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ALKUSANAT

Mahtavaa, että olet tarttunut tähän ensimmäiseen 
vastuullisuuskatsaukseemme. Tervetuloa Neulomo-merkin 
matkaan tekstiili- ja vaatetuotannon kiehtovaan maailmaan! 

Neulomon ydin on sen perustamisvuodesta 2016 lähtien 
ollut lähituotantona valmistetut, vastuulliset hyvän olon 
vaatteet. Tässä katsauksessamme avaamme, mitä läpinäkyvä 
lähituotanto ja vastuullisuus meille tarkoittavat, mitä 
haasteita ne meille asettavat ja miten vastuullisuustyötä 
kehitämme. 

Tämä vastuullisuuskatsaus on kirjoitettu teille kaikille, 
jotka olette hypänneet mukaan Neulomon matkaan näiden 
vuosien varrella ja innostuneet meidän tarinastamme ja 
tuotteistamme. 

Asetimme kartoituksen tavoitteeksi, että sen valmistuttua 
meillä työyhteisönä on vielä selkeämpi käsitys siitä, 
mitä teemme jo nyt hyvin, missä on vielä tekemistä ja 
mihin seuraavaksi olisi syytä keskittyä vastuullisuuden 
kehitystyössämme. 

Tiedämme, että paljon on vielä tehtävää. Olemme kuitenkin 
kaikesta edessä olevasta innoissamme etenkin siksi, että juuri 
Sinä olet mukana matkalla kanssamme!

      

“Haluamme tulevaisuudessa olla Suomen 
eturivin toimija vastuullisen vaatetus- ja 
tekstiilituotannon saralla!”
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HYVÄN OLON 
VAATTEITA

Neulomo naistenvaatemerkin perustamisajatus oli 
tehdä kotimaiseen, vuosikymmeniä kertyneeseen 
materiaali- ja valmistusosaamiseen perustuen 
vastuullisia vaatteita tavallisille suomalaisille 
naisille. Alusta saakka Neulomo-merkin tarinassa 
oli yhteisöllisyydellä iso rooli. Ensimmäinen avoin 
mallihaku keräsi valtavan määrän yhteydenottoja ja 
koskettavia tarinoita naiseudesta ja kehonkuvasta. 
Se ohjasi merkin pohtimaan hyvää oloa ja vaatteen 
merkitystä osana sitä. 

Tämä ajatus mielessämme suunnittelemme edelleen 
ajattomia, monikäyttöisiä ja laadukkaita vaatteita. 
Hyvä olo syntyy siitä, että vaate on päällä mukava ja 
saa sinut tuntemaan olosi mukavaksi - juuri sinuksi. 
Kaikessa yksinkertaisuudessaan me uskomme myös 
siihen, että hyvän olon vaatteesta tekijälläkin on hyvä 
olo. Sitä vastuullisuus ja hyvän olon vaate on meille. 

Neulomon vaiherikas matka Nokialta Kangasalle 

Alunperin Nokian Neulomo Oy syntyi vuonna 
2016 nimensä mukaisesti Nokialla kun yhden liki 
satavuotiaan suomalaisen tekstiilitehtaan tarina 
oli päättymässä. Joukko ennakkoluulottomia ja 
rohkeita yrittäjiä halusi pelastaa osan vuosikymmeniä 
kertyneestä osaamispääomasta ja pitää tehtaan 
tuotannon käynnissä. Pian Nokian Neulomo Oy:n 
jälkeen syntyi myös oma vaatemerkki Neulomo. 

Vuonna 2018 koko Neulomon tarina näytti 
päättyvän. Kangasalainen tekstiiliyritys Tam-Silk Oy 
päätti kuitenkin vuorostaan pelastaa Neulomon ja 
jatkaa sen hienoa tarinaa. Nyt Tam-Silk Oy omistaa 
Neulomo-brändin ja kaikki Neulomon parissa 
työskentelevät ovat Tam-Silkin palkkalistoilla. 

Tam-Silk Oy on perustettu vuonna 1925 ja se on 
täysin suomalaisessa omistuksessa. Kerromme 
tuonnempana tarkemmin, miten Tam-Silkin ja 
Neulomon tarinat kietoutuvat tänä päivänä toisiinsa. 

Mikä on Neulomo? Neulomon arvot
Hyvän olon vaatteita

Haluamme tehdä kaikille naisille kauniita ja kestäviä 
vaatteita. Neulomon vaatteet ovat tyylikkäitä, 
monikäyttöisiä, muuntuvia ja rentoja. Ne ovat 

helppohoitoisia ja suunniteltu 
oikean elämän tarpeisiin.

Läpinäkyvää lähituotantoa
Tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan 

neuloksesta lähtien Suomessa ja lähialueilla. 
Vastuullisten kulutusvalintojen ei pitäisi olla 

mahdollista vain harvoille ja siksi hinnoittelumme on 
maltillista.

Kaunis, kestävä ja käytännöllinen design
Neulomo suunnittelee nykyaikaisia vaatteita 

oikean elämän tarpeisiin yhdessä asiakkaidensa 
kanssa. Designimme on korkeatasoista, helposti 

lähestyttävää ja se kantaa yli sesonkien.

Arvot ovat arjen valintoja
Meillä kunnioitetaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä, 
monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. 

Olemme rehellisiä, avoimia ja aitoja. Voit luottaa 
meihin. Kuuntelemme, autamme, innostamme

 ja kannustamme sinua.
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“Neulomon tuotteissa Sinun on
 hyvä olla.”



Me Neulomossa tarkastelemme vastuullisuutta 
sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten vaikutusten 
kautta. Meitä kiinnostaa, miten voimme minimoida 
haitallisia vaikutuksia ja toisaalta myös saada aikaan 
positiivista muutosta maailmaan osaltamme. 

Vaateteollisuuden vastuullisuuskysymyksissä 
pitkät tuotantoketjut aiheuttavat usein 
haasteita niin materiaalien jäljitettävyyden kuin 
ihmisoikeuksien toteutumisenkin näkökulmasta. 
Meillä Neulomolla tuotteiden valmistus langasta 
eteenpäin on meidän omissa käsissämme, lähialueen 
yhteistyökumppaniverkoston tukemana. Tällä 
hetkellä kaikkien tuotteidemme valmistuksen 
kotimaisuusaste on vähintään 85%. 

Me ajattelemme, että lyhyt ja mahdollisimman 
läpinäkyvä toimitusketju kasvattaa mahdollisuuksia 
myös tarttua epäkohtiin ja vähentää toiminnan 
negatiivisia vaikutuksia. Kaiken toimintamme ja 
siten myös vastuullisuustyömme ydin on läpinäkyvä 
lähituotanto ja sen kehittäminen.  

Vastuullisuus Neulomossa

Neulomo-merkin omistaja Tam-Silk Oy on 
ensimmäinen tekstiilialan yritys, jolle on Suomessa 
myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin 
käyttöoikeus. 

Tam-Silkin omistajat päätyivät toimialalle 
nimenomaan tavoitteenaan pitää suomalainen 
vaateteollisuus kotimaisessa omistuksessa ja luoda 
työpaikkoja paikallisille ihmisille. Tämän pyrkimyksen 
tueksi ja kannustukseksi Tam-Silk Oy haki 
Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä ja se myönnettiin 
sille 13.5.2020. 

Merkki kertoo, että yritys kantaa yhteiskunnallista 
vastuuta ja voitosta suurin osa kanavoituu 
yhteiskunnalliseen hyvään. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että Tam-Silk Oy esimerkiksi työllistää 
myös pidempään työelämästä poissa olleita tai 
osatyökykyisiä henkilöitä. Työpaikan valtava 
merkitys nähdäään paitsi tulolähteenä, myös 
merkittävänä osana sosiaalista elämää. Vuodesta 
2018 työntekijöiden määrä on noussut kymmenellä 
ja nyt työntekijöitä on yli kolmekymmentä. 

“Haluamme osoittaa, että valmistava teollisuus ja 
erityisesti paljon parjattu vaateteollisuus voi toimia 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävästi. 
Tämä merkki on meille tunnustus, että tekemämme 
työ on kannattanut ja meidän on hyvä jatkaa samaan 
suuntaan”, sanoo Neulomon suunnittelija Anna 
Huoviala.”

Tam-Silk Oy:n voitosta 10% maksetaan takaisin 
yhtiön työntekijöille erillisenä tuotantobonuksena. 
Näin omistajien lisäksi myös työntekijät hyötyvät 
laadusta ja menestyksestä. Loppu liikevoitto 
sijoitetaan takaisin yhtiön kasvuun. Näin voidaan 
palkata lisää ihmisiä sekä uusia kone- ja laitekantaa 
nykyaikaisemmaksi. Tämä taas tarkoittaa 
energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. 
Neulomo-merkin tuotteiden Tam-Silk Oy:lle 
tuottama voitto kanavoituu siis myös kotimaisen 
tekstiiliteollisuuden kehittämiseen ja työntekijöiden 
hyvinvointiin Kangasalla.

Neulomo on  Yhteiskunnallinen Yritys

“Tam-Silk on ensimmäinen suomalainen vaatevalmistaja, 
jolle Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on myönnetty!”
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Neulomon tuotteiden tuotannon vaiheista neulonta, 
värjäys ja paino tapahtuvat Suomessa ja leikkuu, 
ompelu sekä pakkaus Tallinnassa BonBon Lingerie 
OÜ:ssa. Muutamien Neulomo-tuotteiden (noin 10% 
tuotannosta vuodessa) leikkuu ja ompelu tapahtuu 
Kangasalla. Kaikki tuotteet suunnitellaan Suomessa. 
Neulomolla on showroom Helsingissä.

Suomessa tapahtuvien tuotantovaiheiden 
tekijät sijaitsevat kaikki 400 kilometrin säteellä 
toimitiloistamme Kangasalta. Luotettavat ja 
pitkäaikaiset yhteistyökumppanit mahdollistavat 
jatkuvan tuotekehityksen niin materiaalien, 
prosessien kuin lopputuotteenkin osalta. 

LÄPINÄKYVÄÄ
LÄHITUOTANTOA
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Läpinäkyvä, jäljitettävä ja mahdollisimman 
paikallinen arvoketju.

Nivala

Tallinna

Kangasala

Aitoo

Orivesi
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LANGAT JA KUIDUIT
90% käytettävistä langoista tulee Italiasta Futura Filati S.R.L. yritykseltä.
10% Selcuk Iplik San. Tic. A.S. yritykseltä Turkista

NEULONTA
90% Käyttämistämme neuloksista neulotaan Orivedellä Orneule Oy:ssa tai 
Kangasalla omassa tehtaassamme. 
10% Käyttämistämme neuloksista (luomupuuvilla) on ostoneuloksia ja ne on 
neulottu Turkissa.

VÄRJÄYS
Kaikki Neulomon Orneuleella tai Tam-Silkissä neulotut elastaania sisältävät 
neulokset käsitellään Värisävy Oy:ssa Nivalassa

PAINOKUOSIT
Kaikki Neulomon painokuosit painetaan PrinScorpio Oy:ssa , Aitoossa. 
Kaikki Printscorpion käyttämät painovärit ovat vesiliukoisia. 

OMPELU JA LEIKKAUS
85% BonBon Lingerie OÜ, Tallinna
15% Tam-Silk Oy, Kangasala

VARASTOINTI JA VERKKOKAUPPA
Valmiit tuotteet varastoidaan ja lähetetään Kangasalta, Tam-Silkin tiloista. 

Seuraavassa kuvaamme valmistusketjumme eri vaiheita aina siihen saakka kun Neulomon tuote lähtee 
verkkokauppamme lähettämöstä Kangasalta sinulle. Myös verkkokaupassamme kerrotaan jokaisen tuotteen 
kohdalla sen arvoketjusta ja viimeisten vaiheiden eli leikkuun ja ompelun maa on aina selkeästi esillä.
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Neulomon neulosten tekoon käytettävistä langoista 
90% tulee Futura Filati S.R.L. yritykseltä  Italiasta 
ja loput 10% Selcuk Iplik San. Tic. A.S. yritykseltä 
Turkista. Näistä Italiasta ja Turkista ostamistamme 
langoista valmistetaan meille neuloksia Suomessa 
Orneuleella ja Tam-Silkissä. 

Nykyiset menetelmämme eivät riitä lankojen 
eräkohtaiseen raaka-aineiden alkuperän 
jäljittämiseen. Tavoitteenamme kuitenkin on koko 
ajan kehittyä tässä. Raaka-aineiden laatu on meille 
kokonaiskuvan kannalta ensisijaista, sillä se edistää 
tuotteen mahdollisimman pitkää käyttöikää. Laadun 
pitäisi kuitenkin tulla käsi kädessä eettisyyden kanssa 
ja tästä haluamme varmistua tulevaisuudessa. 

Lankatoimittajat ja neulosten valmistajat

PUUVILLA
Puuvilla tuotetaan Futura Filatin tuotantolaitoksiin 
Italiaan tai Bosniaan puuvillamarkkinoilta ympäri 

maailmaa. Langan valmistusprosessissa kehräämössä 
sekoitetaan keskenään eri maanosien  (Etelä- ja 

Pohjois-Amerikka, Australia, Aasia ja Afrikka) 
puuvillakuituja langan laatutason tasaamiseksi. 

MODAALI
Modaali tulee Lenzing tehtaalta Itävallasta. 

Raaka-aineena käytetään pääosin saarnia, joka 
on nopeakasvuinen puulaji ja soveltuu hyvin 

eurooppalaiseen kasvuympäristöön.

VISKOOSI
Viskoosi tulee Lenzing tehtaalta Itävallasta 

(paikkakunnalta nimeltä Lenzing). Raaka-aineena 
käytetään tavallisimmin koivua, mäntyä tai saarnia. 

Puutavara saadaan lähialueilta.

ELASTAANI
Elastaani on peräisin Hollannista (Invista). Kangasalla 

neulotussa puuvilla/modaalissa on käytetty uutta 
elastaania (kauppanimi Creora), jota on helpommin 

saatavissa järkeviä, pienelle toimijalle sopivia 
ostomääriä Euroopasta.

Lista toimittajista ja alihankkijoista

Futura Filati S.R.. /Italia, kehräämö, puuvillamodaali ja 
viskoosi langat

Selcuk Iplik San. Tic. A.S. /Turkki, kehräämö, puuvillalangat

Lenzing /Itävalta, viskoosi- ja modaalikuitu

Invista /Hollanti, elastaanikuitu

BonBon Lingerie OÜ /Viro, neuloksen leikkuu, 
kokoonpano-ompelu, pakkaus

Orneule Oy / Suomi, Orivesi, raakaneuloksen valmistus

Tam-Silk Oy / Suomi, Kangasala, raakaneuloksen valmistus, 
neuloksen leikkuu, kokoonpano-ompelu, pakkaus, 
verkkokaupan lähetys ja varastointi

Värisävy Oy / Suomi, Nivala, neuloksen värjäys ja muut 
märkäkäsittelyt

Printscorpio Oy / Suomi, Aitoo, neuloksen kuosipaino
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Kangasalla sijaitsevassa Tam-Silk Oy:n 
tuotantolaitoksessa ommellaan Neulomon 
tuotteista tällä hetkellä 10 prosenttia. Tehtaan 
ompelukapasiteetista suurin osa menee oman 
nimikkomerkin Tam-Silkin sekä Lentolan 
Lastenvaatetehdas ja Kalsarit -merkkien tuotteiden 
valmistukseen. Lisäksi konekanta mahdollistaa 
vain tiettyjen Neulomo-mallien ompelun. Kaikilla 
Kangasalla ommelluilla tuotteilla on Suomalaisen 
Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki.  

Tam-Silk Oy työllistää yhteensä 33 henkilöä, joista 
tuotannossa eli neulomossa ja ompelimossa on 
töissä 22 henkeä. Loput 11 on töissä myymälässä, 
verkkokaupassa, asiakaspalvelussa ja johdossa. 
Päätuotteita on ollut vuosikymmeniä nimensä 
mukaisesti silkkisekoitteiset alusvaatteet. Niitä 
valmistetaan oman Tam-Silk tuotemerkin alla sekä 
alihankintana vähittäiskaupan omille merkeille 
Suomessa. 

Tam-Silk omien merkkien neulostarpeiden 
ohella Kangasalla tuotetaan myös osa Neulomo-
merkin neulospohjista eli raakaneuloksista. Tätä 
varten Kangasalle hankittiin syksyllä 2019 uusi 
pyöröneuloskone. 

Tam-Silk Oy:n pitkän tähtäimen tulevaisuuden 
suunnitelmissa kaikki Neulomo-tuotteet ommellaan 
Kangasalla. Se vaatii lisää investointeja niin 
koneisiin, tuotannon prosesseihin kuin myös uusien 
ompelijoiden koulutukseen eläkkeelle jäävien tilalle. 
Vuodessa työvoimasta eläköityy tällä hetkellä 1-2 
henkeä ja pisin työsuhde on kestänyt vuodesta 1974 
saakka. Eläköityvistä useat ovat olleet talossa yli 20 
vuotta. 

Oma tehtaamme Kangasalla
Orneule valmistaa Neulomon legginsien 
neulospohjat. Kaikki tehdään tarkkojen, juuri 
Neulomon tuotteille määriteltyjen lanka-asetusten 
mukaan ja erikseen sovittujen lankatoimittajien 
langoista, jotta Neulomon neulosten laatutaso 
säilyy. Erikoiskehrätyn langan ansiosta myös 
mallistoissa käytettyjen painokuosien laatutaso 
saadaan mahdollisimman hyväksi.  

Orneule on perustettu vuonna 1978 ja se 
työllistää noin 30 henkilöä Orivedellä. Se on 
Suomen suurin neulosvalmistaja ja Neulomon 
keskeinen yhteistyökumppani. 

Yhteistyökumppanimme on syksystä 2019 alkaen 
Virossa ollut BonBon Lingerie OÜ. He ovat 
erikoistuneet erittäin korkealaatuiseen naisten 
alusvaatepukeutumiseen, mutta tekevät tuotteita 
monille merkeille, samaan tapaan kuin Kangasalan 
tuotantolaitos. BonBon työllistää noin 40 henkilöä. 

BonBon tehtaan kokonaistuotannosta 20-30% on 
Neulomon tuotteita. He ovat investoineet juuri 
meidän tuotteidemme ompelussa tarvittaviin 
koneisiin. Esimerkiksi Anneli-mekkoa varten 
hankittiin uusi napinläpikone. 

Käymme BonBonin kanssa avointa vuoropuhelua 
vastuullisuuskysymyksistä. He ovat olleet erittäin 
kiinnostuneita esittämistämme kysymyksistä ja 
vastuullisuus on kaiken kehittymisen lähtökohta. 
Yhdessä sparraamme toisiamme yritysvastuun 
kysymyksissä. Keskusteluiden johdosta muun muassa 
vastuullisen toiminnan periaatteiden kirjaaminen ja 
uusiutuvien energiavaihtoehtojen selvittäminen ovat 
tunnistettuja yhteisiä kehityskohteita.

Orneule Orivedeltä

Tallinnan ompelimo
BonBon Lingerie OÜ

13 14



Kaikki Neulomon Orneuleella tai Tam-Silkissä 
neulotut elastaania sisältävät neulokset käsitellään 
Värisävy Oy:ssä Nivalassa. 

Neulokset esifikseerataan elastaanin stabiloimiseksi 
ennen märkäkäsittelyä eli värjäystä. Tämä 
“esifikseeraus”-käsittely tarkoittaa sitä, että 
varmistetaan neuloksen pysyminen laadukkaana 
aina lopputuotteeseen saakka. Varsinainen 
värjäys tapahtuu panosvärjäyksenä. Värjätty tai 
valkaistu neulos joko viimeistellään valmiiksi 
vaatteenvalmistusprosessia varten tai käsitellään 
painoon sopivaksi. 

Värisävy Oy käyttää tuotannossaan Ökotex-
standardin vaatimukset täyttämiä värejä 
ja kemikaaleja. Öko-Tex takaa tuotteiden 
valmistuksessa käytettyjen väriaineiden olevan 
käyttäjille ja ympäristölle vaarattomia. Värisävy Oy on 
myös sitoutunut noudattamaan myös EU:n REACH-
asetuksen mukaisia rajoituksia. Tämän asetuksen 
mukaan useiden aiemmin tekstiiliteollisuudessa 
käytettyjen kemikaalien käyttö Euroopassa on nyt 
kielletty. 

Neulokset värjätään Nivalassa

Neulomon mallistoissa printeillä eli kuoseilla on 
merkittävä rooli. Nivalan Värisävyn värjäyksestä osa 
neuloksista saapuu kuosipainoon Aitooseen. Siellä 
Printscorpio Oy:n paino-osaamisen juuret ulottuvat 
1960-luvulle saakka. Kaikki Printscorpion käyttämät 
painovärit ovat vesiliukoisia ja kuten heidän 
verkkosivuiltaan selviää, “painovärit poistetaan 
mahdollisimman tarkkaan painokaavioista ennen 
niiden pesua, jotta kuormitus jätevedessä olisi 
mahdollisimman alhainen”. Vuodesta 2020 alkaen 
jätevedet puhdistetaan Pälkäneellä Tommolan 

puhdistamossa. EU:n REACH- asetus sitoo myös 
Printscorpion toimintaa kemikaalien osalta. 

Vuonna 2018 Printscorpion katolle asennettiin 228 
aurinkopaneelia. Yksi neljäsosa heidän käyttämästään 
sähköstä tulee tästä aurinkovoimasta ja loput vesi- 
ja tuulivoimasta. Printscorpion verkkosivuilta voi 
lukea myös Code of Conduct -eettiset ohjeet, joihin 
kaikkien heidän yhteistyökumppaneidensa pitää 
sitoutua. Ne me olemme ilolla allekirjoittaneet!

Printit painetaan 
Aitoossa

“On erityisen hienoa, että painossa on 
mahdollista käydä itse paikan päällä katsomassa 
seuloja ja hypistelemässä uunituoreita, omista 
käsistä lähteneitä kuoseja. Tällainen tekstiilialan 
konkarikin oppii jokaisella visiitillä jotain uutta 
tekstiilipainon maailmasta!”
         Anna, suunnittelija
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Suomen sisällä Neulomon materiaalit kuljettaa 
toimijalta toiselle DB Schenker. Tallinnan BobBonille 
neulokset kuljettaa virolainen Kopra Transport. 

Logistiikan hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös langan 
tilaaminen mahdollisimman isoissa erissä. Kangasalan 
päässä vastaan tulee kuitenkin varastotilan puute. 

Kaikki Neulomo-tuotteet yksittäispakataan 
säilyvyyden ja helpomman 
verkkokauppapakkaamisen takia. Meillä on syksyllä 
2020 alkamassa pilottiprojekti kotimaisen Woodlyn 
kanssa, joka valmistaa pusseja puupohjaisesta 
materiaalista. 

Verkkokaupan tilaukset toimitetaan pahvisessa 
tai muovisessa pakkauksessa, riippuen lähetyksen 
koosta. Tähän selvitämme ekologisempia 
vaihtoehtoja. 

Verkkokaupan hiilidioksidipäästöt 

Verkkokauppa on ollut Neulomon päämyyntikanava 
alusta saakka. Paketit lähetetään Kangasalta. 
Olemme hyvittäneet verkkokauppatilausten 
kuljetuksista aiheutuneet hiilidioksidipäästöt 
vuodesta 2019 alkaen sveitsiläisen MyClimate.org 
-säätiön kautta. Tilatut paketit toimittaa Posti. Posti 
taas on hyvittänyt kuljetustensa hiilidioksidipäästöt 
jo vuodesta 2010. 

Logistiikka, pakkausmateriaalit ja 
verkkokauppa

Neulomo-merkin yksi lähtökohta on alusta saakka 
ollut maltillisuus hinnoittelussa. Haluamme tehdä 
töitä sellaisen maailman eteen, jossa vastuullinen 
kuluttaminen on mahdollista mahdollisimman 
monelle kohtuullisten hintojen kannustamana. 

Neulomon tuotteet hinnoitellaan siten, että hinta 
kattaa tuotteen tuotantokulut, verot sekä meidän 
tarvitsemamme katteen. Tuotannon pitää olla 
kannattavaa, jotta Neulomon tulevaisuus ja sen 
tarjoamat työpaikat pysyvät elinvoimaisina. Vain 
hyvinvoiva yritys voi investoida tulevaisuuteen ja 
vaikuttaa koko alan vastuullisuuteen edelläkävijänä. 
Toisaalta liian kalliiksi hinnoiteltu ja varaston hyllyyn 
jäänyt vaate on sekä taloudellinen, että ekologinen 
kustannus tuhlattujen materiaalien näkökulmasta.
 
Otamme meille tärkeän maltillisen kustannustason 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa materiaalien 
ja vaatteen yksityiskohtien valinnoissa. Emme 

esimerkiksi käytä juurikaan nappeja tai vetoketjuja, 
jotka nostavat kustannuksia ompeluvaiheessa 
melkoisesti. Tuotteissa käytettyjen neulosten laadun 
suhteen olemme tinkimättömiä, sillä vain laadukas 
materiaali kestää käyttöä. 

Miten Marika-tunikan hinta rakentuu?

VALMISTUSKUSTANNUS  

Neulokset  

Tarvikkeet (ompelu ja pakkaus)    

Työ (ompelu ja leikkaus)    

Kuljetus

VERKKOKAUPAN KUSTANNUKSET

Postituskustannukset

Palautuskustannukset 

HALLINTO

MARKKINOINTI

VEROT  

YRITYKSEN KATE

23,83 €
16,44 €

0,82 €

6,31 €

0,26 €

8,32 €
2,18 € 

6,14 €

0,65 €
3,25 €

13,62 €  

15,23 €

HINTA ERITTELY

64,90 € HINTA VERKKOKAUPASSA
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KAUNIS, KESTÄVÄ 
KÄYTÄNNÖLLINEN DESIGN

Design from Finland-merkki on Suomalaisen Työn 
Liiton myöntämä rekisteröity yhteisömerkki. Se 
kertoo, että yritys on panostanut suomalaiseen 
muotoiluun ja tuotteiden kriteerinä on 
käyttäjälähtöisyys. Merkin myöntämisen kriteereissä 
tarkastellaan myös esimerkiksi sitä, viestiikö yritys 
tuotantoketjunsa rakenteesta läpinäkyvästi. 

 "Meille Neulomossa tämä tarkoittaa kaunista, 
kestävää ja käytännöllistä muotoilua. On tärkeää, 
että tuotteet ovat monikäyttöisiä, muuntuvia ja 
helppohoitoisia, sillä nämä vaatteet on suunniteltu 
oikean elämän tarpeisiin ja ne eivät pesukonetta 
pelkää.", kertoo Neulomon suunnittelija Anna 
Huoviala (TaM). "Useimmat mallit ovat mukana 
sesongista toiseen, ja tämä on minusta erityisen 
tärkeää, sillä toivon suunnittelun kestävän 
aikaa. Vastuullisuus ohjaa vahvasti suunnittelua 
materiaaleista muotokieleen ja yksityiskohtiin."  

Design from Finland

Luovien oivallusten lisäksi vaatesuunnittelijan 
pöydällä tehdään myös ratkaisevia ja tietoisia 
päätöksiä vaatteen elinkaaresta. Pienillä valinnoilla 
vaikutetaan tuotteen arvoketjun pituuteen, tuotteen 
kestävyyteen ja kaavoituksen toimivuuteen 
monenlaisilla vartaloilla. Mitä pidempään tuote pysyy 
siinä käytössä, mihin se on alunperin suunniteltu, sitä 
pienempi sen ympäristökuormitus on. 
 
Neulomossa meidän ei ole tarpeen seurata muodin 
sesonkeja tai trendejä. Olemme silti kiinni ajassa. 
Meille se tarkoittaa enemmän kestäviä arvoja ja 

tuotteisiin sekä kuoseihin liittyviä tarinoita. Meillä 
niin kuosit kuin vaatemallitkin syntyvät arjen 
havainnosta ja hetkistä sekä käyttäjiemme toiveista. 

Haluamme jakaa teidän kanssa oivaltamisen ja 
tekemisen ilon esimerkiksi siitä, kuinka syyssade 
aivan tavallisena päivänä piirtää kuosin ikkunaan ja 
miten se monien vaiheiden kautta siirtyy valmiiksi 
vaatteeksi ja rakastetuksi kuosiksi. Meille paras 
palkinto on se, kun vaatteemme elää mukana 
oikeassa elämässä.

Suunnittelufilosofia 
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Materiaalivalinnat 
Materiaalikoostumukset ovat valikoituneet 
mallistoihimme värien pysyvyyden, neuloksen tunnun 
ja laskeutuvuuden perusteella.  Materiaaleista 
karttunut tieto sekä rajaa, että mahdollistaa hyvää 
suunnittelua ja auttaa riskien hallinnassa. Esimerkiksi 
tuotteen pinnan nyppyyntymiseen vaikuttaa 
käytettyjen kuitujen pituus. Tästä syystä meillä on 
tiukat vaatimukset ostettavien lankojen kuitujen 
pituudelle. Tuttuihin  materiaaleihin voimme luottaa, 
koska myös käyttäjäkokemusta niiden kestävyydestä 
on jo vuosien ajalta.

Tuotteidemme päämateriaalit vuoden 2019 
mallistoista: 

60% - puuvilla/modaali/elastaani (49/49/2) 
10% - puuvilla/modaali/elastaani (47/47/6)
15% - viskoosi/elastaani (96/4)
15 % - orgaaninen puuvilla/elastaani (96/4)

Neulomon tämänhetkiset mallit perustuvat 
neuloksiin, joissa elastaania on muutama prosentti. 
Elastaani parantaa neuloksen ominaisuuksia ja näin 
valmis tuote esimerkiksi istuu paremmin ja säilyttää 
muotonsa pidempään sekä palautuu pesussa oikeaan 
muotoon. Tämä taas pidentää tuotteen käyttöikää.

Elastaani Neulomon neuloksissa

Nykyinen neuloskonekanta sekä Orneuleella, että 
Tam-Silkissä on optimoitu elastaania käyttäville 
neuloksille. Vaikka valmistamme neuloksemme itse, 
niin elastaani poisjättäminen neuloksesta ei ole pieni 
asia, sillä tuotteiden muotokieli, väljyydet ja kaavoitus 
on mietittävä kokonaan uudelleen ja se on pitkä 
tuotekehitysprosessi. Toisaalta, nimenomaan elastaani 
pidentää myös osaltaan tuotteiden käyttöikää, sillä 
se muun muassa parantaa mittapysyvyyttä. Erilaisten 
näkökulmien punnitseminen on iso osa mallistojen 
kehitystyötä. 

Tärkeimmät materiaalimme

PUUVILLA/MODAALI
Puuvillamodaali on yksi mallistojemme tärkeimmistä 
laaduista.  Se on kestävä ja helppohoitoinen 
materiaali. Modaali on puupohjainen korkealaatuinen 
ja kestävä muuntokuitu, joka on hengittävä ja 
kauniisti laskeutuva. Modaalin valmistusprosessi 
on ympäristöystävällinen. Modaali yhdistettynä 
puuvillaan parantaa esimerkiksi värien ja 
painokuosien pysyvyyttä ja edistää tuotteen 
pitkäikäisyyttä. 

PUUVILLA
Puuvilla on yleisin vaatteissa käytettävä 
luonnonkuitu. Puuvilla on hengittävä, kestävä ja 
iholle miellyttävä. Puuvillan viljely ja prosessointi on 
kuitenkin ympäristölle raskasta, sillä siinä käytetään 
runsaasti vettä ja kemikaaleja. Materiaaleissamme 
käytetään luomu- ja tavallista puuvillaa. 
Puuvillamodaalisekoitteet on vamistettu tavallisesta 
puuvillasta ja puuvillaelastaani sekä collegeneulokset 
luomupuuvillasta.

VISKOOSI
Viskoosi on suosittu puupohjainen muuntokuitu. 
Viskoosi ominaisuuksiin kuuluu hyvä laskeutuvuus, 
kaunis himmeä kiilto ja hyvä hengittävyys. Viskoosi 
kutistuu hieman ensimmäisessa pesussa, ja tämä on 
hyvä ottaa huomioon  mitoitusvaiheessa. Viskoosin 
valmistusprosessissa käytetään haitallisia kemikaaleja. 
Olemme siirtymässä vuoden 2021 aikana viskoosista 
lyocell -kuituun. Lyocellin valmistusprosessi on yksi 
tekstiiliteollisuuden ympäristöystävällisimmistä ja se 
noudattaa suljetun kierron periaatetta.

Alustavat mittataulukot syntyvät suunnittelijamme 
Annan Huovialan työpöydällä ja hän myös vastaa 
kaikista sovituksista ja kaavaparannuksista. 
Kutsumme usein paikalle yhteisömme jäseniä 
(kannattaa seurata meitä somessa). Työhuoneella 
Helsingissä onkin välillä aika kuhina kun kaikki mallit 
sovitetaan useassa eri koossa välillä XS-5XL. 

Spontaanit kommentit sovituspäivänä vievät 
tuotekehitysprosessia aina harppauksilla eteenpäin! 
Korjaamme kaavoitusta myös muuta kautta tulevan 
palautteen perusteella säännöllisesti. Palautteen 
anto siis todella kannattaa!  

Varsinainen kaavoitus ja sarjonta tapahtuu joko 
Kangasalan Tam-Silkissä tai Tallinnan BonBonilla. 
Olemme käyttäneet myös ulkopuolisia kaavoituksen 
ammattilaisia aina tarpeen vaatiessa. Kaavoituksen 
perusta on suomalainen N-2001-mittataulukko. 

Leikkuusuunnitelmien optimoinnin osalta 
rakennamme nyt yhteistyötä BonBonin 
kanssa. Materiaalihukkaa syntyy liki jokaisessa 
tuotannon vaiheessa ja sen minimointi on myös 
kustannuskysymys, joten teemme sen eteen kovasti 
töitä. 

Kaavoitus ja leikkaus
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Nyt tehdyn vastuullisuuskartoituksen avulla olemme selkiyttäneet, missä menemme tällä hetkellä. 
Haluamme ottaa merkittäviä askeleita niissä asioissa, joissa vastuullisuuden kehittämisellä on suuri vaikutus 
tekstiiliteollisuuden työpaikkojen ja työolojen kehittämisen lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsemiselle. 
Kartoituksesta nousee esiin neljä suurempaa kokonaisuutta, joiden edistämiseksi ensisijaisesti teemme töitä 
seuraavam vuoden aikana. 

Code of Conduct - eettiset ohjeet tehtävälistalle

Neulomon vastuullisuuden kehittämistyössä 
lähitulevaisuuden tärkeä etappi on Code of Conduct 
eli hyvän toimintatavan sopimusten tekeminen 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Teemme ne 
vuoden 2021 aikana. 

Vaikka arvoketjumme on lyhyt ja 
yhteistyökumppanimme pitkälti tuttuja 
vuosien takaa, näemme hyvän toimintatavan 
ohjeiden tekemisen yritysvastuun johtamisen 
näkökulmasta erittäin tärkeäksi. Koska Neulomo-
merkin omistajalle Tam-Silkille on myönnetty 
Yhteiskunnallisen yrityksen merkki, kannustaa 
se myös meitä täsmentämään vaatimuksia 
yhteistyökumppaneitamme kohtaan. 

Ekologisten materiaalien osuuden kasvattaminen 
mallistoissa

Neulomon vahvuus on sekä oma, että 
yhteistyöverkoston kanssa tehtävä tuotekehitys 
neuloksissa. Tätä vahvuutta voimme käyttää 
entistä enemmän myös ekologisten materiaalien 
kehittämiseen. Koemielessä olemme tehneet joitakin 
tuotteita orgaaninen puuvilla-elastaani -neuloksesta 
sekä muutamia myös Tencel/elastaanista (96/4). 
Orgaanisen puuvillan osuus on kuitenkin suuressa 
kuvassa vielä vaatimaton. 

Muutamien mallistojen tueksi olemme ostaneet 
pieniä määriä yksiväristä orgaaninen-puuvilla- 
elastaani neulosta Nooteboom Textiles 
-tekstiilitukusta Alankomaista. Itse tuottamamme 
neulokset ovat kuitenkin keskeinen mallistojemme 
innoittaja ja koko Neulomo-merkin kivijalka 
lähituotannon ansiosta. 

Me ajattelemme, että on myös vastuullista 
keskittyä rauhassa kehittämään omia vahvuuksiaan. 
Puupohjaisten kuitujen, eli modaalin ja viskoosin, 
käyttämisestä meillä on jo hyvää kokemusta 
ja sitä kehitämme edelleen. Mallistojemme 
muista poikkeava materiaalikoostumus on myös 
kilpailutekijä. Tällä hetkellä materiaalivalinnoissa on 
otettava huomioon omien teknisten edellytysten 
lisäksi myös  yhteistyökumppanien osaaminen 
erilaisten kuitujen prosessoinnissa. 

Ilmastotyömme ensiaskeleet 

Vuoden 2020 loppupuolella koko Tam-Silk yhtiö 
aloittaa hiilijalanjäljen laskemisen oman toiminnan 
osalta. Tämä työ on tavoitteena saada valmiiksi 
vuoden 2021 aikana. 

Tam-Silk Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali 
hyvän olon vaatettaja vuoteen 2035 mennessä. 
Kun ymmärrämme ensin tarkemmin, mistä omat 
päästömme syntyvät, pääsemme suunnittelemaan 
konkreettisia toimia niiden vähentämiseksi. Tässä 
työssä seuraamme Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n 
Hiilineutraali tekstiiliala -ohjelman viitoittamaa reittiä.  

Kiertotalousajattelun vahvistaminen

Tällä hetkellä verkkosivuillamme kerrotaan, että 
otamme vastaan kaikki valmistamamme tuotteet 
kun niiden elinkaari on vaatekäytössä tullut loppuun. 
Tuotteet voi postittaa meille puhtaina. Osa vaatteista 
hyödynnetään erilaisissa teollisissa prosesseissa, 
samoin kuin tuotannon aikana syntynyt hukka. 
Kiertotalousnäkökulmasta meillä on kuitenkin vielä 
paljon kehitettävää. Joitakin suunnitelmia siihen 
liittyen edistämme jo ensi vuonna ja kerromme niistä 
ensi tilassa! 

SEURAAVAT ASKELEET 

23 24



TULEVAISUUS TEHDÄÄN
TÄMÄN PÄIVÄN 
PÄÄTÖKSILLÄ

Neulomon omistajan Tam-Silk Oy:n yritystoiminnan ydin on kotimaisen 
tekstiili- ja vaatevalmistuksen kehittäminen ja sitä kautta kotimaisten 
työpaikkojen säilyttäminen. Luonnollisesti Neulomon suunnitelmat 
kietoutuvat myös tämän ytimen ympärille. Yksin emme tähän 
kuitenkaan pysty. Yhteistyökumppaneillamme on keskeinen rooli 
lähialueemme tekstiili- ja vaatetuotannon arvoketjun kehittämisessä 
yhdessä. 

Meitä Neulomolla kiinnostaa myös valtavasti, miten me voimme 
paikallisena toimijana olla osa systeemistä muutosta vastuullisen 
vaatetus- ja tekstiiliteollisuuden saralla koko maapallon mittakaavassa. 
Voimme inspiroida omilla paikallisilla ratkaisuillamme toimijoita, 
yrityksiä ja yhteisöjä jossain toisaalla. Ainakin me inspiroidumme toisten 
merkkien ratkaisuista maailmalla! 

Olemme mukana monissa vastuullisen tekstiiliteollisuuden kehittämisen 
hankkeissa ja annamme mielellämme oman panoksemme alan 
tutkimukseen ja kehittämiseen. Kerromme vastuullisuustyöstämme 
tästä eteenpäin säännöllisesti, sillä haluamme pitää koko yhteisömme 
mukana kotimaisen vaateteollisuuden tulevaisuutta rakentamassa. 
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