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Fjällräven ja vastuullisuus

“

On oltava
joku ratkaisu.
Fjällrävenin perustaja Åke Nordin

FJÄLLRÄVEN JA VASTUULLISUUS
Tuotesuunnittelua tulevia sukupolvia ajatellen
Retkeilyvaatteita ja -varusteita valmistavana yrityksenä

olemme erittäin tietoisia siitä, että kaikella toiminnallamme on vaikutuksia maapallon elämään ja sitä asuttaviin
ihmisiin ja eläimiin. Siksi teemme kaikkemme pitääksemme hiilijalanjälkemme
mahdollisimman pienenä. Se
on ensisijainen lähtökohta,
kun suunnittelemme tuotteen,
valitsemme sille materiaalit
sekä valmistuspaikan.
Helppoa tämä ei ole. Tiedämme, ettemme ole täydellisiä. Meidän on tehtävä
kompromisseja ja sanottava joskus ”ei”, vaikka oikeasti
haluaisimme sanoa ”kyllä”. Olemme tehneet virheitä ja
saatamme tehdä niitä jatkossakin. Yritämme kuitenkin
oppia virheistämme innovoimalla ja sopeutumalla. Emme
ole niitä, jotka tyytyvät vallitsevaan tilaan. Emme koskaan
jää aloillemme ja totea, että nykytila riittää. Ajatus ”aina
on varaa parantaa” on juurtunut syvästi kaikkiin, jotka
työskentelevät brändimme parissa.
Olemme kuitenkin saavuttaneet jo tähän mennessä aika
paljon. Vuodesta 2014 olemme tukeneet eläinten hyvinvointia
untuvalupauksellamme, jolla takaamme untuvalle täydellisen
jäljitettävyyden. Vuonna 2015 jätimme PFC-yhdisteet pois
käytöstä. Vuonna 2019 materiaaleistamme 61 % luokiteltiin

hyviksi tai erinomaisiksi – enimmäkseen siksi, että ne
ovat joko luonnonmukaisesti tuotettuja, kierrätettyjä tai
täysin jäljitettävissä. Fjällräven on Fair Labor Association
-järjestön jäsen ja mukana YK:n Global Compact -aloitteessa.
Lisäksi olemme jo vuodesta 1960
suunnitelleet vaatteet niin, että
ne kestäisivät sukupolvien ajan –
mikä on vastuullisuuden tärkein,
mutta usein vähälle huomiolle
jäävä näkökohta.
Pitkään käytetty takki on
täynnä muistoja ja myös parempi vaihtoehto ympäristölle.
Suunnittelemme tuotteet kestämään – pienellä huollolla
jopa käyttäjän eliniän tai useamman sukupolven ajan.
Käytämme lujia, kestäviä materiaaleja, ja valmistamamme
tuotteet on helppo korjata. Suunnittelemamme vaatteet
eivät myöskään mene pois muodista.
Toiminnassamme meitä ohjaa yrityksen perustajan Åke
Nordinin ajatus: ”on oltava joku ratkaisu”. Olemme sitoutuneita jatkamaan matkaa ja kehittämään vastuullisempia
ulkoiluvaatteita ja -varusteita, joista käyttäjät voivat nauttia
useassa sukupolvessa.
Tässä lehdistötiedotteessa kerromme, miten me Fjällrävenillä huolehdimme vastuullisuudesta.

“

Kaikki toimintamme
vaikuttaa maapallon elämään
ja sitä asuttaviin ihmisiin ja
eläimiin.

Åke Nordin perusti Fjällrävenin
vuonna 1960 kotinsa kellarissa Örnsköldsvikin kaupungissa Pohjois-Ruotsissa. Nykyään
Fjällrävenin ajattomat, käytännölliset ja kestävät retkeilyvarusteet ovat levinneet kaikkialle maailmaan, ja niitä on myynnissä
yli 70 maassa. Fjällrävenin tuotevalikoimaan kuuluu retkeily-

vaatteita ja -varusteita sekä reppuja, telttoja ja makuupusseja.
Fjällrävenille on ensisijaisen tärkeää toimia vastuullisesti suhteessa
ihmisiin, eläimiin ja luontoon, sekä edistää ja ylläpitää yleistä mielenkiintoa luontoa kohtaan. Yhtiö on kahden suositun retkeilytapahtuman,
Fjällräven Classicin ja Fjällräven Polarin, alullepanija. Molemmat
näistä tapahtumista houkuttelevat joka vuosi tuhansia osallistujia.

Korkearesoluutioiset tuotekuvat:
www.press.fjallraven.com
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Noora Tuominen, +358 44 51 51 579
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Sisältö
4

Johdanto: luonto mukana matkassa – aina

5	Kestävää suunnittelua: tuotesuunnittelua sukupolvien ajaksi
6

Mummon vanha takki

7

Toiminnallisuuden ja kestävyyden tasapaino

8

Materiaalivalintojen tärkeys

8

Jäljitettävä untuva

9

Jäljitettävä villa

9

Kierrätetyt materiaalit

11	Yhteistyö avainasemassa: yhdessä voimme onnistua
11

Yhteinen kieli - Code of Conduct

11

Kumppanuutta kilpailun sijasta

11

The Arctic Fox Initiative

12

Tapahtumat innostamassa ihmisiä luontoon

13

Vaellus jatkuu - vastuullisuuden tulevaisuuden näkymät

Åke Nordin perusti Fjällrävenin
vuonna 1960 kotinsa kellarissa Örnsköldsvikin kaupungissa Pohjois-Ruotsissa. Nykyään
Fjällrävenin ajattomat, käytännölliset ja kestävät retkeilyvarusteet ovat levinneet kaikkialle maailmaan, ja niitä on myynnissä
yli 70 maassa. Fjällrävenin tuotevalikoimaan kuuluu retkeily-

vaatteita ja -varusteita sekä reppuja, telttoja ja makuupusseja.
Fjällrävenille on ensisijaisen tärkeää toimia vastuullisesti suhteessa
ihmisiin, eläimiin ja luontoon, sekä edistää ja ylläpitää yleistä mielenkiintoa luontoa kohtaan. Yhtiö on kahden suositun retkeilytapahtuman,
Fjällräven Classicin ja Fjällräven Polarin, alullepanija. Molemmat
näistä tapahtumista houkuttelevat joka vuosi tuhansia osallistujia.

Korkearesoluutioiset tuotekuvat:
www.press.fjallraven.com
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Noora Tuominen, +358 44 51 51 579
noora.tuominen@fenixoutdoor.fi
www.fjallraven.fi

Kun tiedät, mistä olet tulossa
ja minne olet menossa, on
helpompi valita sopivin reitti.

”

Luonto mukana matkassa – aina
Fjällrävenin visiona on olla maailman paras ja vastuulli-

Nämä arvot ohjaavat Fjällräveniä ja pitävät brändin oikealla tiellä. Vastuullisuus sisältyy jokaiseen kohtaan, ja ne
kaikki toteutuvat yhteydessä toisiinsa. Kestävien tuotteiden avulla (kehittäminen) ihmiset voivat lähteä luontoon
(inspiroiminen), ja viettäessään siellä enemmän aikaa he
todennäköisemmin myös suojelevat sitä (toiminta). Kaiken
tämän lähtökohtana ovat varusteet – takit, housut, paidat
ja reput – joten matka alkaa vastuullisesta suunnittelusta.

sin, globaalisti toimiva outdoor-brändi. Tämä edellyttää
hyvinvoivaa ympäristöä, josta saamme materiaaleja ja jossa
ulkoilijat pääsevät nauttimaan luonnosta, tutkimaan sitä
ja elämään näin todeksi Fjällrävenin missiota: sitä, että
ihmiset inspiroituisivat kulkemaan yhtä matkaa luonnon
kanssa. Fjällrävenillä on kolme johtavaa periaatetta:
•
•
•

Kehittää kestäviä, toiminnallisia ja ajattomia retkeily-

vaatteita ja -varusteita, joita voi käyttää sukupolvien ajan
Toimia vastuullisesti luonnon, ihmisten ja eläinten
kannalta
Inspiroida ja kannustaa ihmisiä lähtemään
Brändilupaus
luontoon sekä varjelemaan ja suojeForever Nature
Retkeilyvarusteita ja
lemaan sitä.

muistoja, jotka kestävät
sukupolvelta toiselle.

Visio
Paras ja vastuullisin
globaalisti toimiva
outdoor-brändi.

Tavoite
Inspiroida maailmaa
kulkemaan yhtä matkaa
luonnon kanssa.

Insp

Toiminta

inen

m
ittä
Keh

iroi

4

min

en

Maailmassa kulutetaan

80

miljardia vaatekappaletta
joka vuosi
=

400 %

enemmän kuin
20 vuotta sitten
Vaatteen käyttökertojen lukumäärä
ennen sen heittämistä pois on

laskenut
15 vuodessa

%

Kestävää suunnittelua
Fjällräven perustettiin vuonna 1960.Tuohon aikaan ihmisillä

Parhaat tuotteet ovat niitä, jotka kestävät pitkään. Fjällrävenillä tämä ajatus juurtunut kaikilla niin syvälle, että sitä
ei edes aina muisteta mainita.
Mutta miten käytännössä luodaan tuote, joka kestää?
Fjällrävenillä tämä kiteytyy suunnittelun neljään pääperiaatteeseen.

ei ollut läjäpäin takkeja, housuja, ja paitoja. Jokaisen vaatteen oli oltava monikäyttöinen ja tarkoitukseensa sopiva.
Tarkasteleepa sitten Yhdysvaltain, Britannian, Saksan tai
Pohjoismaiden tilastoja, on kuluttajien vaatteisiin käyttämä
osuus kotitalouden tuloista laskenut noin 10 prosentista alle
5 prosenttiin viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana1.
Samalla kuluttajien ostamien vaatteiden lukumäärä on
kasvanut tasaisesti. Naiset omistivat 1930-luvulla noin yhdeksän asukokonaisuutta. Nykyään heillä on niitä vähintään
302. Tuhlailu vaatteisiin lisääntyi nopeasti vuosituhannen
vaihteen kohdalla. Vuosina 2000–2014 vaatteiden tuotanto
kaksinkertaistui, ja kuluttajat ostivat keskimäärin 60 %
enemmän vaatteita joka vuosi3.
Vaikka kaikki ostavat vaatteita enemmän, eivät he
kuitenkaan käytä niitä pidempään. Kaksi sukupolvea
sitten ihmiset ostivat vaatteita sillä ajatuksella, että niitä
pidettäisiin pitkään; nykyään monet ostavat ”pikamuotia”,
joka on trendikästä nyt, muttei ole sitä enää muutaman
kuukauden kuluttua, joten vaatteiden ei tarvitse kestää.
Circular Fibres Initiative -aloitteen analyysi osoittaa, että
vaatteen käyttökertojen lukumäärä ennen kuin se päätyy
keräämään pölyä vaatekaappiin, on laskenut 15 vuodessa
36 prosentilla4.
Koska vaatteiden valmistamisesta on tullut niin halpaa
ja koska tuotanto- ja toimitusaikoja on pystytty nopeuttamaan vauhdilla aina vain nopeammin toimivien yhteyksien
ansiosta, ihmisten suhde vaatteisiin on muuttunut. Ihmiset
eivät enää nykyään ”investoi” vaatteeseen, eli heillä ei ole
siihen todellista suhdetta, tai suhteesta puuttuu Fjällrävenin
sanoin ”emotionaalinen kestävyys”.
Yksi usein aliarvostetuimmista, mutta kaikkein tärkeimmistä vastuullisuuden näkökohdista on vaatteen käyttöikä.

Sunnittelufilosofia
Erinomainen toiminnallisuus, pieni ympäristövaikutus
1. Toiminnallisuus
Mihin ihmiset tuotetta käyttävät? Olipa kyse
päiväretkestä, ylävuoristovaelluksesta tai tavallisesta
kaupunkikäytöstä, Fjällrävenillä on syynsä siihen, miksi tasku
sijoitetaan tiettyyn paikkaan tai miksi takissa on tietynlainen
leikkaus. Jos tuote on aidosti toiminnallinen,
se osoittaa sen kerta toisensa jälkeen.
2. Fyysinen kestävyys
Tuotteiden pitäisi kestää. Niin yksinkertaista se on.
Materiaalit valitaan siten, että ne kestävät polkujen haasteet.
Ja elämän. Samalla Fjällrävenin on tasapainotettava
materiaalin toiminnallisuus ja tehokkuus sen
ympäristövaikutuksen kanssa.
3. Emotionaalinen kestävyys
Materiaalin pitkäkestoisuus ei riitä. Jos tuote näyttää parin
kauden kuluttua vanhanaikaiselta, ihmiset eivät halua käyttää
sitä. Fjällrävenin suunnittelussa keskeistä onkin ajattomuus.
4. Korjattavuus
Vaatteiden ja varusteiden kuluminen on osa ulkoilmaelämää.
Fjällräven hyväksyy tämän ja suunnittelee tuotteet tätä silmällä
pitäen ja myös tarjoaa käyttäjille opastusta
vaatteiden korjaamiseen.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Räven Jacket vuodelta 1982

Christiane Dolva Törnberg, Fjällrävenin Head of Sustainability

Mummon vanha takki
Vuonna 1982 eräs Gerd Dolva osti Fjällrävenin Räven

Mitä hyötyä olisi maailman kestävimmästä kankaasta
valmistetusta takista, jos se tuntuu menneen muodista jo
vuoden sisällä siitä, kun se on ostettu? Vaatteella täytyy olla
emotionaalista kestävyyttä, niin että sitä halutaan käyttää
pitkään ja ehkä antaa vielä seuraavankin sukupolven käyttöön.
Fjällräven tavoittelee emotionaalista kestävyyttä keskittymällä ajattomuuteen. Aidosti ajattoman tuotteen suunnittelu
edellyttää sitä, että ajatellaan muutakin kuin tavanomaisia
vastuullisen suunnittelun mittareita, siis muutakin kuin
materiaalivalintoja ja tuotantoprosesseja. Se tarkoittaa, että
pysytään erossa muotitrendeistä, sillä nimensä mukaisesti
ne edustavat tyyliä, joka on suosittua vain tietyn ajan. Kun
vaate on ajaton, siihen kannattaa sijoittaa ja sitä halutaan
pitää pitkään. Lisäksi vaate kasvattaa arvoaan sitä mukaa,
kun se yhdistyy henkilökohtaisiin muistoihin.

Jacketin.Vuosien mittaan Gerdille kertyi monia muistoja
tämä takki yllään, ja siihen muodostuikin pysyvä tunneside.
Vuonna 2012 tunneside muutti muotoaan, kun Gerd antoi
takin lapsenlapselleen Christiane Dolva Törnbergille, joka
oli juuri nimitetty Fjällrävenin vastuullisuuspäälliköksi.
”Mummoni oli yllättynyt siitä, ettei ollut kyllästynyt
takkiin”, Christiane kertoo,”ja hänen mielestään tämä johtui
siitä, että hän käytti takkia niin pitkään ja oli kartuttanut
niin monia muistoja se yllään.”
”En pystyisi mitenkään luopumaan mummoni takista,
sillä se on äärimmäisen monikäyttöinen, mutta myös täynnä
nostalgia-arvoa. Hän oli niin ylpeä saadessaan antaa sen
minulle, että koen olevani vastuussa kappaleesta yhteistä
perintöämme.”

Ongelma

Ratkaisu

80 %

vaatteen hiilijalanjäljestä
syntyy tuotannon aikana

40 %

kuluttajan vaatteista on
sellaisia, että niitä käytetään
harvoin tai ei koskaan,
ja puolet niistä päätyy
kaatopaikalle alle

kolmessa vuodessa

Mitä enemmän tuotetta käytetään,
sitä pienempi tuotteen hiilijalanki
on yhtä käyttökertaa kohden. Tuotteen eliniän kaksinkertaistaminen
alentaa sen ympäristövaikutusta

50 %
Tuotteen on oltava fyysisesti
kestävä, jotta se kestää
vuosien käytön, mutta
sen pitää myös olla

ajaton

jottei siitä tule ajan
myötä epämuodikas

Osta vähemmän käytä pidempään
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Pyrimme suunnittelemaan
laadultaan ja toiminnallisuudeltaan
lyömättömiä retkeilytuotteita samalla, kun
kuljemme vastuullisuuden etulinjassa.
Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Toiminnallisuuden ja vastuullisuuden tasapaino
Olipa tuotteen tarkoitus pitää lämpimänä, kuivana, viileänä

Myöskään pfc-vapaa pintakylläste ei kestänyt yhtä pitkään
taikka tarjota jokin näiden yhdistelmä, on tuotteen aina kuin pfc-yhdisteitä sisältävät käsittelyt. Asiakkaat olisi
oltava toimiva. Samalla on kuitenkin löydettävä tasapaino siis opastettava kyllästämään vaatteensa niin, että niiden
myös tuotteen toiminnallisuuden ja
toiminnallisuus säilyisi. Fjällrävenin
ympäristövaikutuksen välillä. Erinmielestä nämä kompromissit kannatti
Miksi PFC-yhdisteet
omainen esimerkki Fjällrävenin lätehdä, jotta näiden haitallisten aineiden
ovat haitallisia
hestymistavasta tähän on se, kuinka
käyttö voitiin lopettaa.
PFC-yhdisteet ovat mahdollisia karsinose kehitti pfc-vapaan, hengittävän ja
Vuonna 2012 se julkisti ensimmäisen
geeneja, jotka on ihmisillä yhdistetty syöpään,
munuaisvaurioihin ja lisääntymisvaikeuksiin.
vedenpitävän Eco-Shell-materiaalin.
Eco-Shell -mallistonsa, jossa oli käytetty
Kymmenen vuotta sitten pfc-
pfc-vapaata kyllästettä. Niin kuin
PFC-yhdisteet ovat erittäin haihtuvia ja
kulkeutuvat ilmateitse jopa satojen kilometrien
yhdisteitä löydettiin aina Etelämankäy monien ensimmäisten yritysten
päähän ja jopa ylempiin ilmakehiin.
tereen pingviineissä ja arktisen alueen
kohdalla, ei tässäkään tulos ollut täyPFC-yhdisteet ovat terveysriski, jos
jääkarhuissa asti. pfc-yhdisteiden pitdellinen. Kylläste ei suoriutunut yhtä
niitä kertyy juomaveteen niinkin vähän kuin
kän aikavälin vaikutuksia ei tuolloin
hyvin kuin odotettiin, ja vaatteet eivät
biljoonasosa, joka vastaa alle teelusikallista
tuhannessa olympiakokoisessa uima-altaassa.
vielä tunnettu, mutta niiden arveltiin
pitäneet ihmisiä täysin kuivina.
vaikuttavan elimistön immuuni- ja
Fjällrävenin suunnittelutiimi palasi
PFC-yhdisteillä on erittäin pitkä biologinen
puoliintumisaika, ja elimistöltämme kuluu yli
hormonijärjestelmiin. Tämä tieto
suunnittelupöydän ääreen ja suoriutui
neljä vuotta päästä eroon puolesta kudoksissa
riitti Fjällrävenille. Se päätti lopettaa
seuraavalla kerralla paremmin. Keb
tällä hetkellä olevista PFC-yhdisteistä.
pfc-yhdisteiden käytön kaikissa tuotEco-Shell Jacket -takki voittikin useita
PFC-yhdisteet eivät katoa kokonaan
teissaan. Päätös osui aikaan, jolloin
palkintoja ja loi uuden standardin
käytännössä koskaan: ne kertyvät luontoon ja
löytävät ennen pitkää tiensä takaisin elimisFjällräven oli lisäämässä tuotevalikestävämmille vedenpitäville vaatteiltöömme. Tutkijat ovat löytäneet kemikaalia
koimaansa hengittäviä ja vedenpitäviä
le. Se osoitti outdoor-yhteisölle, että
syrjäisiltä arktisilta alueilta, maaperästä ja
kalasta ja lihasta, ihmisen kudoksista sekä
kuorivaatteita. Hasteeksi muodostuikin
vastuullisuus ja toiminnallisuus oli
juomavedestä.
luoda vedenpitävä ja hengittävä kuorimahdollista yhdistää. Vuoteen 2015 tulmateriaali ilman pfc-kyllästeitä, joiden
taessa Fjällräven oli lopettanut pfc-kylvedenhylkivyys oli kieltämättä vertaansa vailla.
lästeiden käytön kaikissa tuotannossa olevissa tuotteissaan
Tuotetiimi ryhtyi töihin kehittääkseen hengittävän, ja alkanut opastaa asiakkaitaan
vedenpitävän kuorimateriaalin ja sai aikaan kyllästeaineen, kuorivaatteiden säännölliseen
jossa ei käytetty pfc-yhdisteitä. Kierrätetyn ja uuden po- kyllästämiseen, niin että vaatteet
lyesterin yhdistelmästä, sekä uudesta kyllästeestä syntyi säilyttävät toiminnallisuutensa.
Fjällrävenin uusi oma kuorimateriaali - Eco-Shell. Muutama
kompromissi oli kuitenkin tehtävä. Uusi materiaali ei hylkinyt likaa ja öljyä niin hyvin kuin pfc-yhdisteitä sisältävä.
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G-1000 ja Greenland Wax

Fjällrävenin untuva

Materiaalivalintojen tärkeys
Vuoden 2019 CEO Agenda -raportin 5 mukaan materiaa-

“Mikään materiaali ei ole täydellinen. Niillä kaikilla on
ympäristövaikutuksia”, Christiane toteaa.”Siksi kutsumme
luetteloa suositeltujen materiaalien luetteloksi, emme vastuullisten materiaalien luetteloksi. Valitsemme materiaalin,
joka on parempi kuin edeltäjänsä.”
Ensisijaisuuden ajatus on avain. Aina kun mahdollista,
Fjällräven käyttää erinomaisiksi luokiteltuja materiaaleja.
Niiden on kuitenkin oltava riittävän toiminnallisia ja
sopivia käyttötarkoitukseen. Ei kannata valita erinomaiseksi luokiteltua materiaalia, mikäli se ei sovi vaatteen
käyttötarkoitukseen.

livalinnat muodostavat kaksi kolmasosaa vaatetuotannon
ympäristövaikutuksista, mitä tulee veden-, energian ja maankäyttöön, päästöihin ja jätteisiin. Samassa raportissa todetaan
myös,että vaihtaminen perin-teisestä luonnonmukaisesti
viljeltyyn puuvillaan voi säästää ”jopa 90 % makean veden
ja 62 % energian kulutuksesta nykytilanteeseen nähden”.
Tiivistetysti voisi siis sanoa, että materiaalivalinnalla on
valtava vaikutus.
Fjällrävenin materiaalien kulmakivi on G-1000, jota
on käytetty Fjällrävenin tuotteissa lähes alusta asti. Se
valmistettiin alun perin hengittävästä ja mukavasta puuvillasta, jonka seassa oli kestävää ja kevyttä polyesteria.Tätä
tiheään kudottua kangasta voitiin vahata ja mukauttaa eri
sääolosuhteisiin. Se oli kestävä ja monipuolinen, ja sitä
käytettiin vuosikymmeniä - kunnes se nostettiin uudelle
tasolle tekemällä siitä ympäristöystävällisempi. Näin
muodostui mm. G-1000 Eco.
”Joillekin käyttämillemme materiaaleille ei ole ilmeisiä
parempia vaihtoehtoja”, Christiane kertoo. ”Joskus on
kuitenkin vaihtoehtoja, jotka ovat selkeästi parempia ja
vastuullisempia, kuten luomupuuvilla sekä kierrätetty
polyesteri. Meille G-1000 Eco on siis “ensimmäinen askel”
mitä tulee vastuullisiin materiaaleihin.”
Kuinka sitten päätämme, mikä eri vaihtoehdoista on
paras? Fjällräven käyttää toiminnassaan suositeltujen
materiaalien ja kuitujen listaa sekä kemiallisten aineiden
ohjeistusta. Näiden työkalujen avulla pystymme luokittelemaan erityyppiset materiaalit niin, että tasapaino toiminnallisuuden ja vastuullisuuden välillä säilyy ja voimme
edetä koko ajan oikeaan suuntaan.
Materiaalit on luokiteltu erinomaisesta ja hyväksyttävään, ja viimeiseen ”käyttöön sopimattomat kuidut ja
kemikaalit” -luokkaan kuuluvat esimerkiksi angoravilla
ja pfc-yhdisteet.

Jäljitettävä untuva
Toinen näkökohta Fjällrävenin kokonaisvaltaisessa otteessa vastuullisuuteen on jäljitettävyys. Jos tietää, mistä
materiaali on peräisin, myös sen valmistusolosuhteet on
helpompi selvittää. Yksi parhaista jäljitettävyyden menestystarinoistamme – ja itse asiassa yksi luokkansa parhaista
vastuullisuustarinoista ulkoiluvaatteiden ja -varusteiden
alalla6 – on Fjällrävenin untuvalupaus.
Ennen untuvalupauksen käyttöönottoa Fjällräven ei pitkien
tuotantoketjujen takia tiennyt tarkalleen, mistä sen untuva
oli peräisin. Varmistaakseen, ettei lintuja kohdeltu kaltoin
ketjun alkupäässä, Fjällräven päätti ottaa toimitusketjunsa
lähempään tarkasteluun. Vuosien
työn tuloksena syntyi Fjällrävenin untuvalupaus, jota
pidetään outdoor-alan
parhaana ja läpinäkyvimpänä.
Vuonna 2014
julkistettu FjällräErittäin laadukasta, vastuullisesti
tuotettua untuvaa
venin untuvalupaus
Koska olemme kartuttaneet jo 40 vuoden kokemuksen
kattaa kaiken jäljiuntuvasta, olemme saaneet luotua ainutlaatuisen, jäljitettävän
tuotantoketjun. Sen toimittajia ja alihankkijoita valvotaan sekä
tettävyydestä eläin-

Fjällrävenin
untuvalupaus

arvioidaan tiukoin kriteerein. Ostaessasi meiltä untuvatuotteen voit
siis olla varma siitä, että se sisältää täysin jäljitettävissä olevaa,
eettisesti tuotettua ja kaikkein laadukkainta untuvaa.
fjallraven.com/downpromise
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Christiane Dolva Törnberg, Fjällrävenin Head of Sustainability

Fjällrävenin jäljitettävissä oleva villa

ten hyvinvointiin. Fjällräven on luonut tuotantoketjun,
jossa toimittajia ja alihankkijoita valvotaan toistuvasti ja
tiukoin kriteerein. Lintujen hyvinvointi on ensisijaisen
tärkeää, joten untuvia ei nypitä eläviltä linnuilta eikä
lintuja pakkosyötetä. Fjällrävenin untuva on itse asiassa
lihateollisuuden sivutuote, eli yritys hyötykäyttää ”jätemateriaalia”. Samalla varmistamme, että tuotteissa käytetään
vain korkealaatuisinta untuvaa.

optimaaliseen laatuun. Jämtlanninlampaat ovat siitä
ainutlaatuisia, että niissä yhdistyvät sopivasti molemmat
puolet. Villa on hienolaatuista, ja silti myös lampaan lihan
voi lopuksi hyödyntää.
”Suuri osa Brattlandin pilottiprojektiamme oli auttaa
virtaviivaistamaan globaali villantoimitusketjumme, niin
että saimme varmistettua koko ketjun jäljitettävyyden.
Viime vuosien aikana olemme oppineet paljon villasta
materiaalina sekä sen hankinnasta”, Christiane kertoo.
”Emme ole kulkeneet villaan perehtymisessä kaikkein
helpointa tietä. Mutta ainutlaatuinen se kyllä on ollut.”
Entä sitten päästöt? Sekä Brattlandsgården-tila Ruotsissa
että ZQ Wool -yrityksen kanssa työskentelevät tilat perustuvat holistiseen toimintaan, missä autetaan parantamaan
maaperän laatua ja sitomaan hiilidioksidia.
”Villatilojen hiilidioksidijalanjäljet saavat usein huonot
arvosanat. Suuri osa jalanjäljestä johtuu ympäristön huonontumisesta.Tavallisella tilalla suuret lammaslaumat laiduntavat
pienillä ruohoalueilla. Maaperä huononee, jolloin se sitoo
vähemmän hiilidioksidia”, Christiane kertoo.”Holistisessa
menetelmässä lampaiden kasvatuksen kielteiset vaikutukset
minimoidaan käyttämällä vähemmän kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita sekä lisäksi pyrkimällä säilyttämään
ruoho ja maaperä hyvälaatuisina. Lampaita siirretään usein,
jotta ruoho ja maaperä saavat mahdollisuuden uusiutua ja
että ne voivat sitoa hiilidioksidia. Se on osa suurta kiertoa,
jolla pyritään palauttamaan tasapaino.”
Kierroista puheen ollen: Fjällräven on siirtymässä enemmän kiertotalouden suuntaan, missä jätteenkierrätyksellä
on suuri rooli.

Jäljitettävä villa
Toinen Fjällrävenin suosima eläinperäinen materiaali on villa. Kuten
untuvankin kohdalla, myös villan
käytössä jäljitettävyys on tärkeää eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi ja
ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Untuvatuntemustaan hyödyntäen
Fjällräven alkoi lähestyä villan toimitusketjua kahta kautta. Ensimmäinen oli se, että se halusi
löytää toimittajan, jolla olisi samanlaiset luontoa ja eläimiä
koskevat arvot, ja joka pystyisi toimittamaan halutut määrät
ja laadut. Lopputuloksena löydettiin uusiseelantilainen
ZQ Wool.
ZQ Wool akkreditoi Uuden-Seelannin ja Australian
lammastiloja ja tekee yhteistyötä niiden kanssa varmistaakseen villan tarjonnan, laadun ja eettisen tuotannon.
Ennen kaikkea se varmistaa, että eläimet voivat hyvin ja
että toiminta on ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista.
Toisessa vaihtoehdossa Fjällräven oli oma-aloitteisempi.
Se solmi kumppanuuden Ruotsin Åressa sijaitsevan pienen
Brattlandsgården-tilan kanssa, joka sijaitsee riittävän lähellä,
jotta Fjällrävenin henkilökunta voi käydä itse tarkistamassa
lampaiden voinnin. Tämän tilan lampaat ovat erityisiä
jämtlanninlampaita.
Useimpia lammasrotuja kasvatetaan Ruotsissa joko
villan tai lihan takia, ei molempien. Tämä johtuu siitä,
että jalostettaessa tähdätään jommankumman tuotteen
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Kierrätetyt materiaalit
Vaateteollisuudessa syntyy valtavasti jätettä. YK:n mukaan
joka ikinen sekunti kaatopaikalla poltetaan tai sinne viedään
roska-autollinen tekstiilejä7. Fashion Revolution (Vaatevallankumous) -liikkeen mukaan ”tekstiilijätteen määrän
arvioidaan kasvavan noin 60 %:lla vuosina 2015-2030, ja

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion, 8Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Fjällrävenin Re-Wool eli kierrätetty villa

Jämtlanninlampaita

Fjällräven käyttää myös kulutusjätteestä saatavaa kierjätettä tuotetaan myös vuosittain noin 57 miljoonaa tonnia
lisää, mistä syntyy yhteensä noin 148 miljoonaa tonnia rätysmateriaalia, josta suurimman osuuden muodostaa
jätettä vuodessa”8.
kierrätetty polyesteri. Kierrätysjärjestelmät kulutusjätVaateteollisuudessa jäte jaetaan
teestä saatavalle polyesterille, joka
tuotantojätteeseen (pre-consumer
on yleensä peräisin muovipulloista,
-jäte) ja kulutusjätteeseen (post-conOlemme menossa oikeaan ovat nykyään melko kehittyneitä.
sumer -jäte). Tehtaiden lattioilta
Vuoden 2019 CEO Agenda -raporkerätään ylijäämäjätettä, ja tuo- suuntaan: pyrimme siihen, että tin mukaan ”erään arvion mukaan
tannossa syntyy myös sivutuotteita, villan koko toimitusketju olisi polyesterin korvaaminen kierräkuten edellä kuvatussa lihaa ja villaa
tetyllä vaihtoehdolla voi vähentää
täysin läpinäkyvä kaikissa
käsittelevässä esimerkissä. On myymyrkyllisiä aineita jopa 90 %:lla,
Fjällrävenin tuotteissa.
mättä jäänyttä varastoylijäämää,
energiankulutusta 60 %:lla ja päästöjä
Christiane Dolva Törnberg, Fjällrävenin Head of Sustainability
ja lisäksi kuluttajat heittävät pois
jopa 40 %:lla5.
tavaraa vaatteista muovipulloihin. Yhden ihmisen jäte voi
Fjällrävenin käyttämät materiaalit sisältävät paljon
kuitenkin olla toisen aarre.
kierrätettyä polyesteriä, ja esimerkkejä tästä ovat G-1000
Fjällrävenin käyttämien materiaalien joukossa yhä Eco ja Eco-Shell.
useampi on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista. Tämä
”Yleensä totean, että jos materiaalia kuvataan ”kierrätarkoittaa muitakin materiaaleja kuin tuttua kierrätettyä tetyksi”, olemme siitä kiinnostuneita”, Christiane kertoo.
polyesteria – jota käytetään esimerkiksi Re-Kånken -repussa. ”Kutakin materiaalia on tietenkin tarkasteltava huolellisesti.
Fjällräven käyttää myös kierrätettyä villaa, jolle olemme Joidenkin kierrättäminen vaatii niin paljon resursseja, ettei
antaneet nimen Re-Wool.
se kannata. Väittäisin, että kun laatu ja toiminnallisuus ovat
Re-Wool-tarina alkaa Pohjois-Italiassa sijaitsevasta Pra- riittävän hyvät ja ympäristövaikutus tarpeeksi alhainen,
tosta. Kierrätettyä villaa saadaan eri lähteistä - se on voinut kierrätettyjä materiaaleja suositaan aina.”
esimerkiksi jäädä yli neuleiden, lankojen ja villakankaiden
valmistuksessa. Kaikki villa kootaan yhteen, lajitellaan värin
mukaan, silputaan ja kehrätään uudelleen langaksi, minkä
jälkeen siitä tehdään uusia tuotteita.
Toinen ympäristöystävällisempi villamateriaali, jota
Fjällräven käyttää tuotteissaan on ylijäämävilla. Ajatus
hyödyntää ylijäämävillaa syntyi sen tosiasian pohjalta, että
Ruotsissa päätyy vuosittain jätteeksi paljon villaa - pelkästään Gotlannin saarella noin 100 tonnia.
Villaa on toisin sanoen erittäin hyvin saatavilla, ja kaiken
lisäksi hyvälaatuista ja vastuullisesti tuotettua sellaista.
Niinpä Fjällräven alkoi hyödyntää tätä ylijäämävillaa moniin
Fjällrävenin palkitussa Lappland
Hike -repussa on innovatiivinen
tarkoituksiin, kuten takkien sisällä eristeenä ja Fjällrävenin
selkäpaneeli, joka on valmistettu
palkitun Lappland Hike -repun selkäpaneelissa.
ylijäämävillasta.

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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Naali ja sen mahdollisuudet
selviytyä äärimmäisessä
arktisessa ilmastossa
kiehtoivat perustajaamme
Åke Nordinia niin paljon,
että hän antoi yritykselleen
sen ruotsinkielisen nimen –
Fjällräven.

Telttailua Tjäktjajåkkajoella Kungsleden-reitillä Ruotsissa

Naali – Fjällrävenin kaima

Yhteistyö avainasemassa
Vastuullisuus saavutetaan vain yhteistyön kautta, olipa kyse

neyritystä sekä voittoa tavoittelematonta järjestöä. Se jakaa
tietoa ja parhaita käytäntöjä pyrkien pienentämään ulkoiluvarusteteollisuuden ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.
Vuonna 2013 Fjällräven liittyi Fair Labor Association (fla)
-järjestöön10. Kuten sac, fla:kin on usean sidosryhmän
muodostama organisaatio, mutta keskittyy työntekijöiden oikeuksien edistämiseen ja työolojen parantamiseen
globaalisti.
Fjällräven on allekirjoittanut myös UN Global Compact
-aloitteen, jossa on kyse kumppanuudesta yritysten ja YK:n
välillä. Jäsenet ovat sitoutuneita suuntaamaan toimintonsa
ja strategiansa kymmenen yleisesti hyväksytyn periaatteen
mukaisesti, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työhön, lahjonnan
torjuntaan ja ympäristöön.

suunnittelusta, tuotannosta, myynnistä tai loppukäytöstä.
Fjällräven uskoo tiimityöhön, ja siksi se solmii läheisiä
ja pitkiä suhteita toimittajien kanssa ja ohjaa asiakkaita
korjaamaan varusteitaan ja huolehtimaan niistä.
Sitä mukaa, kun Fjällräven on vuosien varrella kasvanut
ja kansainvälistynyt sekä tuotannon että myynnin kannalta,
se on pyrkinyt ylläpitämään suhteita ja kouluttamaan olemassa olevia toimittajiaan sen sijaan, että etsisi jatkuvasti
uusia. Se on onnistunut tässä siksi, että se on aina kääntynyt sellaisten toimittajien puoleen, joilla on samanlaiset
näkemykset ympäristöstä ja laadusta.

Yhteinen kieli - Code of Conduct
Tätä kaikkea ajatellen on välttämätöntä puhua samaa kieltä
– siis määritellä yhteinen visio, jossa luonto on kaiken
keskipisteenä. Näin voidaan varmistaa koko toiminnan
suuntaaminen tehokkaasti samaa tavoitetta kohti.
Tässä kohdassa kuvaan astuu Fjällrävenin toimintasäännöstö, eli Code of Conduct.
Tämä asiakirja on Fjällrävenin liiketoimintatapojen
perusta, josta ei tingitä. Se perustuu Fair Labor Association
-järjestön Workplace Code of Conduct -asiakirjaan ja kattaa
ihmisoikeudet, eläinten hyvinvoinnin, ympäristönsuojelutoimet, kestävän kehityksen ja lahjonnan vastaiset
toimenpiteet.

The Arctic Fox Initiative

Kumppanuutta kilpailun sijasta
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Fjällräven tekee yhteistyötä muidenkin kuin toimittajiensa
kanssa. On tärkeää tehdä yhteistyötä myös kilpailijoiden
kanssa, sillä vastuullisuus ei ole koskaan kilpailua. Muutamat outdoor-alan ja muiden alojen toimijat ovat lyöneet
hynttyyt yhteen parantaakseen työoloja, pienentääkseen
ympäristövaikutuksia ja kitkeäkseen väärinkäytöksiä ja
korruptiota.
Fjällräven kuuluu Sustainable Apparel Coalition (sac)
-liittoon9, johon kuuluu yli 80 alan johtavaa vaate- ja jalki-

TI

Yhteistyötä tehdään muillakin tavoin kuin tavarantoimittajien ja alan suurten toimijoiden kanssa. Fjällräven tekee
yhteistyötä myös asiakkaiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen,
tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa ajatuksella, että yhdessä
toimien todella onnistutaan paremmin.
Kaikki alkoi pienestä Pohjois-Ruotsissa elävästä
eläimestä, Fjällrävenin kaimasta. Naali oli – ja
on edelleen – Pohjoismaissa uhanalainen.
Se metsästettiin sukupuuton partaalle, ja
1990-luvun alussa lajin tila oli kriittinen.
Professori Anders Angerbjörnin johtama tutkijaryhmä Tukholman yliopistosta yritti auttaa tätä
pikku kettua saamaan uudelleen jalansijaa
luonnossa.
X I NI
Vuonna 1994 Fjällrävenin perustaja
FO
Åke Nordin päätti ryhtyä tukemaan
Angerbjörnin tutkimusta ja alkoi
levittää tietoa naalin ahdingosta.
Kun pikakelataan nykypäivään,
voidaan todeta, että Skandinavian
luonnossa elää yli 300 naalia.

Mitä enemmän luonnossa
oleskellaan, sitä tärkeämmältä
tuntuu suojella sitä.

Fjällräven Classic Sweden

   Fjällräven Classic USA

Vuonna 2018 Fjällräven halusi laajentaa tukensa naalista
muihin ympäristökohteisiin. Se ei voinut saavuttaa kaikkea
yksin, mutta yrityksestiin, että oli muitakin kantamassa
kortensa kekoon. Fjällräven oli siinä asemassa, että pystyi
auttamaan rahallisesti. Niinpä se käynnisti vuonna 2019
Arctic Fox Initiative -aloitteen, joka tukee voittoa tavoittelemattomia hankkeita ja organisaatioita, jotka edistävät
luonnonsuojelua tai parantavat ihmisten mahdollisuuksia
nauttia luonnosta. Lue lisää Arctic Fox Initiative -aloitteesta
ja siihen liittyvistä hankkeista tästä.

Tapahtuma oli menestys, ja ajatus jäi itämään. Fjällrävenillä
ajateltiin, että tekemällä vaelluksesta ihmisille helpommin
lähestyttävää se voisi saada yhä useammat harrastamaan
sitä ja innostamaan muita mukaan, niin että ajan myötä
muodostuisi kokonainen luonnosta nauttiva ja myös sitä
suojeleva vaeltajayhteisö.
Nykyään Fjällräven Classic -tapahtumia järjestetään
useissa kohteissa ympäri maailman, ja ne kaikki keräävät
yhteensä tuhansia innostuneita vaeltajia, aina aloittelijoista kokeneempiin. Fjällräven Classic ei ole kilpailu,
vaan mahdollisuus osallistua sosiaaliseen vaellustapahtumaan ja kokea unohtumattomia retkeilyhetkiä muiden
kanssa. Voit lukea Fjällräven Classic -tapahtumasta lisää
tästä. Siinä missä Fjällräven Classic -tapahtumassa on
kyse yksinkertaisesta vaeltamisen ilosta, Fjällräven Polar
-tapahtumassa korostuu oppiminen ja luonnon voiman
kokeminen. Fjällräven Polar on 300 km:n koiravaljakkoseikkailu arktisessa Skandinaviassa. Saatavuus on rajoitettu
ja mukaan pääsee vain kilpailun kautta. Kilpailu on yhtä
haasteellinen kuin arktinen talvisääkin, mutta kokemus
on vaikuttava. Tapahtumaan valikoitu 24–30 osallistujan
ryhmä on maailmalle osoitus siitä, että oikein varustautuneena, perehtyneenä ja positiivisella asenteella voi kuka
tahansa selviytyä ankarimmissakin luonnonoloissa. Kyse on
luonnon eri puolten arvostamisesta, sillä ilman haasteiden
kohtaamista menisivät monet kokemukset sivu suun. Voit
lukea lisää Fjällräven Polar -tapahtumasta lisää tästä.

Tapahtumat innostamassa ihmisiä luontoon
Vastuullisuuden ytimessä on ajatus tuotteen pitkäikäisyydestä.
Jos käyttäjä ymmärtää tämän ja arvostaa hyvin valmistettua
tuotetta, hän todennäköisemmin huolehtii siitä hyvin ja
käyttää sitä pitkään. Sama ajatus pätee myös luontoon.
Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa11 saatiin selville,
että ulkona leikkivät lapset vaalivat ja suojelevat luontoa
aikuisina muita todennäköisemmin. Lisäksi on havaittu,
että luonto tekee ihmiselle hyvää. Nature-lehdessä12 vuonna
2019 julkaistu tutkimus paljasti, että 120 minuutin viikoittainen oleilu ulkosalla kohentaa terveyttä ja hyvinvointia.
Tutkimustuloksissa näkyy vasta nyt se, minkä olemme
kokeneet jo pitkään: ihmisen elossa säilymisen kannalta
luonto on välttämätön paitsi fyysisesti, myös psyykkisesti.
Vuonna 2005 Fjällräven järjesti ensimmäisen vaellustapahtumansa: Fjällräven Classic kokosi eri puolilta maata
samanhenkisiä vaeltajia yhteen vaeltamaan Pohjois-Ruotsin
luonnossa.
Idean keksi Fjällrävenin perustaja Åke Nordin. Ruotsin
tunturien dramaattiset maisemat ja henkeäsalpaavat näkymät olivat aina inspiroineet häntä, ja toivoi muidenkin
saavan seikkailla samoissa maisemissa sekä ennen kaikkea
kokevan saman vapauden tunteen, joka valtaa mielen
muutaman päivän polkuvaelluksen jälkeen. Tapahtuma
sijoittui Kungsleden-vaellusreitille , joka on 110 kilometriä
pitkä ja ulottuu Nikkaluoktasta Abiskoon.

Koiravaljakkoseikkailu Fjällräven Polar

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White ym. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Tjäktjan tasanko, Kungsleden-vaellusreitti, Ruotsi

Vaellus jatkuu - vastuullisuuden
tulevaisuuden näkymät
Nykyhetki: Fjällrävenin valikoima kattaa tuotteet rennosta

että arvojensa kautta se voi kehittyä niiden vastuullisuuteen
liittyvien rajojen puitteissa, joita planeettamme tarvitsee.
Kulkiessa matkaa eteenpäin pyrkimyksenä on kehittää
materiaaleja, parantaa tuotantomenetelmiä, vuokrata
välineitä ja tarjota lisäopastusta käyttäjille, jotta näillä
olisi tarvittavat työkalut varusteidensa hoitoon ja luonnon
suojelemiseen.
Fjällräven on päässyt jo pitkälle, mutta perillä se ei vielä
ole. Mutta pääseekö se perille koskaan? Voiko kukaan koskaan ajatella, että vastuullisuustyö on tehty? Vai onko aina
parantamisen varaa? Kuten Åke Nordin totesi: ”Olemme
vaeltaneet nyt yli 50 vuotta. Toivottavasti emme koskaan
pääse perille.” Vastuullisuus ei ole päämäärä – se on matka,
jota Fjällräven on sitoutunut jatkamaan.

ulkoilusta vaativiin vuoristovaelluksiin, ja kaiken kulmakivi
on vastuullisuus. Vuonna 2019 kierrätetyn polyesterin
osuus oli 60 % kaikesta polyesteristä ja luomupuuvillan
osuus 70 % kaikesta puuvillasta Fjällrävenin tuotannossa.
Missään Fjällrävenin vettä hylkivissä tuotteissa ei käytetä
pfc-yhdisteitä. Kaikki villa on tuotettu ilman mulesing-menetelmää, 42 % siitä on jäljitettävissä olevaa ja 24 % on joko
kierrätettyä tai talteen otettua*. Ne päästöt, joita Fjällräven
ei voi välttää, se kompensoi.
Tulevaisuus: Vastuullisuudessa on kyse tasapainosta. Vastuullinen tuote on sellainen, että se vastaa tarpeisiimme
tänä päivänä tavalla, joka ei heikennä tulevien sukupolvien
mahdollisuuksia täyttää omia tarpeitaan. Fjällräven uskoo,
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Mukaan YK:n Global Climate Change Arctic Fox
Action Initiative -aloitteeseen Initiative
-aloite

*Tilanne vuonna 2019
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2019
Bergshell

…jatkamme kohti vuodelle 2025 asetettuja
yrityksen sosiaalisen vastuun tavoitteita:
- täysin jäljitettävissä olevat materiaalit
- 25 % pienempi energiankulutus kaikissa
toiminnoissa
- 25 %:n vähennys kuljetuksesta aiheutuvista päästöissä
- käytetty energia kokonaan vihreää energiaa
- 30 %:n vähennys scope 3 -päästöissä
- 30 %:n vähennys kaikkien tapahtumien päästöissä

