


Finavia Oyj pähkinänkuoressa

Ylläpidämme ja 
kehitämme 24 
lentoaseman 
verkostoa ja 

Suomen lennon-
varmistus-

järjestelmää

19,7 milj. 
lentomatkustajaa 

vuonna 2014 
yhteensä

Helsinki-Vantaan 
lentoasema on 

Pohjois-Euroopan 
johtava 

vaihtoasema 
kaukoliikenteessä

Helsinki-Vantaalla 
vuoteen 2020 

ulottuva 
900 milj. euron 

investointi-ohjelma

Faktoja 
Finaviasta:

Suomen valtion 
omistama 

julkinen osakeyhtiö

Liikevaihto 350 M€
Investointiaste 25 % 

2 200 työntekijää
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Miksi uudistettiin:

• Asiakaspalvelun monenkirjava ulkoasu

• Uudistunut brändi

• Vanhat vaatteet aikansa eläneitä

• Yhtenäiset vaatteet kaikilla Finavian 
lentoasemilla

Työvaateuudistus
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• Modernit
• Mukavat ja joustavat materiaalit
• Helppohoitoiset (mahdollista pestä itse, ei rypisty)
• Toimii erilaisissa tehtävissä ulkona ja sisällä, 

muuntautumiskykyiset
• Käy eri mallisille ja kokoisille työntekijöille
• ”Sellaiset ettei tartte pelätä, että näkyy takapuoli, kun 

kyykistelee”
• Riittävästi taskuja
• Neuletakki

• Vanhojen vaatteiden ja kankaan hyödyntäminen
• Paikallisesti valmistettuja
• Pieniä eriä
• Kierrätysmateriaalien käyttö plussaa

Finavian vaatimukset työvaatteille
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Aikataulu
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 Finavian puolelta mukana olivat:
 Työhyvinvointipäällikkö, joka vastaa 

asiakaspalveluvaatesopimuksesta

 Asiakaspalvelutyötekijöitä kahdelta eri lentoasemalta eli 
vaatteiden tulevia käyttäjiä

 Markkinointikoordinaattori, joka vastaa brändistä

 Hankintaosasto osana projektiryhmää

 Toimittajan puolelta mukana olivat:
 Myynti- ja markkinointijohtaja

 Suunnittelijat 

 Ostopäällikkö

 Projektikoordinaattori

Suunnittelutyö - käynnistyi 2014 
alkuvuodesta
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Suunnittelutyötä ohjasi tarina jotain uutta, jotain 

vanhaa, jotain sinistä ja jotain lainattua. Uutta on 

koko mallisto, vanhaa ylijäämäinen pontella-

kangas, sinistä värimaailma ja lainattua on 

kiitoratakuosi. Uuden malliston suunnittelusta 

vastasivat TouchPointin ekodesignerit Anniina 

Nurmi ja Camilla Mikama

Suunnittelutyö
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Suunnittelun lähtökohtia
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• Vaatteissa käytettiin Finavian ylijäämäkangasta

• Kestäviä materiaaleja, joilla pyritään takaamaan 
pitkäikäisyys

• Tarvikelaukut kierrätettyä polyesteria 

• Tuotanto lähialueilta – Suomesta ja Virosta

• Pienet tuotantoerät

Valinnan ekoteemat
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• Vaatteiden tuotantovaiheessa päätimme tehdä 
auditointikierroksen vaatetehtaille Viroon

• Auditoinnin aikana kiinnitimme huomioita 
seuraaviin asioihin:

– Monenko asiakkaan vaatteita valmistetaan samassa 
tehtaassa

– Työaika ja taukotilat

– Kulunvalvonta

– Annetut työohjeet meidän vaatteisiin liittyen

– Työvaiheet ja miten ne on jaettu

– Laadunvalvonta

Toimitusketjun seuranta
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• Kävimme myös auditoimassa vaatteiden 
varastointipaikan Porissa

– Miten vaatteet tuleva tehtaalle

– Miten käsitellään

– Missä fyysisesti varastoidaan

– Varastonseuranta

Varastointi
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• Joulukuussa 2014 tuotteet saapuivat varastoon ja 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle

• Työtekijöiltä salassa pidetty mallisto julkaistiin 
10.12.2014 Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
muotinäytöksessä 

• Malleina toimivat työvaateiden käyttäjät, 
projektiryhmän jäseniä ja henkilöstöjohtaja

Vaatteiden lanseeraus
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Naisten mallistoa
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Miesten mallistoa
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Tarvikelaukku
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Asusteita
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Kysymyksiä?


