
VASTUULLISUUS
 

MEIDÄN ARJESSAMME



Artistiasu on Suomen suurin yksityinen

pukuvuokraamo ja ammattitaitoisin

maskotti- ja hahmopukujen valmistaja.

Artistiasun on joukko oman erikoisalansa

ammattilaisia, jotka herättävät asiakkaan

ideat henkiin puvustuksen keinoin.

Artistiasu on suomalainen perheyritys,

jonka toiminta pohjautuu

vastuullisuuteen, rehellisyyteen ja

yhdessä tekemiseen. Artistiasu toimii aina

kunnioittavasti asiakkaita, henkilökuntaa

ja ympäristöä kohtaan.

Artistiasun ydinliiketoiminta kulminoituu

kotimaisiin käsityönä valmistettuihin

tuotteisiin, sekä kiertotalouteen.

Ammattitaidolla valmistetut asut ovat

kestäviä ja pitkäikäisiä.

Huoltomahdollisuus takaa tuotteille pitkän

elinkaaren.   

Tärkeää yritykselle on hankittavien

tuotteiden alkuperä ja laatu ja jätteiden

kierrätys. Hankinnoissa suositaan

kotimaisia tuotteita sekä vastuullisesti

valmistettuja tuotteita. Jätteet

kierrätetään asianmukaisesti ja ylijäämä

lahjoitetaan mahdollisuuksien mukaan

eteenpäin.    

Tervetuloa mukaan tutustumaan mitä

Artistiasussa tehdään ja missä

vastuullisuuden osa-alueissa voimme

vielä kehittyä!

"Artistiasun tarina on alkanut  Lönnrotinkadun kellarista. Enää en
yksin valmista esiintymisasuja vaan ympärilläni on joukko
ammattilaisia ja avoimet ikkunat enemmän neliöitä. Jossakin
vaiheessa havaitsin, että yritykset alkoivat markkinoida
ekoasioilla. Minua häiritsi- ajattelin että nyt ratsastetaan
viherpesulla. Ajan saatossa olen kuitenkin ymmärtänyt miten
meillä Artistiasussa on aina tehty asioita vastuullisesti.
Huomioimme arjessa monia asioita, aina lähtien nuppineulojen
tai mattoveitsen terien kulkeutumisesta oikeaan roskikseen.
Pitkäaikaiset valmistuksen vaatteet ja pukuvuokraus ovat
ekologista kiertotaloutta parhaimmillaan - jo vuodesta 1993. Ei
siis tarvitse kaunistella vaan voimme kertoa rehellisesti mitä jo
teemme.

Älä murehdi asioita joihin et voi vaikuttaa, tee jotakin niille joihin
voit!"

V A S T U U L L I S U U S

Minna
Minna Gröhn, toimitusjohtaja



P I T K Ä I K Ä I S I Ä :  K E S T Ä V I Ä  &  P E S T Ä V I Ä  

Artistiasun asiakaskunta on laaja ja asuja
valmistetaan monenlaisiin projekteihin ja
tarkoituksiin. Asiakkaat ovat niin
yksittäisiä esiintyjiä kuin myös suurempia
tuotantoja. 
Pääpaino valmistettavissa tuotteissa on
maskoteissa, joiden tekeminen vaatii
tarkkaa käsityötä, muodon ja materiaalien
hallintaa ja  luovaa kaavoituskykyä. 
Maskotit ovat iso ilontuoja kaikissa
tapahtumissa. 
Oikeanlainen esiintymisasu tuo varmuutta
ammattilaisenkin esiintymiseen.

Vastuullisessa tuotesuunnittelussa otetaan
huomioon asun käyttökelpoisuus sekä
pitkäikäisyys. Kangasta ja muuta
materiaalia käytetään  tehokkaasti, jolloin
valmistuksesta syntyvä ylijäämä jää
mahdollisimman pieneksi.  Ylijääneet
materiaalit säilytetään ja hyödynnetään
muiden töiden valmistuksessa tai
lahjoitetaan eteenpäin.
Tuotesuunnittelussa huomioidaan myös
asun helppo huollettavuus. Kuluvat ja
helposti likaantuvat osat ovat helppo
irrottaa, puhdistaa ja tarvittaessa korjata
tai uusia.

SUUNNITTELUTYÖ

Nämä StepUp:lle valmistetut kolme hahmoa
ovat syntyneet vuonna 1995. Tiikeri, gorilla ja

koira ovat edelleen käyttökelpoisia ja
mukana tanssikoulun toiminnassa! 

V A L M I S T U S

Näkövammaistenliitto – Opaskoira © Moomin Characters - Muumipeikko

Kustannusosakeyhtiö Otava - Minna ja Manu Viking Line - Ville Viking

Stepup - Karhu, Gorilla ja Tiiikeri



UNIIKKEJA PUKUJA

KÄYTTÖTARKOITUKSEN HUOMIOINTI

MATERIAALIN VALINTA & TESTAUS

Valmistusprosessi lähtee aina asiakkaan visiosta. Artistiasu toteuttaa
toiveiden mukaisesti kestävästi suunniteltuja ja valmistettuja
pukuja. Tuotteita ei valmisteta ylijäämäksi - jokaiselle vaatteelle on
olemassaoleva tarve ja tilaus.

Jotta puku voisi palvella käytössä mahdollisimman pitkään, on se
valmistettava toimivaksi. Suunnittelutyössä ammattilaisemme
ottavat tarkasti huomioon mihin puku on tarkoitettu, miten siinä
liikutaan, missä liikutaan ja kuka pukuun pukeutuu.

Materiaalin valinnassa kulutuskestävyys ja vesipesun mahdollisuus
ovat ensisijaisen tärkeitä ominaisuuksia.  Materiaalin testauksella
varmistetamme sen käytännön toimivuuden.

Puvun kaavoituksessa huomioidaan käyttäjän henkilökohtaiset mitat tai
puvun sopivuus mahdollisimman monelle erikokoiselle käyttäjälle. Suurin
osa valmistettavista tuotteista vaatii erikoistekniikoita ja kaavoittaminen on
ammattilaisten kokemuksen pohjalta opittua työtä. 

Kaikki esiintymisasut ja hahmopuvut valmistetaan kokonaan käsityönä. 
Ompelutyö tehdään erikoiskoneilla ja jokainen lukuisista työvaiheista on
Artistiasun ammattilaisen tekemä.

Jokaisen puvun mukana toimitetaan yksilöidyt pukemis- ja huolto-ohjeet.
Puvun pitkä käyttöikä varmistetaan oikeanlaisilla käytön rutiineilla, joihin 
 asiakkaita kannustetaan. Artistiasu kantaa osaltaan myös vastuun
hahmopukujen turvallisesta käytöstä ja ohjeistuksissa painotetaan
käyttäjän hyvinvointiin liittyviä käytännön neuvoja.

KAAVOITUS

KÄSITYÖ

HOITO & KÄYTTÖ-OHJEET

K E S T Ä V Ä  
S U U N N I T T E L U  &  V A L M I S T U S

KAIKKI 
TÄMÄ ON 

100% 
SUOMALAISTA 

TYÖTÄ



P U K U J E N  H U O L T O

Artistiasussa huolehditaan turvallisesta
varastoinnista. Varastoidut tuotteet pidetään
järjestyksessä ja lajiteltuna. Valmiit asut
pakataan tai suojataan ennen varastointia.
Myös asiakkaiden on mahdollista hyödyntää
Artistiasun säilytyspalveluita. 

Lahjoituksena, tai muutoin saadut vaatteet
pakastetaan tuholaisten varalta ja puhtaat
vaatteet varastoidaan järjestelmällisesti.
Otsonoinnilla vältetään kemiallista pesua
pesulassa ja vähennetään vaatteiden turhaa
vesipesua, säästäen sekä energiaa että
vaatteiden kulumista. Otsonointi on tehokas
tapa hajuhaittojen poistamiseen ja bakteerien
tappamiseen.

HUOLEHDIMME 
TUOTTEISTAMME

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
valmistettu tuote pyritään pitämään
mahdollisimman kauan käytössä siinä
tarkoituksessa, johon se on valmistettu.
Artistiasu tarjoaakin ammattitaitoista
pukuhuoltoa, jotta hahmopuvut ja
esiintymisasut pysyisivät parhaassa
mahdollisessa kunnossa. Tekstiili
materiaalina on muita materiaaleja
herkempää mm. valolle, kulutukselle,
kosteudelle ja hajoamiselle. Artistiasun
perusteellinen puhdistus ja tarvittavat
korjaukset muodostavat asiakkaille
hyödyllisen ja helpon palvelun. 

ARTISTIASUN 
PUKUHUOLTOPALVELUT

Kuva: Tiia Öhman



KIERRÄTYS

Y M P Ä R I S T Ö -
V A S T U U

 

Artistiasussa kierrätetään kaikki
mahdollinen jäte. Metalli, pahvi, paperi,
biojäte ja muovi  kierrätetään ohjeiden
mukaisesti. Käyttökelpoiset tilkut ja muu
ylijäämämateriaali lahjoitetaan kouluille
ja päiväkodeille tai järjestöille
askartelukäyttöön. Pukuvuokraamosta
poistettavia käyttökelpoisia vaatteita ja
kankaita on myyty Artistiasun omissa
kirpputoritapahtumissa vuosien varrella.
Lisäksi niitä on lahjoitettu eri
hyväntekeväisyysjärjestöille.

Tekstiilikuidun kierrätystä kehitetään
Suomessa parhaillaan ja Artistiasu seuraa
mielenkiinnolla sen etenemistä. Vähäiset
muihin kohteisiin kelpaamatton
tekstiilijäte toimitetaan nykyään
tekstiilijätteen erilliskeräykseen, josta se
päätyy Lounais-Suomen jätehuollon
poistotekstiilien jätelaitoksiin.

Artistiasu toimii Saviolla Klondyke-talossa, joka on 1900-luvun
alussa rakennettu tiilirakenteinen entinen teollisuusrakennus.
Artistiasu huolehtii omalta osaltaan erityisesti mahdollisimman
vähäisestä sähkön ja veden kulutuksesta. Isoja tiloja ei valaista
turhaan vaan ainoastaan työskentelyn ajaksi. Valaisinten
vanhoja lamppuja vaihdetaan energiansäästölamppuihin, kun
edelliset käytössä olleet lamput ovat palaneet loppuun. Pyykki
pestään täysinä koneellisina mahdollisimman alhaisessa
lämpötilassa, jossa pyykki kuitenkin peseytyy puhtaaksi.
Sähkölaitteet eivät ole päällä, mikäli niitä ei käytetä.

ENERGIAN SÄÄSTÖ



Kiertotalous-ajattelu sisältää jakamistalouden,
jossa ihmisten ei tarvitse ostaa kaikkea
omakseen, vaan pyritään lisäämään tavaroiden ja
tuotteiden yhteiskäyttöä. Kiertotalouden avulla
säästetään arvokkaita resursseja, mutta myös
hillitään ilmastonmuutosta ja ympäristö- sekä
jäteongelmia. 

Artistiasun pukuvuokrauksen liiketoiminta
kytkeytyy tiiviisti näihin tavoitteisiin tarjoamalla
asiakkaille vastuullisempia vaihtoehtoja.
Vaateteollisuuden ongelmat ja
kertakäyttökulttuuri on ekologisen ja sosiaalisen
vastuullisuuden kannalta ongelmallista. Artistiasu
haluaa olla mukana luomassa alastamme
kestävämpää.

V U O K R A U S

Pukuvuokrauksen palveluita hyödyntävät
puvustuksen ammattilaiset. Monissa elokuvissa, tv-
sarjoissa ja mainoksissa nähdään Artistiasun
asusteita tai vaatteita. Pukuvuokraus mahdollistaa
eri kulttuurialan tuotannoille kiertotalouden
hyödyntämisen. 

Toimitamme tuotteitamme myös ympäri Suomen
asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä paikan
päällä. Kaikki tilaukset lähetetään asiakkaille
kierrätetyissä laatikoissa tai vetoketjullisissa
kestokasseissa. Pakkausmateriaalia ei hankita
uutena. Vuokraamossa on myös merkittävästi
vähennetty muovipussien kulutusta. Nykyään
asiakas saa vaatteensa mukaan palautettavassa
kestokassissa.

PUKUVUOKRAUS ON KIERTOTALOUTTA
PARHAIMMILLAAN

Kuva: Tiia Öhman



P U V U S T U K S E N  
A A R T E I T A

Suurin osa Artistiasun puvuista,
on ollut käytössä jo muualla.
Pukuvuokraamon vaatteet ja
asusteet ovat peräisin eri
televisio-, elokuva- ja
teatterituotannoista tai muista
kulttuuriprojekteista. Osa
pukuvuokrauksen tuotteista on
yksityishenkilöiden lahjoituksia.

Puvustolla on yhteiskunnallisesti
merkittävä rooli sekä Suomen
kulttuurihistorian säilyttäjänä
että asujen arvon tuntijana.
Artistiasun pukuvuokraamon
aarteet sisältävät lukuisia
aikansa kuvia. Valikoimasta
löytyy muun mussa vanhojen
viihteestä tunnetuksi tulleiden
hahmojen asuja ja aitoja
epookkivaatteita. Asuja on
kymmenien vuosien takaa.
Muutamat vanhimmat tuotteet,
kuten miesten villakangasliivit
ja puvut, ovat jopa sata vuotta
vanhoja.

MISTÄ PUVUT OVAT

PERÄISIN?

Kuva: Tiia Öhman

Kuva: Tiia Öhman

Kuva: Tiia Öhman



S O S I A A L I N E N
V A S T U U L L I S U U S

Osana suomalaista
yhteiskuntaa tuotamme
luonnollisesti palvelumme ja
tuotteemme valtion lakien ja
säädösten mukaisesti. 

Olemme 30 vuoden aikana
kasvaneet tasaisesti ja
luoneet Suomeen kymmenen
käsityöalan työpaikkaa.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Mahdolliset

riskitekijät on kartoitettu ja henkilökunnan ohjeistamisesta huolehditaan

tarkasti. Työergonomia huomioidaan  parantamalla työskentelyyn käytettäviä

tiloja ja kalustoa. Artistiasu haluaa tukea työntekijöiden terveyttä ja työssä

jaksamista. Työasentoja on parennettu oikeanlaisilla tuoleilla ja pöydillä, sekä

esimerkiksi hahmojen päiden tekoon suunnitellulla telineellä.

Artistiasu tarjoaa työntekijöilleen joustavan työajan ja huomioi erilaiset

elämäntilanteet. Henkilökunnan on mahdollista vaikuttaa omiin loma-aikoihinsa  

ja työpäivien rytmittymiseen. Jousto Artistiasussa toimii työnantajalta

työntekijöille ja toisin päin. Näin Artistiasu tukee työn ja yksityiselämän

yhdistämisen helppoutta. Firman sisäinen viestintä on myös mahdollisimman

avointa. Yrityksen taloudellinen tilanne käydään koko henkilökunnan kanssa

yhdessä läpi ja palavereita firman toiminnasta pidetään kuukausittain.

Artistiasun mielenkiintoiset ja vaihtelevat työprojektit tarjoavat kaikille luovaa

ja värikästä sisältöä työhön. Työntekijät saavat vaikutta työnkuvaansa itse.

Artistiasu vaalii erilaisia osaajia osana työyhteisöä. Yritykselle on tärkeää, että

työntekijät kokevat työtehtävänsä mielekkäinä ja kiinnostavina. Vuosittaisissa 

 kehityskeskusteluissa käsitellään työtehtävien lisäksi myös jaksamista ja

työhyvinvointia. 

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖISTÄMME

A V O I N      A K T I I V I N E N      K U N N I O I T T A V A      J O U S T A V A



A R T I S T I A S U N  A M M A T T I L A I S E T

VAKITUISTA 
TYÖNTEKIJÄÄ

9
 TYÖNTEKIJÄÄ

MÄÄRÄ-
AIKAISENA

2-3
VUOTTA

PISIMMÄT
TYÖURA

25 

TYÖILMAPIIRI

Artistiasun hyvä yhteishenki
näkyy arjessa toisten
auttamisena, tasa-arvoisessa
kohtelussa ja
kunnioittamisena.
Asioista pyritään
keskustelemaan avoimesti ja
parantamaan kommunikaatiota
eri osapuolten välillä. Yhteen
puhaltamisen meininki ja
henkilökunnan töissä
viihtyminen on paitsi yksilön,
myös koko organisaation
kannalta arvokasta.

NUORTEN

TYÖLLISTYMISEN

TUKEMINEN

Artistiasu haluaa siirtää
osaamista eteenpäin ja tarjota
mahdollisuuden tutustua alaan.
Yrityksessä työskentelee
vuosittain keskimäärin viisi
harjoittelijaa. Harjoittelijat
pääsevät tutustumaan
valmistuksen moniin eri
erikoistekniikoihin ja oppimaan
ammattilaisten työtapoja.
Nuoret tuovat myös uusia
näkemyksiä ja ideoita, ja ovat
näin tärkeä lisä Artistiasun
työyhteisöön.

30
VUOTIAS

PERHEYRITYS



YHDESSÄ

REILU MEININKI

LUOTETTAVA

MONITAITOINEN

Olemme yhdessä
muodostaneet koko
työyhteisön voimin
Artistiasun yhteisiä arvoja.
Nämä arvot ohjaavat
erityisesti päivittäistä
toimintaa työpaikkallemme.

UNELMIEN TOTEUTUS

A R T I S T I A S U N  A R V O T

Artistiasusta löytyy monenlaista ammattitaitoa ja osaamista. Erilaisuutta
hyväksytään ja eri vahvuuksia yhdistämällä Artistiasu luo monitaitoisen
työryhmän. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään taitojaan ja itseään
mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Kuva: Tiia Öhman

Töitä tehdään yhdessä ja tiiminä toisia vahvistaen. Jokainen on mukana tukemassa
luovaa, innovatiivista ja avointa työkulttuuria omalla panostuksellaan.

Artistiasu on mukana luomassa asiakkaiden unelmien roolia, tapahtumaa tai
erityistä juhlapäivää puvustuksen kautta. Asiakkaan visio tuodaan todeksi
ompelun, rakentamisen ja puvustuksen keinoin.

Työntekijöille Artistiasu haluaa tarjota mielekkään ja mielenkiintoisen
työpaikan eri osaajille. Työpaikan, josta voi unelmoida.

Reiluus ohjaa Artistiasun toimintaa niin asiakasuhteissa kuin työyhteisössäkin.
Molemminpuolinen kunnioitus on mukana päivittäin kaikissa sidosryhmä-
suhteissa.

Artistiasu on luotettava kumppani. Asiakkaiden tyytyväisyys on tärkeää ja he
saavat sovitun tuotteen juuri sellaisena kuin haluavat. Tuotteet valmistetaan
ja toimitetaan sovitussa aikataulussa. 

Työntekijät voivat luottaa työnantajaansa. Artistiasu toimii vastuullisesti ja
taloudellisesti rehellisesti.



KIERTOTALOUS

Tukee yhteiskäytön

kehittymistä

Tarjoaa vaihtoehdon omien

vaatteiden omistamisen

rinnalle

Näkyy valmistettavien

pukujen toteutusprosessissa

LAATU

Laadukkaat materiaalit 

Huolellinen pukujen

valmistaminen

Toimivat ja kestävät asut

Pitkäikäiset asut

Luotettava laatu

Luotettava ja rehellinen

yhteistyökumppani

Kotimainen yritys

Tuotteet valmistetaan Keravalla

Tukee muita kotimaisia

yrityksiä ja yrittäjiä käyttämällä

heidän tuotteitaa tai

palveluitaan

Työllistää ammattilaisia nyt ja

tulevaisuudessa

KOTIMAINEN KÄSITYÖ

V A S T U U L I S U U D E N
K U L M A K I V E T

Kuva: Tiia Öhman

Kuva: Tiia Öhman



V A S T U U L L I S U U D E N
T A V O I T T E E T

Vastuullisuus on ikuista oppimista.
Meillä Artistiasun valinnoissa on vielä
asioita, joista haluamme kehittyä ja
joita haluamme toteuttaa
kokonaisvaltaisemmin
tulevaisuudessa.

Vastuullisuustoimissa meitä ohjaa
myös käytännön toimivuus. Emme
halua luvata asioita, joita emme
pysty realistisesti toteuttamaan.
Tässä muutamia tulevaisuuden
suunnitelmia!

PAPERIN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN

HAHMOPUKUJEN KIERRÄTYS UUDET YHTEISTYÖKUMPPANIT

ASIOIHIN VAIKUTTAMINEN
Olemme aina tulostaneet
mahdollisimman vähän, mutta muutamat
käytäntömme ovat vielä vaatineet
paperin käyttöä. Pyrimme vähentämään
viimeistenkin turhien tulostusten määrää
ja siirtymään mahdollisimman paljon
sähköisiin menetelmiin.

Kehitämme tulevaisuudessa
asiakkaillemme hahmopukujen
kierrätyspalvelua, jossa erottelemme
materiaalit asianmukaisesti eteenpäin.
Selvitämme ja seuraamme jatkuvasti
kehittyvää tekstiilikuidun kierrätystä
Suomessa. Näin voimme tulevaisuudessa
tarjota asiakkaillemme hahmopukujen
asianmukaisen loppukierrätyksen - kun
ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän.

Kartoitamme parhaillaan uusia
vastuullisia yhteistyökumppaneita.
Otamme esimerkiksi pesuloiden
kilpailutuksessa huomioon yritysten
toimintatavat ja arvot. Ylijäämätilkkujen
hyödyntämiseen etsimme myös uusia
kumppaneita, joiden käyttöön voisimme
yhä tehokkaammin lahjoittaa
materiaalia.

Pyrimme yhä aktiivisemmin ajamaan
kiinteistössä mm. siirtymistä uusiutuvan
energian käyttöön sekä jätteiden
kierrättämisen tehostamiseen.



T E R V E T U L O A  M E I L L E !

Haluatko tutustustua

Artistiasun ompelimon

toimintaan tai siihen miten

pukuvuokraamo toimii ja mitä

kaikkea varastoista löytyy?

Tervetuloa Artistiasuun! -

esittelemme aina mielellämme

toimintaamme. Kerromme

vastuullisuudestamme ja

keskustelemme erilaisista

aiheista mielenkiinnolla

kanssasi!

Pssst!  Jaamme myös
somessa tietoa

valinnoistamme ja
toimintamme

kestävyydestä. Seuraa
meitä ja jutellaan lisää!

artistiasu.fi/

facebook.com/artistiasu/

instagram.com/artistiasu/

Kuva: Tiia Öhman


