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Vaateala on kokonaisuudessaan elänyt 
kovia aikoja COVID-19 - pandemian 
aiheuttaman ennennäkemättömän 
kriisin keskellä. Haastavista ajoista 
huolimatta vastuullisuusteot eri muo-
doissaan nousevat yhä tärkeämmiksi, 
olipa sitten kyse ilmastonmuutoksen 
vastaisesta taistelusta tai tehdastyö-
läisten oikeuksista. Me Nanso Group- 
illa jatkamme pitkäjänteistä vastuulli-
suustyötämme yrityksen täyttäessä 
kunnioitettavat 100 vuotta!

Me teemme yrityksenä luonnollisesti 
oman osamme vastuullisuuden ke-
hittämisessä, mutta haluamme myös 
edelleen kutsua kaikki asiakkaamme 
mukaan työhön ”pikamuotia” ja ”ker-
takäyttökulttuuria” vastaan. Tuot-
teemme on suunniteltu kestämään ai-
kaa, sekä laadullisesti että tyylillisesti, 

joten huolehdithan niistä hyvin ja pidät 
niitä pitkään. Laittamalla käyttämättö-
mät vaatteesi kierrätykseen tai myytä-
väksi jatkat niiden elinikää, vähentäen 
ympäristön kokonaiskuormitusta.

Osallistu muutokseen. Arjen teot ja 
valinnat ratkaisevat.

TOIMITUSJOHTAJAN ALKUSANAT
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SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI

Nanso Group kuuluu Suomen Tekstiili 
& Muoti liittoon ja osallistuu vuosit-
tain liiton vastuullisuus- ja viestintä-
ryhmän tapaamisiin. Ryhmä on tärkeä 
työväline kotimaisen tekstiili- ja vaa-
tekentän toimijoille, ja se tarjoaa mm. 
kiinnostavaa keskustelua vastuullisuus-
asioista ja esittelee uusia näkökulmia, 
toimintatapoja ja palveluja tehdä vas-
tuullisuustyötä. 

EETTI RY: RANK A BRAND

Vuoden 2020 alkuvuoden aikana 
Nanso brändi oli mukana myös tois-
ta kertaa Eetin järjestämässä Rank a 
Brand ränkkäyksessä. Onnistuimme 
kasvattamaan pisteitämme viidellä (7) 
ja nousemaan seuraavaan kategoriaan 
(D). Ränkkäys osoitti, että vastuulli-
suus vaatii pitkäjänteistä tekemistä, 
johon yrityksemme on sitoutunut, 

mutta jonka tulokset eivät realisoidu 
hetkessä. 

FINIX PROJEKTI

Nanso oli myös mukana Aalto yliopis-
ton vastuullisten tekstiilien systeemei-
hin keskittyvän Finix -projektin kahdes-
sa eri työpajassa, jotka liittyivät Shades 
of Green nimisen vastuullisuustyökalun 
kehittämiseen. SoG työkalun ideana 
on tukea sekä yritysten kuluttajille 
suuntaamaa vastuullisuusviestintää että 
helpottaa kuluttajien valintaa vastuulli-
sempien tuotteiden suhteen. Työkalun 
avulla arvioidaan sekä yrityksen sosiaa-
lista että ympäristöllistä vastuuta. 

Koemme Nanso Groupissa tärkeänä 
käydä jatkuvaa dialogia vastuullisuus-
asioista muiden tekstiilialan yritysten, 
yrityksen sidosryhmien sekä kansa-
laisjärjestöjen kanssa, sillä uskomme 
yhdessä tekemiseen. 
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KIERTOTALOUS & VAATTEIDEN 
ELINKAARI: EMMY YHTEISTYÖ

Tekstiilin elinkaaren pidentäminen 
vaikuttaa merkittävästi tekstiilialan 
ilmastovaikutuksiin. Tekstiiliteollisuu-
den hiilidioksidipäästöt vähenisivät 
jopa 44 %, jos vaatteita käytettäisiin 
tuplasti nykyistä 160 keskimääräistä 
käyttökertaa pidempään. 1 Vaattei-
den mahdollisimman pitkä elinkaari 
on meille tärkeää, ja pyrimme paitsi 
aikaa kestävään designiin, niin myös 
valmistukseen ja laatuun, jossa ostettu 
vaate palvelee käyttäjäänsä mahdolli-
simman pitkään. Kiertotalousajattelun 
vahvistuessa ja etsiessä uusia liiketoi-
mintamalleja valitsimme vuonna 2020 
käytettyjen vaatteiden kauppakumppa-
niksemme second hand osto- ja myyn-
tipalvelu Emmyn. Kaikkiin Nanso-myy-
mälöihin voi tuoda käytettyjä vaatteita 
Emmy:n kautta myytäväksi ja myynti-
tuotto on mahdollista valita vaikkapa 

Nanson lahjakortin muodossa, jolloin 
siihen saa 10 %:n korotuksen. 

LUONNON- JA LÄHIMATERIAALIT: 
UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI 
KAMPIN KAUPPAKESKUKSEEN

Maaliskuun alussa avasimme uuden 
konseptin mukaisen Nanso myymä-
län Kamppiin. Myymäläkonseptin on 
suunnitellut Studio Joanna Laajisto ja 
siinä on pyritty yhdistämään Nanson 
pitkä, lähes 100-vuotias perinne tämän 
päivän moderniin ilmeeseen ja asiak-
kaiden toiveisiin. Luonnonläheisyyttä 
tuovat neutraalit sävyt ja aidot, rou-
heat luonnonmateriaalit kuten pellava 
ja puu. Lähituotantoa ja kotimaisuutta 
edustavat Loimaan Kiven Mäntsälän 
punainen graniitti ja Suomessa käsityö-
nä valmistettava tuoli. Toimme myös 
ensimmäisenä suomalaisena vaatebrän-
dinä uuteen konseptimyymäläämme 
3D -tulostetut, biohajoavat mallinuket.

VUODEN 2020 VASTUULLISUUSTYÖN NOSTOT  I

Vuoden 2020 vastuullisuustyön nostot



4

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄT 
MATERIAALIT: ECOVERO™  
VISKOOSI 

Vastuullisempien materiaalien etsintä 
ja niiden osuuden kasvattaminen mal-
listoissa on tärkeä osa yrityksemme 
vastuullisuustyötä. Nanso brändin 
syksy - talvi 2020 mallistoissamme 
siirryimme käyttämään perinteisen 
viskoosin ohella EcoVero™ viskoo-
sia. Sen valmistuksessa käytettävä 
selluloosa on peräisin vastuullisesti 
hoidetuista eurooppalaisista metsis-
tä (FSC® tai PEFC™ sertifioidut) 
ja kuidun alkuperä on jäljitettävissä 
valmiista tuotteesta. Nanso brändin 
käyttämä EcoVero™ viskoosi kehrä-
tään Portugalissa. Se on saanut EU:n 
ympäristömerkin, koska sen tuotanto 
tapahtuu suljetussa kierrossa ja sillä on 
tavalliseen viskoosiin verrattuna 50 % 
pienempi energian ja veden kulutus.

HYVÄNTEKEVÄISYYS YHTEIS-
TYÖ: JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Nanso Group jatkoi yhteistyötään 

John Nurmisen säätiön kanssa vuon-
na 2020 lahjoittamalla omissa myy-
mälöissä myytyjen muovikassien 
tuoton kokonaisuudessaan säätiölle. 
Lahjoitettu summa oli 4 769 €. John 
Nurmisen säätiö suojelee Itämerta ja 
sen kulttuuriperintöä tuleville suku-
polville. Säätiö sai vuoden 2020 lo-
pussa päätökseen kaksi merkittävää 
hanketta: Vantaanjoen kipsihankkeen, 
jossa käsiteltiin yli 3600 hehtaaria 
peltoja kipsillä. Kipsikäsittely on 
kustannustehokas toimi ja se leikkaa 
pelloilta vesistöön valuvaa ravinne-
kuormaa 50 %. Myös EU-rahoittei-
nen BEST-hanke saatiin päätökseen, 
jossa parannettiin niin investointien 
kuin parempien käytäntöjen kautta 
teollisten jätevesien puhdistusta kun-
nallisilla puhdistamoilla.   

1 Ellen McArthur Foundation (2017). A New Textiles 
Economy: Redesigning Fashion’s Future. https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publi-
cations/A-New-Textiles-Economy_Full-Re-port_Updat-
ed_1-12-17.pdf)
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HIILIJALANJÄLKI 

Suomen Tekstiili ja Muoti pilotoi 
yhdessä Clonet Oy:n kanssa suo-
malaiselle tekstiilialalle räätälöityä, 
yrityskohtaista hiilijalanjälkilaskuria. 
Laskuri perustuu GHG (Greenhouse 
Gas Protocol) standardien mukaiseen 
laskentaan, joka on yksi käytetyimmis-
tä hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjen 
laskentaa tarjoava taho. Clonetin ja 
STJM:n jäsenyrityksille räätälöimän 
laskurin erityispiirteenä oli, että sen 
avulla pääsi laskemaan yrityksen hiili-
jalanjälkeä juuri kotimaiselle tekstiilia-
lalle määriteltyjen kerrointen kautta. 
Vastaavaa laskuria ei ole ollut aiemmin 
suomalaisten tekstiilialan yritysten 
käytössä. Verkosta on toki löydettä-
vissä muitakin hiilijalanjälkilaskureita, 
mutta haasteena on ollut eri laskurei-
den yhdistäminen ja meille oleellisten 
kerrointen suoranainen puuttuminen. 
Laskurin avulla pystyimme laskemaan 
suoria hiilidioksidipäästöjä omista 
päästölähteistä (scope 1), ja epäsuoria 
päästöjä energian hankinnasta (scope 
2) mutta myös yrityksen toiminnan 

aiheuttamia muita epäsuoria päästöjä 
(scope 3), jotka muodostavat merkit-
tävän osan yrityksen hiilijalanjäljestä. 

Tärkein havainto yrityksemme hiili-
jalanjälkilaskennassa oli, että n. 85 % 
päästökokonaisuudesta tulee käyte-
tyistä materiaaleista. Tämä vahvistaa 
sen, että vastuullisuuslupauksissam-
me oleva ympäristöystävällisempien 
materiaalien lisääminen on oikea tie. 
Toiseksi suurin päästömäärä oli omaan 
käyttöömme ostama kaukolämpö, n. 
9 % ja kolmanneksi omaan käyttöön 
ostettu sähkö, n. 4 % päästökoko-
naisuudesta. Kaikki itse ostamamme 
sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa 
(vesivoima).

Tekemästämme laskennasta jäi puut-
tumaan kokonaan yrityksemme se-
kajätteen määrä sekä scope 3 (do-
wnstream) päästöt: materiaalien ja 
tuotteiden kuljetukset asiakkaille sekä 
tekstiilien käyttö ja huolto. Vuoden 
2020 osalta voidaan myös nähdä että 
liikematkustamisen päästöt jäivät 
alemmalle tasolle, koska covid-19 

VUODEN 2020 VASTUULLISUUSLUPAUKSET  I
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osittain esti lentoliikenteen ja rajoitti 
myös muuta liikkumista. Näin ollen 
saamamme hiilijalanjälki ei ole vielä 
kaiken kattava luku, mutta kehityskel-
poinen työkalu tästä eteenpäin. Nanso 
Groupin tavoitteena on tehdä vuosit-
tain yrityskohtainen hiilijalanjälkilas-
kenta ja pyrkiä päästövähennyksiin.  

PAKKAUSTEN MÄÄRÄ JA 
VALMISTUSMATERIAALIT

Toisena tärkeänä vastuullisuuslupauk-
sena meillä oli vuodelle 2020 perehtyä 
pakkausmateriaaleihimme, niiden vä-
hentämiseen ja ympäristöystävällisem-
pien vaihtoehtojen tutkimiseen. Pak-
kausmateriaaleja ja muita tuotteeseen 
liittyviä materiaaleja ovat mm. kaikki 
tuotteen brändilabelit, pesulaput, 
riippulaput ja tuotepussit. Lisäksi tuo-
te lähtee tavarantoimittajalta pahvi-
laatikossa, joka saapuu varastoomme. 
Olemme pyytäneet tavarantoimittajil-
tamme hieman vahvempaa pahvilaatik-
koa tuotteille, jolloin voimme hyödyn-
tää sitä uusiokäytössä lähettäessämme 
tavaraa asiakkaillemme. Oman verkko-

kauppamme toimituspussit ovat 100 
% kierrätysmuovia. Nanso brändin 
pesulaput ovat kierrätyspolyesteria, 
riippulaput FSC sertifioitua kartonkia 
(sustainable ja organic cotton riippula-
put 100 % kierrätyskartonkia) ja tuot-
teiden pakkausmuovipussit ovat 100 
% kierrätysmuovia. Vogue brändissä 
kaikki tuotepakkaukset ovat FSC ser-
tifioitua kartonkia, ohuiden tuotteiden 
sisäpahveja lukuun ottamatta, jotka 
pyrimme vaihtamaan FSC kartonkiin 
mahdollisimman pian. Voguen mallis-
tossa on myös joitakin ohuita sukka-
housutuotteita, jotka vaativat muo-
vipussin kartonkipakkauksen lisäksi 
suojakseen ja näiden osalta olemme 
etsineet kierrätysmuovia tai biopoh-
jaista muovia Italiasta. Kehitettävää 
meillä on pakkausmateriaalien kanssa 
edelleen: emme ole päässeet syventy-
mään aaltopahvipakkausten käyttöön, 
osa tuotepakkauksista ja merkintä-
materiaaleista olisi myös mahdollista 
päivittää ympäristöystävällisempiin 
vaihtoehtoihin sekä isona ja tärkeänä 
teemana on edelleen pakkausmateri-
aalien vähentäminen. 

VUODEN 2020 VASTUULLISUUSTYÖN NOSTOT  I
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄT 
MATERIAALIT

Kolmantena vastuullisuuslupaukse-
namme meillä oli kasvattaa molemmis-
sa brändeissä ympäristöystävällisem-
pien materiaalien osuutta mallistoissa. 
Tekstiilien kuitutuotanto on iso osa 
tuotteen ympäristökuormasta ja 
materiaalivalintojen kautta voimme 
vaikuttaa tuotteen koko ekologiseen 
jalanjälkeen. Nanso brändin osalta 
puuvilla näytteli edelleen suurta roolia 
vuoden 2020 mallistoissa (36 %) mutta 
ei yhtä suurta kuin vuonna 2019 (47,5 
%). Vogue brändissä taas polyamidi on 
eniten käytetty materiaali, koska se on 
sukkahousujen pääasiallinen materiaa-
li elastaanin ohella. Nanso brändissä 
saimme todistaa hienoa kasvua ympä-
ristöystävällisten materiaalien osuu-
dessa, kun vastuullisten materiaalien 
osuus koko vuoden 2020 mallistoista 
painon mukaan laskettuna oli 17 % ja 
kappaleissa laskettuna 21 %. Tähän vai-
kutti merkittävästi ympäristöystäväl-
lisemmän EcoVero™ viskoosin käyt-
töönotto mallistoihin. Vogue brändissä 

ympäristöystävällisempien materiaalien 
kasvu oli maltillisempaa. Osuus oli 
11 % kaikista mallistoissa käytetyistä 
kuiduista, kun se oli edellisenä vuon-
na 2019 noin 5 %. Edelleen haastee-
na osassa ympäristöystävällisempiä 
materiaaleja on laatu, jonka näemme 
tuotteen käyttöiän myötä myös hy-
vin merkittävänä materiaalivalintoihin 
vaikuttavana tekijänä. Tekstiilien kui-
tu- ja materiaalirintama on kuitenkin 
isossa murroksessa ja olemalla mukana 
kehityksessä, pystymme löytämään 
tuleviin mallistoihin enenevässä määrin 
ympäristöystävällisiä materiaaleja ja 
kasvattamaan niiden osuutta molem-
pien brändin osalta. Tarkemmat tiedot 
ja materiaalijakaumat molempien brän-
dien mallistoissa käytetyistä materiaa-
leista löydät verkkosivuiltamme nanso.
com ja vogueshop.com.  
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