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Materiaalit 
Käytämme aitoja luonnonmateriaaleja kaikissa tuotteissamme. Kiinnitämme erityistä huomiota 
puun alkuperään ja kasvatuksen vastuullisuuteen. Kaikki ulkomainen puumateriaalimme tulee 
FSC-sertifioiduilta plantaaseilta, https://fi.fsc.org/fi-fi Tämä tarkoittaa, että puun alkuperä on 
läpinäkyvästi selvitetty ja että puun kasvatus sekä käyttö ovat vastuullista ja edistävät kestävää 
metsätaloutta. 
 
Kaikki kotimainen puumateriaali on puolestaan PEFC-sertifioitua ja vastuullisesti kasvanutta. 
https://pefc.fi/ Jokaisen käyttämämme suomalaisen puun kasvupaikan tiedämme paikkakunnan 
perusteella.  
 
Kotimainen hirvennahka on puolestaan hirvenmetsästyksen sivutuote, jolle ei toistaiseksi ole ollut 
paljon käyttöä. Hirviä kaadetaankin Suomessa vuosittain hirvikannan kurissapitämiseksi noin 50 
000. Yhtäkään hirveä ei siis metsästetä nahan takia. Hirvennahka on aidosti ekologinen ja 
pehmeä luksusnahka. Nahka parkitaan ja värjätään Kokkolassa. Kokkolan Nahka on sitoutunut 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan 
yleissopimukseen (CITES). 
 
Jokaisen materiaalin tarkemmat tiedot ja alkuperät löytyvät sivuiltamme: 
https://aarniwood.com/fi/materiaalit/  
 
Tuotanto 
Kellojemme työstö tapahtuu Shenzhenissä, Kiinassa, joka on ansainnut paikkansa maailman 
kellovalmistuksen keskuksena. Kellotuotanto vaatii erikoisosaamista ja parhaat valmiudet tähän 
löytyvät Shenzhenistä. Kelloteollisuus on pitkälle kehittynyttä ja myös vaativimmatkin rakenteet 
ja ratkaisut pystytään siellä toteuttamaan.  
 
Kellojen lisäksi lompakoiden valmistus tapahtuu myös Shenzhehissä, jossa 
yhteistyökumppanillamme on pitkät perinteet nahka- ja tekstiilituotteiden valmistuksessa. 
Lompakoissa sekä rannekkeissa käyttämämme hirvennahka parkitaan ja värjätään Kokkolassa.  
 
Aurinkolasien valmistus taas tapahtuu Shanghain kupeessa sijaitsevalla perheomisteisella 
tuotantolaitoksella, joka on keskittynyt erityisesti puumateriaalin käyttöön osana aurinkolaseja. 
Tuotantokumppanimme panostaa paljon tuotekehitykseen ja laitteistoon, mikä näkyy myös 
lopputuotteessa. Olemme ylpeitä saadessamme tehdä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan ja 
kehittää maailman parhaita puisia aurinkolaseja yhä pidemmälle. Kumppanimme työllistää noin 
30 henkilöä, joista suuri osa työskentelee tuotekehityksen parissa. 
 
Kun perustimme Aarnin, kartoitimme eri vaihtoehtoja tuotannollemme. Vastuullisuus on ollut 
alusta asti tärkeä tekijä tuotantokumppanimme valinnassa. Tuotannossa korostuu asiantuntijuus 
ja erityinen tuntemus tuotteidemme valmistukseen.  
 
Alusta alkaen tuotannon peruspilareina ovat olleet työntekijöiden hyvä kohtelu, reilu palkkaus 
sekä asianmukaiset työajat. Näin työsuhteet ovat pitkiä ja tekijät alansa parhaita. Ja se toden 
totta näkyy myös lopputuotteessa. Tuotantomme kuuluu kansainvälisen BSCI-ohjelman piiriin, 
jolloin toiminta auditoidaan säännöllisesti myös ulkopuolisten toimesta. https://www.qima.fi/bsci-
supplier-audits  
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Logistiikka 
Kansainvälisen tuotannon kanssa syntyy logistiikkatarpeita. Materiaalitarve per tuote on kuitenkin 
sangen pieni, jolloin rahtimäärät pysyvät maltillisina. Suosimme energia- ja kustannustehokkaita 
maa- sekä meriväyliä aina kun mahdollista. 
 
Kaikki asiakkaille toimitettavat kuljetukset Postin sekä DHL Expressin avulla ovat 
päästökompensoituja. 
https://www.posti.com/vastuullisuus/ymparisto/100-hiilineutraali/  
https://www.dhl.com/fi-fi/home/logistiikkaratkaisut/vihrea-logistiikka/paastojen-
kompensointi.html  
 
 
Tuotteiden synty 
Sivuillamme pääset tutustumaan tarkemmin tuotannon eri vaiheisiin aina metsästä valmiiksi 
tuotteeksi asti: https://aarniwood.com/fi/tuotteiden-synty/  
 
Sitoudumme YK:n Global Compact periaatteisiin kaikessa toiminnassamme 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  
 
 
Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. 
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