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Hyvän mielen neuledesignia

Hurmås on marraskuussa 2017 perustettu hyvän mielen neulomo, joka silmukoi monta mainiota asiaa 
yhteen: kotimaisuuden, laadun ja ekologisuuden leikkisällä ja persoonallisella twistillä.

Saan suunnitteluuni vaikutteita niin pop-taiteesta, sarjakuvamaailmasta, luonnosta kuin menneiden 
vuosikymmenten vaatemuodistakin. Yhtenä merkin kantavana ajatuksena on myös huumori: neuleissa 
voidaan leikitellä sanoilla ja kuvilla, ja silmukoihin taivutetaan sellaisiakin aiheita, joita ei perinteisesti ole 
totuttu neuleissa näkemään.

Kaikki neuleet ja asusteet suunnitellaan, neulotaan ja kootaan omassa neulomossa Säkylässä. Merkin 
villaneuleet on valmistettu konepestävästä ja mulesing-vapaasta merinovillasta ja puuvillaneuleet GOTS-
sertifioidusta luomupuuvillasta.



Vastuullisuus tarkoittaa Hurmåksessa

1. Omaa tuotantoa

2. Laadukkaita materiaaleja ja valmistusta

3. Ilolla työskentelyä

4. Vastuuta kaikista työvaiheista

5. Materiaalien ja luonnonvarojen fiksua käyttöä

6. Omaperäistä ja kestävää suunnittelua

7. Jatkuvaa kehittymistä - kestävästi



1. Oma tuotanto
Hurmås valmistaa omassa 
neulomossaan Säkylässä hyvän mielen 
neuleita ekologisista ja konepestävistä 
materiaaleista.

Kaikki työvaiheet tehdään itse aina 
suunnittelusta neulontaan ja 
markkinointiin saakka.

Hurmås-neuleille on 
myönnetty Avainlippu- ja 
Design from Finland 
–tunnukset.



2. Laadukkaat materiaalit & valmistus

Tuotannon vastuullisuus nojaa ensiluokkaisiin materiaaleihin ja käsityöläisen ylpeyteen 
omasta kädenjäljestä - neuleet valmistetaan niin hyvin kuin suinkin osataan, mikä takaa 
tuotteille mahdollisimman pitkän käyttöiän.



3. Vastuullisuus kumpuaa ilosta,
ei pakosta Vaikka työtä tehdään vakavissaan, sen ei 

tarvitse olla totista. Ilolla tehty työ heijastuu 
myös tuotteeseen ja leviää sitä kautta myös 
käyttäjille.



4. Vastuuta kaikista työvaiheista
Mikään tuotannon vaihe ei 

saa aiheuttaa kärsimystä 
ihmisille, luonnolle tai 

eläimille.

Jokaisesta työvaiheesta 
tulee maksaa 

asianmukainen korvaus.

Tuotantomme on yli 80% 
suomalaista:

vaikka lanka tulee 
ulkomaisilta lankatehtailta, 

lähes kaikki muu 
tuotannossa on kotimaista.



5. Tarkkaa materiaalien käyttöä
Koko tuotantoketju on suunniteltu niin, että materiaalihukkaa syntyy 
mahdollisimman vähän. Leikkuusta jäävä hukkaneulos käytetään muissa 
tuotteissa ja kierrätetään lopulta eteenpäin.

1. Jämälangasta
ekopipoksi

2. Hukkaneuloksesta 
tilkkupeitoksi, 
säärystimeksi, 
yleisliinaksi… 

3. Meille 
tarpeeton 

neulos
lahjoitetaan 

askartelu-
materiaaliksi

4. Pienin silppu 
päätyy lopulta 
kierrätykseen



6. Omaleimainen tuote

Kaikki neuleet suunnitellaan 
huolella
- tarina, materiaali, tekniikka ja 
käyttäjä huomioiden.



Seitsemän veljestä



Mahla



Hoksnokka



Makea



He-Ma-Pa



7. Tuotteen ja tuotannon jatkuvaa hiomista 

Aina voi pyrkiä 
parempaan.


