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JUHLAVUODEN MAATUVA MALLISTO
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Hei,

Yrityksemme täyttää 50 vuotta.

Halusimme juhlavuotemme kunniaksi tehdä tulevaisuuteen 
katsovan, ainutlaatuisen maatuvan farkkumalliston, jossa 
kiteytyvät pitkän historiamme aikana kertynyt osaaminen ja 
innovatiivisuus farkun valmistajana. Mallisto kuvastaa myös 
pitkäjänteistä työtämme vastuullisemman farkkutuotannon 
kehittämiseksi ja haluamme luoda uutta ja kestävää farkkua 
kuluttajiemme käyttöön.

Henkilökuntamme on ollut laajasti mukana luomassa tätä 
mallistoa, ja sen luominen on inspiroinut ja innostanut meitä 
kovasti.

Toivottavasti mallistomme innostaa myös sinua!

Yhteistyöterveisin

 
Anu Koskimäki 
Toimitusjohtaja, MASI Jeans Oy
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Tarvikkeet
 → Langat ovat 100% puuvillaa ja Öko-Tex Standard 100 
hyväksyttäjä

 → Takataskussa oleva infolappu on valmistettu maatuvasta 
taskupussikankaasta ja painatukset on tehty biohajoavilla 
luonnonväreillä. Taskupussimateraali on 100% 
luomupuuvillaa

 → Pesulappu on valmistettu maatuvasta puuvillasta

 → Kokolappu on valmistettu kierrätyskartongista

 → Nahkamerkit
 − Very Nice nahkamerkit ovat kierrätysnahkaa eli niissä on 
käytetty vanhoista nahkatuotteista kerättyä materiaalia, joka 
on uudelleen työstetty massaksi ja siitä uudeksi merkiksi

 − Lee Cooper nahkamerkki on  ruokateollisuuden sivuvirtana 
syntyvää jätemateriaalia

 → Napit ja vetoketju puuvillanauhalla
 − Metallinappi, jonka voi helposti irrottaa/leikata irti ja 
toimittaa metallin kierrätykseen

 − Metallisessa vetoketjussa on puuvillanauha, joten riittää, 
että leikkaat vain hampaat irti ja toimitat vetoketjun metallin 
kierrätykseen.

Mallisto
Mallisto on valmistettu kokonaan joko luonnon- tai 

muuntokuiduista. Mitään synteettisiä materiaaleja ei ole käytetty.
Materiaaleina mallistossa on sekä luomu-, kierrätyspuuvillaa että 
lyocelliä ja kierrätyslyocelliä.

Luomupuuvillan viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita 
eikä hyönteismyrkkyjä. Kaikki luomupuuvillaprosessista jäljelle 
jäävä jäte käytetään maaperän lannoitteena.

Kierrätyspuuvilla on vastuullinen ja ympäristöystävällinen raaka-
aine  ja vähentää neitsytpuuvillan käyttöä ja sen tuomia ympäris-
töhaittoja. Kierrätyspuuvillaan käytetään sekä tuotannon ylijää-
mävirtoja  pitkin syntyviä puuvillajätteitä että valmiista tuotteista 
syntyvää jätettä, joka uudelleen muutetaan kuiduksi.

Perinteisen 100% biologisesti hajoavan lyocellin rinnalle on tullut 
myös kierrätyslyocellia, jonka valmistusraaka-aineista osa tulee 
tekstiiliteollisuuden ylijäämästä tai vanhoista puuvillavaatteista.

Valmistusprosessissa on käytetty-ympäristöystävällistä otsoni-
pesua, biohajoavia entsyymejä ja ruiskuhuuhtelua, jotka vähen-
tävät vedenkulutusta noin 50% verrattuna tavalliseen pesuun. 
Olemme myös muuttaneet ompelutekniikkaamme puuvillalan-
galle sopivaksi.
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laatu 8211

Kierrätyspuuvilla on vastuullinen ja ympäristöystävällinen 
raaka-aine ja vähentää neitsytpuuvillan käyttöä ja sen tuomia 
ympäristöhaittoja. Kierrätyspuuvillaan käytetääwn sekä 
tuotannon ylijäämävirtoja  pitkin syntyviä puuvillajätteitä että 
valmiista tuotteista syntyvää jätettä, joka  uudelleen muute-
taan kuiduksi.

Luomupuuvillan viljely vaatii huomattavasti vähemmän 
vettä (ei tehokastelua) ja estää näin veden saastumista. 
Vedenkulutus on arvioiden mukaan noin 91% tavalliseen 
puuvillan kasvatukseen verrattuna vähemmän.

Perinteisen lyocellin rinnalle on tullut myös kierrätyslyocellia, 
jonka raaka-aineista osa tulee tekstiiliteollisuuden ylijäämästä 
tai vanhoista puuvillavaatteista. Kemiallisen kierrätyspro-
sessin avulla pystytään korvaamaan osa lyocellin valmistus-
prosessissa käytetystä puusta ja näin onnistutaan säästämään 
luonnonvarojen kulutusta.

Kierrätyslyocellista voidaan puhua myös kauppanimellä 
Refibra.

anil 
150-7322-8211-01

Materiaali
45%  kierrätyspuuvilla 
36%  kierrätyslyocell 
19%  luomupuuvilla

MYYNNISSÄ 
Sokos,  
Sokos verkkokauppa

Prisma,  
Prisma verkkokauppa

Very Nice  
verkkokauppa
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laatu 8211

Kierrätyspuuvilla on vastuullinen ja ympäristöystävällinen 
raaka-aine ja vähentää neitsytpuuvillan käyttöä ja sen tuomia 
ympäristöhaittoja. Kierrätyspuuvillaan käytetääwn sekä 
tuotannon ylijäämävirtoja  pitkin syntyviä puuvillajätteitä että 
valmiista tuotteista syntyvää jätettä, joka  uudelleen muute-
taan kuiduksi.

Luomupuuvillan viljely vaatii huomattavasti vähemmän 
vettä (ei tehokastelua) ja estää näin veden saastumista. 
Vedenkulutus on arvioiden mukaan noin 91% tavalliseen 
puuvillan kasvatukseen verrattuna vähemmän.

Perinteisen lyocellin rinnalle on tullut myös kierrätyslyocellia, 
jonka raaka-aineista osa tulee tekstiiliteollisuuden ylijäämästä 
tai vanhoista puuvillavaatteista. Kemiallisen kierrätyspro-
sessin avulla pystytään korvaamaan osa lyocellin valmistus-
prosessissa käytetystä puusta ja näin onnistutaan säästämään 
luonnonvarojen kulutusta.

Kierrätyslyocellista voidaan puhua myös kauppanimellä 
Refibra.

Materiaali
45%  kierrätyspuuvilla 
36%  kierrätyslyocell 
19%  luomupuuvilla

MYYNNISSÄ 
Sokos,  
Sokos verkkokauppa

Prisma,  
Prisma verkkokauppa

Very Nice  
verkkokauppa

lexi 
150 -1241-8211-01
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Materiaali
60% luomupuuvilla 
20% lyocell 
20% kierrätyslyocell

MYYNNISSÄ 
Sokos,  
Sokos verkkokauppa

Prisma,  
Prisma verkkokauppa

laatu 8245

Lyocell on 100 % biologisesti hajoava ja kompostoituva kuitu.

Lyocell valmistetaan usein eucalyptuspuun kuidusta, jonka 
kasvaminen ja viljely eivät vaadi erillistä lannoittamista tai 
keinokastelua.

Lyocellin valmistuprosessi (kehruuprosessi) on hyvin ekolo-
ginen ja usein prosessissa käytetään suljettua kiertoa, jonka 
ansiosta 99,5% käytetyistä liuottimista kiertää uudelleen 
käyttöön (http://www.lyocell.info/fi).

Perinteisen lyocellin rinnalle on tullut myös kierrätyslyocellia, 
jonka raaka-aineista osa tulee tekstiiliteollisuuden ylijäämästä 
tai vanhoista puuvillavaatteista. Kemiallisen kierrätyspro-
sessin avulla pystytään korvaamaan osa lyocellin valmistus-
prosessissa käytetystä puusta ja näin onnistutaan säästämään 
luonnonvarojen kulutusta.

Kierrätyslyocellista voidaan puhua myös kauppanimellä 
Refibra.

lc 82 
150-1170-8245-01
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Materiaali
100%  luomupuuvilla

MYYNNISSÄ 
Sokos,  
Sokos verkkokauppa

lara ankle 
150-7320-8335-01

laatu 8335
Luomupuuvillan hyödyt perinteiseen neitsyt puuvillaan nähden:

 → Viljelyvaiheessa ei käytetä keinotekoisia lannoitteita eikä hyönteismyrkkyjä.
 → Siemenet, joista puuvilla on kasvatettu, eivät ole siirtogeneteettisesti manipuloituja  
(GMO = genetically modified seeds). 
 → Pellot ovat kiertoviljelyssä, eli samalla pellolla viljellään myös muuta kuin puuvillaa 
ja näin maaperä säilyy ravinteikkaampana. 
 → Viljely vaatii huomattavasti vähemmän vettä (ei tehokastelua) ja estää näin veden 
saastumista. Vedenkulutus on arvioiden mukaan noin 91% vähemmän tavalliseen 
puuvillan kasvatukseen verrattuna.
 → Orgaanisen puuvillan tuotanto on sertifioitu. Sertifikaattien tarkoitus on suojella 
luontoa ja työntekijöitä. 
 → Kasvihuonepäästöt ovat arvioidusti 94% pienemmät luonnonmukaisessa 
viljelyssä ja luonnonmukaisesti viljelty maaperä sitoo huomattavasti paremmin 
hiilidioksipäästöjä. 

Luonnonmukainen indigo värjäys:

 → Väriaine saadaan Indigoferra Tinctoria lehdistä, joita viljellään Etelä-Intiassa.
 → Kasvatuksessa ei ole käytetty haitallisia kemikaaleja.
 → Indigoväri on uutettu kasvin lehdistä ekologisella käymismetodilla veden kanssa.
 → Prosessista jäljelle jäävä jäte käytetään maaperän lannoitteena.
 → Luonnonmukainen indigo ja sen kasvatus sekä käyttö tukevat paikallisen talouden 
kehittymistä ja rohkaisevat työllistämiseen Intian kylissä. 
 → Nämä materiaalit ovat GOTS-sertifioituja ja tuotannossa käytetyt aineet REACH 
hyväksyttyjä.
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Materiaali
100%  luomupuuvilla

MYYNNISSÄ 
Very Nice  
verkkokauppa

BRIANNA ANKLE  
150-7320-8335-01

laatu 8335
Luomupuuvillan hyödyt perinteiseen neitsyt puuvillaan nähden:

 → Viljelyvaiheessa ei käytetä keinotekoisia lannoitteita eikä hyönteismyrkkyjä.
 → Siemenet, joista puuvilla on kasvatettu, eivät ole siirtogeneteettisesti manipuloituja  
(GMO = genetically modified seeds). 
 → Pellot ovat kiertoviljelyssä, eli samalla pellolla viljellään myös muuta kuin puuvillaa ja näin 
maaperä säilyy ravinteikkaampana. 
 → Viljely vaatii huomattavasti vähemmän vettä (ei tehokastelua) ja estää näin veden saastumista. 
Vedenkulutus on arvioiden mukaan noin 91% vähemmän tavalliseen puuvillan kasvatukseen 
verrattuna.
 → Orgaanisen puuvillan tuotanto on sertifioitu. Sertifikaattien tarkoitus on suojella luontoa ja 
työntekijöitä. 
 → Kasvihuonepäästöt ovat arvioidusti 94% pienemmät luonnonmukaisessa viljelyssä ja 
luonnonmukaisesti viljelty maaperä sitoo huomattavasti paremmin hiilidioksipäästöjä. 

Luonnonmukainen indigo värjäys:

 → Väriaine saadaan Indigoferra Tinctoria lehdistä, joita viljellään Etelä-Intiassa.
 → Kasvatuksessa ei ole käytetty haitallisia kemikaaleja.
 → Indigoväri on uutettu kasvin lehdistä ekologisella käymismetodilla veden kanssa.
 → Prosessista jäljelle jäävä jäte käytetään maaperän lannoitteena.
 → Luonnonmukainen indigo ja sen kasvatus sekä käyttö tukevat paikallisen talouden kehittymistä ja 
rohkaisevat työllistämiseen Intian kylissä. 
 → Nämä materiaalit ovat GOTS-sertifioituja ja tuotannossa käytetyt aineet REACH hyväksyttyjä.




