdasvierailujen 
sijaan. Laskelmiin käyttämämme 
laskurin pilottiversiossa työmatka-
autoilu puuttui täysin, joten 
työmatkat ja kuvausmatkat on 
laskettu taksimatkoina. Laskelmista 
puuttuu myös kankaiden toimitus 
alkuperämaista tehtaille, nyt 
kuljetuksissa laskettu vain tuotteiden 
kuljetukset tehtailta varastolle ja 
varastolta myymälöihin tai asiakkaalle. 
Laskurista puuttui myös täysin 
kertoimet korumateriaaleille, joten 
korutuotannon päästöt olisivat 
tämän mukaan 0 tonnia. Käytimme 
kuitenkin toista laskuria hyväksemme 
selvittääksemme korutuotannon 
raakamateriaalien päästöjä ja ne ovat 
0,38 tonnia.

Hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen 
seuraava vaihe on löytää tapoja 
sen minimointiin sekä pohtia 
voisimmeko kehittää positiivista 
hiilikädenjälkeä. Tavoitteenamme 
on kartoittaa päästöjen 
kompensoitimahdollisuuksia ja 
samalla tehdä kehitystyötä aina 
ekologisempien valintojen kanssa, 
läpi koko toimintaketjumme. Olemme 
sitoutuneet tavoitteeseen olla 
hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 
mennessä.
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UHANAN ILMASTOTYÖN KULMAKIVET:

• Hiilijalanjäljen laskeminen, 
ymmärtäminen ja seuraaminen 
• Ympäristövastuun huomioiminen 
kaikessa toiminnassa.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE: 

• Hiilijalanjäljen minimoiminen
• Positiivinen hiilikädenjälki 
• Hiilineutraalius vuoteen 2030 
mennessä. 
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Vuonna 2019 olimme juuri 
vaihtamassa nimen Uhana Designista 
lyhyempään muotoon, Uhana ja 
uudistimme useita merkintä- ja 
pakkausmateriaalejamme. Löysimme 
ruotsalaiselta ACG:lta palvelua useaan 
tarpeeseen saman katon alta. 

Tällä hetkellä ACG valmistaa meille 
kaikki korulaatikot, ostoskassit, 
vaatteista löytyvät niska-, koko- ja 
riippulaput, hintatarrat sekä valtaosan 
pesumerkeistä. Kaikki paperiset 
tuotteet, kuten riippulaput, ostoskassit 
ja korulaatikot, on kierrätettävissä 
paperinkeräyksessä. Pesu-, niska- ja 
kokolaput on valmistettu kierrätetystä 
polyesteristä ja kuuluvat Öko-Tex-
standardi 100, luokkaan I. 
 
Osa pesulapuista tulee suomalaiselta 
Tuotenauhalta. Myös näissä materiaali 
on kierrätysmuovia. Tuotteissa, joiden 
materiaali ei ole jatkuva, on pesulaput 
valmistettu Liettuasta UAB Abtexin 
alihankkimana polyesteristä.

Näiden mallistosta toiseen jatkuvien 
materiaalien lisäksi olemme 
tilanneet ACG:lta Villawoolin 
valmistamaan Bold Beanieen 
omenankuoriselluloosapohjaisen 
Uhana -logomerkin ja Better 
Days -kangaskassin siirtokuvat. 
Omenankuoripohjainen logomerkki on 
valmistettu käyttämällä omenamehun 
tuotannon teollisuusjätettä 50% ja 
50% polyuretaania. Merkki on näin 
vegaaninen ja vähentää kemikaalien 
käyttöä sekä fossiilisten materiaalien 
lähdettä. ACG:n siirtokuvat ovat 
Bluesign -sertifikoituja taaten 
100 % kestävän ilmastoneutraalin 
valmistuksen.

PIENIÄ YKSITYISKOHTIA

PA K KA U K S E T
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2019 kokeilimme kehittää 
vaatteillemme biohajoavaa 
varastointi- ja lähetyspakkausta, 
joka kuitenkin suojaisi herkkiäkin 
vaatteita mahdollisimman hyvin 
myös varastoinnin ja postittamisen 
vaihtuvista ympäristöistä. 
Ostokokemuksena tuotteen 
vastaanottaminen kauniisti 
silkkipaperiin käärittynä biohajoavan 
pussin sijaan on miellyttävämpi, 
joten päätimme jättää tuotteet 
pakkaamatta yksittäispakkausiin.

Suurin osa pakkausmateriaalistamme 
on kierrätettävää pahvia. Varastolta 
tuotteet lähtevät kaupoille 
ja asiakkaille pahvilaatikossa 
silkkipaperiin käärittynä. Vuonna 
2020 siirryimme muovisesta teipistä 
paperiteippiin. 

Tulevaisuudessa tavoitteenamme 
on korvata paperituotteet 
kierrätetystä materiaalista 
valmistettuihin versioihin, 
valmistaa 100 % pesulapuista 
kierrätyspolyesteristä, päästä eroon 
kaikesta kertakäyttömuovista ja saada 
pakkauksemme täysin kierrätettäviksi.
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UHANAN PAKKAUSTEN KULMAKIVET: 

• Kierrätysmateriaalien suosiminen 
• Muovinkäytön minimointi 
kertakäyttötuotteissa
• Tuotteita toimituksessa ja 
varastoinnissa hyvin suojaavat 
pakkaukset.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE: 
 

• 100% ekologisista materiaaleista 
valmistetut kierrätettävät tai 
uusiokäytettävät pakkaus- ja 
merkintämateriaalit.
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Olemme aina tehneet työtä 
materiaalihävikin minimoimisessa, 
esimerkiksi myymällä kaikki 
vaateprotomme ja 2-laatuiset 
tuotteemme. Tarkoilla 
leikkuusuunnitelmilla sekä hyvällä 
tuotannon kokonaisuuden hallinnalla 
voidaan minimoida hävikin syntyä. 
Tätä osa-aluetta haluamme kehittää 
vielä paremmaksi tulevaisuudessakin.  
 
Vuoden 2020 keväällä aloimme 
tarkastelemaan syvemmin 
kangashävikkiämme ja sen 
mahdollisuuksia. Syksyllä 
ensimmäiset leikkuun ylijäämäpaloja 
materiaalinaan hyödyntävät 
silkkikiviset korut julkaistiin.

2019 aloitimme uutena toimintana 
työpajat, joissa asiakkaat voivat 
valmistaa unelmiensa korut 
hyödyntämällä ylijäämämateriaaleja. 
Tarkoitus on paitsi vähentää 
materiaalihävikkiä, myös tuoda esille 
materiaalien ja tekijöiden työn arvo 
henkilökohtaisen kokemuksen kautta. 

Tavoitteenamme on selvittää koko 
tuotantomme materiaalihävikin 
määrä vuoden 2021 syysmallistosta 
lähtien. Vuoden 2021 kesän 
tuotannosta saimme kerättyä 
kaiken leikkuujätteen ompelimo 
Rosiinen tuotannosta, jossa teimme 
14,8% koko vaatetuotannostamme, 
kudotuista kangasvaatteista jopa 
34,9 %. Laskelmiemme mukaan 
kaikesta Rosiinelle tilatusta silkistä 
leikkuujätettä tuli 7,8 %, Tencelistä 
18 %. Tencelin normaalia suurempi 
leikkuuhävikin osuus selittyy 
materiaalin toimitusviivästyksillä. 
Tuotantoa ei pystytty keskittämään 
niin, että kaikki samasta materiaalista 
valmistettavat tuotteet tehtäisiin 
yhdessä tuotantopaikassa. Kyseisessä 
ompelimossa valmistettiin vain yhtä 
tuotetta, jonka suuri kaavan muoto 
teki leikkuusuunnittelusta normaalia 
tehottomampaa. Kun materiaalien 
keskittäminen on mahdollista, 
voidaan useampia erilaisia tuotteita 
leikata saman aikaisesti minimoiden 
leikkuuhävikkiä.

ROSKASTA AARTEEKSI

M AT E R I A A L I H ÄV I K K I
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Leikkuusuunnitelmasta jää joskus 
yli isompia paloja joita olemme 
keränneet myöhempää myyntiä 
tai jatkokäyttöä varten. Olemme 
kartoittaneet mahdollisuuksia 
hyödyntää ylijäämätekstiiliä 
materiaalintuotannossa, 
pientuotteissa, pakkausmateriaalina ja 
ideoineet taide- ja käsityöprojekteja. 
Parhaillaan yritämme löytää 
yhteistyökumppaneita, jotta 
voisimme käyttää pienimmätkin 
pientuotteisiin käyttökelvottomat 
silput ja myymättömät II-laatuiset 
kankaat hyödyksi esimerkiksi uusien 
materiaalien kuituna.

UHANAN HÄVIKIN VÄHENTÄMISEN 
KULMAKIVET:

• Tuotantosuunnittelulla leikkuuhävikin 
minimointi 
• 2-laatuisten materiaalien ja 
tuotteiden mielekäs hyödyntäminen.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE: 

• Hävikkimateriaaleja hyödyntävien 
tuotteiden suunnittelu
• Käyttökelvottoman 
ylijäämämateriaalin hyödyntäminen 
uuden materiaalin raaka-aineena.
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E I  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 
vuosittain Black Fridayn yhteydessä, 
jotta ihmiset saavat käsityksen 
hinnoitteluperiaatteistamme.

Vaikka olemme tarkkoja laadusta, 
välillä kankaassa voi tulla värivirheitä, 
kankaan viimeistelyssä on tullut 
tehtaalla virhe tai ompelussa on tullut 
maanantaikappaleita. Usein virheet 
ovat pieniä, joten haluamme myydä 
nämä tuotteet alennuksella ja näin 
ollen ehkäistä hävikkiä.

Vaikka koemme tuntevamme 
asiakkaat hyvin, myös menekin 
arvioiminen eri kokojen välillä on 
toisinaan haastavaa ja saatamme 
arvioida esimerkiksi jonkin koon 

menekin väärin. Toisinaan oma 
ihastuksemme tiettyyn malliin 
aiheuttaa, että tuotetta saatetaan 
teettää kysyntään nähden liikaa, 
jolloin saatamme myydä loput 
alennettuun hintaan. Emme 
kuitenkaan usko sesonkiajatteluun, 
joten tuotteita voi olla varastossa 
pidempäänkin.  

Näitä tuotteita 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. 
 
Haluamme, että myyntistrategiamme 
ei pohjaudu kertakäyttöisyyteen ja 
kasvavaan kulutukseen, vaan tukee 
harkittuja ostopäätöksiä ja vastuullista 
kuluttamista.

H I N N O I T T E L U
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UHANAN MYYNNIN KULMAKIVET:

 • Kannustus harkittuihin 
ostopäätöksiin
• Ei sesonkialennuksia
• Ei ylituotantoa tai tuotehävikkiä
• Tuoda esiin tuotteiden ja työn arvoa 
myös hinnoittelussa.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE:

 • Vastuullisen yritystoiminnan 
kehittäminen myös jatkossa ja 
kasvaminen sen ehdoilla
• Panostaa myynnissä yhä enemmän 
vaihtoehtoisiin malleihin kuten 
vuokraukseen ja huoltoon.
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RAKASTETUT VAATTEET 
KESTÄVÄT

Toivomme, että luomme tuotteita 
joita halutaan käyttää pitkään sekä 
kulttuuria joka kannustaa kauneuden 
jakamiseen ja vaalimiseen. Haluamme 
luoda rakastavaa suhdetta asiakkaiden 
ja tuotteidemme välille sillä uskomme, 
että rakastetut vaatteet kestävät.

Tuotteiden merkityksellisyyden lisäksi 
haluamme tarjota asiakkaillemme 
aitoja välineitä ja inspiraatiota 
tuotteista huolehtimiseen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä 
tarjoamme asiakkaillemme 
tuotteen oston yhteydessä 
hoito-ohjeet, jotka löytyvät 
lisäksi myös verkkosivuiltamme. 
Myymäläkohtaamisissa 
asiakaspalvelijamme ohjeistavat 
tuotteiden hoidossa ja jokainen 
myyjämme on Arkivé Atelierin 
kouluttama vaatehuollon 
ammattilainen. Tarjoamme hoito-
ohjeiden lisäksi myymälöissämme 
sekä verkkokaupassamme 
tuotteillemme kuratoidun valikoiman 
Arkivé Aterlierin vaatehuoltovälineitä.

Jo pitkään haaveissamme on 
ollut tarjota asiakkaillemme 
entistä kokonaisvaltaisempaa 
vaatehuoltopalvelua. Vuoden 2021 
tavoitteenamme on lanseerata 
vaatehuoltopalvelu Uhana Care, joka 
palvelee asiakkaitamme kaikissa 
vaatteiden huoltoon liittyvissä 
asioissa. Uhana Care pitää sisällään 
konkreettisen huoltopalvelun 
johon kuuluvat pesu-, korjaus- ja 
muokkauspalvelut, jotka toteutetaan 
yhdessä meille tuttujen ammattilaisten 
kanssa. Lisäksi Uhana Care palveluun 
sisältyy entistä kattavammat hoito-
ohjeet eri materiaaleille sekä laajempi 
valikoima huolto- ja hoitotuotteita. 
Tavoitteenamme on myös luoda 
vaatehuollon ympärille inspiroiva ja 
innostava ilmapiiri somekanaviemme 
sekä erilaisten tapahtumien kautta.

U H A N A  CA R E
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UHANAN HUOLTOPALVELUIDEN 
KULMAKIVET:

• Kannustus ja inspirointi tuotteiden 
huoltamiseen
• Myyjät huoltamisen ammattilaisina
• Konkreettisten välineiden 
tarjoaminen vaatteiden huoltamiseen.

UHANAN HUOLTOPALVELUIDEN 
TAVOITTEITA TULEVAISUUDELLE: 

• Uhana Care huoltopalvelun 
kehittäminen.
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Uskomme, että Uhanalle tärkeä 
vastuullinen tuotanto kulkee käsi 
kädessä vastuullisen kuluttamisen 
kanssa. Lanseerasimme 
kesällä 2020 Uhana Dreams 
-vaatevuokrauspalvelun joka toimii 
sekä verkossa että Tampereen 
lippulaivamyymälässämme. 
Uhana Dreams kyseenalaistaa 
tutut kulutustottumukset ja 
antaa vaihtoehdon ostamiselle ja 
omistamiselle. 

Vuokravalikoimamme koostuu 
menneiden mallistojemme 
aarteista, kuratoiduista helmistä 
sekä uniikeista tuotteista, jotka on 
suunniteltu ainoastaan jaettaviksi. 
Tuotteet huolletaan huolella tuttujen 
yhteistyökumppaneidemme avulla. 
Näin voimme varmistaa, että 
tuotteet puhdistetaan ja huolletaan 
vuokrauskertojen välissä tehokkaasti 
mutta hellästi, jotta vaate kestäisi 
vuokrakäytössä mahdollisimman 
pitkään.

Uskomme, että vaatteilla on voima 
saada käyttäjänsä tuntemaan 
olonsa upeaksi, hetken tuntumaan 
erityiseltä. Uhana Dreams -palvelulla 
haluamme tuoda tuotteemme 
saavutettavimmiksi, jotta jokaisella 
olisi mahdollisuus pukeutua unelmien 
asuun erityisenä hetkenä.

U H A N A  D R E A M S

KESTÄVIÄ UNELMIA
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UHANA DREAMS 
-VUOKRAUSPALVELUN KULMAKIVET:

• Muodista nauttiminen vastuullisesti
• Tuotteidemme tekeminen 
saavutettavammiksi.

TAVOITTEITAMME TULEVAISUUDELLE:

• Palvelun ja valikoiman jatkuva 
kehitys
• Palvelun tarjoaminen Helsingin 
liikkeessämme
• Vuokraamisen tekeminen tutuksi 
asiakkaillemme.
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MALJA 
AINUTLAATUISUUDELLE

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 mallistomme 
myötä laajentaa tuotevalikoimaamme 
ja kokoskaalaamme, niin että 
pystyisimme tarjoamaan hyvin 
istuvia vaatteita mahdollisimman 
monelle. Haluamme juhlia ihmisten 
moninaisuutta ja tarjota vaatteita 
monenlaisille kehoille. 

Kokovalikoimaamme laajentaessa, 
emme halua tinkiä vaatteen 
istuvuudesta tai toimivuudesta. 

Tästä syystä tällä hetkellä tietyissä 
malleissamme isoin kokoskaala kattaa 
koot XXS-3XL. Vaikka toivoisimme, 
että pystyisimme laajentamaan 
kokovalikoimaamme nopeammin, vie 
tuotekehitysprosessi aina vähintään 
noin vuoden käytössämme olevilla 
pienen yrityksen resursseilla. 
Lisäksi riskien minimoiminen on 
meille elintärkeää ja kokosarjojen 
laajentamaan maltillisesti auttaa meitä 
keräämään mahdollisimman paljon 
tietoa koon menekistä sekä saamaan 
palautetta mallien toimivuudesta. 
Etsimme myös jatkuvasti materiaaleja 
jotka sopisivat joustavuutensa vuoksi 
laajempiin kokosarjoihin. 
 
Olemme pyrkineet omassa 
kuvastossamme moninaisuuteen. 
Inklusiivisuus on kuitenkin paljon 
enemmän kuin erilaiset ihmiset 
kameran edessä. Tulevaisuudessa 
haluamme panostaa yhä enemmän 
tapoihin nostaa monenlaisia tekijöitä 
esiin yhteistyön voimin.

Y H T E I S K U N N A L L I N E N 
VA I K U T TA M I N E N
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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 luoden 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 tasa-
arvo, 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.

Emme halua vain liimata tuotteiden 
päälle hyveellistä leimaa vaan pystyä 
luomaan todellista positiivista 
muutosta. Yhteistöitä suunnitellessa 
harkitsemme aina millä tavoin 
tukisimme parhaiten sen mukaista 

toimintaa, pitkäjänteisesti ja 
konkreettisesti. 

Arvotyössämme pidämme 
tarkeimpinä asioina konkreettisten 
toimien lisäksi läpinäkyvyyttä siitä 
mitä teemme. Vastuullinen toiminta ei 
ole yksittäisellä teolla saavutettavissa 
oleva määränpää, vaan pitkäjänteistä 
työtä ja jatkuvaa kehittymistä 
matkan varrella. Haluamme ottaa 
kaikki mukaan matkallemme ja 
viestiä avoimesti myös haasteista ja 
kehitystarpeistamme. Yksi esimerkki 
tavastamme tuoda toimintaamme 
läpinäkyväksi ovat olleet avaukset 
hinnanmuodostumisesta. Vuoden 
2020 julkaisumme aiheesta oli uusin, 
muttei ensimmäinen. Olemme 
tehneet samasta aiheesta useampia 
postauksia, sillä huomaamme sen 
joka kerta herättävän mielekästä 
keskustelua ihmisoikeuskysymyksistä, 
kuten elämiseen riittävän palkan 
turvaamisesta vaatetusalalla.
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UHANA VAIKUTTAMISEN 
KULMAKIVET: 
 
• Valmistaa tuotteita erilaisille kehoille 
ja tuoda niitä esiin kuvastossamme 
• Ottaa kantaa yhteiskunnalliseen 
keskuteluun 
• Tehdä konkreettista työtä 
tukeaksemme arvojemme mukaista 
toimintaa 
• Läpinäkyvä viestintä. 

TAVOITTEITA TULEVAISUUDELLE: 
 
 
• Laajentaa kokoskaalaamme sekä 
tuotevalikoimaa   
• Vahvistaa viestintäämme yhä 
avoimemmaksi
• Laajentaa yhteistyöverkostoamme 
inklusiivisemmaksi.
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PARAS MAHDOLLINEN 
TYÖPAIKKA

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, tasa-
arvoisen, 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 henkilökohtaisesti sekä 
myös vaikuttaa omaan työnkuvaansa 
esimerkiksi kouluttautumalla ja 
osallistumalla alan seminaareihin. 
Työterveyden, keskustelevan 
työympäristön, virkistystoiminnan 

M E I S TÄ

sekä kilpailukykyisen palkan lisäksi 
haluamme tukea Uhanan työntekijöitä 
toteuttamaan haaveitaan niin perhe-
elämässä kuin muissa haaveissaan 
työn ulkopuolella. 

Ravitsemalla yrityksen sisällä 
ratkaisukeskeistä ja kannustavaa 
keskustelukulttuuria, 
kommunikoimme luontaisesti samalla 
tavoin myös ulkopuolelle.
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UHANAN KULMAKIVET 
TYÖNANTAJANA:
• Kohtelemme toisiamme ja asiakkaita 
kuin ystäviä 
• Haluamme luoda yhteisöä ja 
lempeää kulttuuria.

TAVOITTEITAMME 
TULEVAISUUDELLE:
• Olla on paras työpaikka ja 
yhteistyökumppani.
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