
2015-09-29   15:49

2018



PEOPLE
AND

PLANET

Vaatteemme ovat tehokkaita 
sanansaattajia ja kertovat siitä keitä 
olemme, siksi kannattaa valita ne 

huolellisesti.

Vaatevalinnoillamme on merkitystä paitsi 
ympäristön ja oman hyvinvointimme 
myös muiden ihmisten terveyden ja 

työolojen kannalta.
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Made with Fairtrade Cotton

Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko 
tuotantoketjun ja tuotteet sekä osoittavat niiden täyttävän 

tietyt laatua, terveyttä, ympäristöä ja työoloja koskevat 
vaatimukset. 

Nämä sertifikaatit tarjoavat turvallisuutta sekä asiakkaillemme 
että meille. 

.

FAIRTRADE 

Reilu kauppa on kansainvälinen merkintä, joka taistelee köyhyyttä vastaan. Reilun 
kaupan tuotteet voi tunnistaa puuvillavaatteista merkinnän avulla. Puuvillan vil-
jelijöille taataan vähimmäishinta, joka kattaa puuvillan kestävän tuotannon kulut. 
Puuvilla viljelijä saa myös ylimääräisen palkkion, joka voidaan investoida koko 
yhteisön hyväksi esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin tai kaivoihin. Reilulla kaupalla 
on myös kriteerit demokratiaan ja vaatii, että työntekijöillä on oikeus järjestäytyä. 
Lasten tulee olla mahdollisuus käydä koulua eikä työskennellä. Kaikki puuvilla 
tulee Reilu kauppa-sertifioiduilta tuottajilta.

GOTS 

GOTS on kansainvälinen vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä vastaava organisaatio. 
GOTS aina käyttää orgaanisia puuvillaa ja polyesteri tulee olla kokonaan kierrätys-
materiaaleista valmistettu. Valmistuksessa ei saa käyttää terveyteen tai ympäristöön 
haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja. GOTS avulla varmistetaan, että oikeudet ja 
ILO: n perussopimuksia noudatetaan ja että jäljitettävyys koko toimitusketjussa on 
nähtävissä.

JOUTSENMERKKI 

Joutsenmerkki on yhteispohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkki on tun-
netuin ympäristömerkki Suomessa. Joutsenmerkittyjen vaatteiden ympäristövai-
kutukset ovat alhaiset kaikissa tuotantovaiheissa - raaka-aineesta valmiiksi tuot-
teeksi. Vaarallisia kemikaaleja vältetään valmistuksen aikana. Joutsenmerkki tekee 
vaatimuksia työolojen parantamiseksi ILO:n perusyleissopimusten mukaisesti ja 
valvoo myös tiukasti laatuvaatimuksia.  

ÖKO-TEX 

ÖKO-TEX on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointi järjestelmä. Merkki 
takaa ettei valmis tuote sisällä haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai 
muita terveysongelmia. Saadakseen Ökö-tex -merkin tulee tuotteen läpäistä lab-
oratoriotestit, jotka osoittavat ettei niistä löydy terveydelle haitallisia kemikaaleja. 
Testit tehdään riippumattomissa tutkimuslaitoksissa.
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Uudet värit!

141027 
PÄÄPANTA
Materiaali: 96% ekologista Reilun kaupan puuvillaa,
4% Elastaani

Koot: Unisex, one size

Konepesu: 40˚

Paino: 200 g/m
2

Hinta:  3,90 € 

141024 
PIPO
Materiaali: 96% ekologista Reilun kaupan puuvillaa,
4% Elastaani

Koot: Unisex, one size

Konepesu: 40˚

Paino: 200 g/m
2

Hinta:  7,90 €

pipo & pääpanta
Panta ja pipo unisex mallina. Valmistettu hienolaatuisesta puuvilla-elastaanista. 

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen  
sertifiointiorganisaation kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen.
Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, 
ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

UUTUUS!

päähineet
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Uudet värit!Uudet värit!

141008  
MIEHET
Materiaali: 100% ekologista Reilun 
kaupan puuvillaa

Koot: S - 4XL

Konepesu: 60˚

Paino: 160 g/m
2

Hinta:  9,90 €

141007  
NAISET
Fabric: 100% ekologista Reilun  
kaupan puuvillaa

Koot: XS - XXL

Konepesu: 60˚

Paino: 160 g/m
2

Hinta:  9,90 €
 

141023  
LAPSET
Materiaali: 100% ekologista Reilun 
kaupan puuvillaa 

Koot: 90/100, 110/120, 
130/140,150/160

Konepesu: 60˚

Paino: 160 g/m
2

Hinta:  8,90 €

t-paita pyöreäaukkoinen
Pyöreä kaula-aukkoinen T-paita miesten, naisten ja lasten malleina. Kavennettu malli, jossa  
pääntiellä siisti ribbineulos. Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta. . 

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen  
sertifiointiorganisaation kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä 
koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

t-paita pyöreäaukkoinen



10

425
pink

435
cerise

100
white

105
offwhite

255
yellow

290
orange

460
red

645
green

725
sky blue

767
royal

855
navy

885
purple

980
charcoal

990
black

Uudet värit!

141022 
MIEHET
Materiaali: 100% ekologistaReilun kaupan puuvillaa

Koot: S - 4XL

Konepesu: 60˚

Paino:  160 g/m2 

Hinta:  9,90 €

 

141021  
NAISET
Fabric: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot:  XS - XXL

Konepesu:  60˚

Paino: : 160 g/m2 

Hinta:  9,90 € 

t-paita v-aukko
V-aukkoinen T-paita naisten ja miesten mallina. Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos. 
 Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen  
sertifiointiorganisaation kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä 
tuotteet, ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

t-paita v-aukko
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Uudet värit!

141020 
MIEHET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: S - 4XL

Konepesu: 60˚

Paino: 160 g/m2

Hinta:  17,00 € 
 

141019  
NAISET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: XS - XXL

Konepesu: 60˚

Paino: 160 g/m2  

Hinta:  17,00 €

t-paita pitkähihainen
Pitkähihainen T-paita naisten ja miesten mallina.  Kavennettu malli, jossa pääntiellä siisti ribbineulos. 
 Valmistettu hienolaatuisesta puuvillasta.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen  
sertifiointiorganisaation kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä 
tuotteet, ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

t-paita pitkähihainen
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Uudet värit!

141006 
MIEHET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: S - 4XL

Konepesu: 60˚

Paino: 200 g/m2

Hinta:  25,00 € 

 

141005  
NAISET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: XS - XXL

Konepesu: 60˚

Paino: 200 g/m2  

Hinta:  25,00 €

pikee lyhythihainen
Lyhythihainen pikeepaita valmistettu klassisesta pikeeneuloksesta. Saatavana naisten ja miesten  
mallina.  Kavennettu malli, jossa kaulukset ja hihansuut ribbineulosta, 2 nappia ja vahvistetut  
napinlävet, sekä halkiot paidan helmassa.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation  
kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen.Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

pikee lyhythihainen
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Uudet värit!

141018 
MIEHET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: S - 4XL

Konepesu: 60˚

Paino: 200 g/m2 

Hinta:  28,00 € 

141017 
NAISET
Materiaali: 100% ekologista Reilun kaupan puuvillaa

Koot: XS - XXL

Konepesu: 60˚

Paino: 200 g/m2  

Hinta:  28,00 €

pikee pitkähihainen
Pitkähihainen pikeepaita valmistettu klassisesta pikeeneuloksesta. Saatavana naisten ja miesten  
mallina. Kavennettu malli, jossa kaulukset ribbineulosta sekä miesten mallissa hihansuiden r 
annekkeet ribbineulosta. 2 nappia ja vahvistetut napinlävet, sekä halkiot paidan helmassa.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation 
 kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

pikee pitkähihainen
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Uudet värit!

collegepaita
Pyöreäkaula-aukkoinen collegepaita, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli. Saatavissa  
unisex mallina sekä lasten mallina. 2x2 ribbineulos kaula-aukossa, hihansuissa ja helmassa.  
Saumurilla ommellut koristetikkaukset sävy sävyyn paidan kanssa. 

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation  
kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

141015 
LAPSET
Materiaali: 80% ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% Kierrätettyä polyesteriä 

Koot: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

 

Hinta:  23,00 €
 

141003  
UNISEX
Fabric: 80% ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: XXS - 4XL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2  

Hinta:  30,00 €

Uudet värit!

collegepaita
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Uudet värit!

141012 
UNISEX
Materiaali: 80% ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot:  S - 4XL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  40,00 € 

 

half zip
Halfzip collegepaita, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Kavennettu malli. Saatavissa unisex mallina.  
Pystykaulus collegemateriaalia vetoketjulla. Kaksi sivutaskua etupuolella. 2x2 ribbineulos hihansuissa  
ja paidan helmassa. Saumurilla ommellut koristetikkaukset sävy sävyyn paidan kanssa. 

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation  
kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset. 

half zip
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Uudet värit!

vetoketjuhuppari
Hupullinen collegepaita, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Saatavissa naisten ja miesten malleina.  
Kavennettu hupullinen malli, jossa vetoketju vankalla vetimellä. Kaksi etutaskua ja 2x2 ribbineulos  
hihansuissa sekä paidan helmassa.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation  
kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen. Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset. 

141010 
MIEHET
Materiaali: 80% ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: S - 4XL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  44,00 €

141009  
NAISET
Materiaali: 80% ekologista Reilun kaupan puuvillaa
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: XS - XXL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2 

Hinta:  44,00 €

vetoketjuhuppari
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Uudet värit! Uudet värit!

huppari
Hupullinen collegepaita, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Saatavissa naisten, miesten ja lasten  
malleina. Kavennettu hupullinen malli, jossa hupussa kaksinkertainen materiaali. Etutasku sekä  
2x2 ribbineulos hihansuissa sekä paidan helmassa.

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen sertifiointiorganisaation  
kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen.Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä tuotteet, ja osoittavat niiden 
täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

141002  
MIEHET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilun kaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä 

Koot: S - 4XL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  40,00 € 

141001  
NAISET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilun kaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä 

Koot: XS - XXL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  40,00 € 

141011  
LAPSET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilun kaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: 90/100, 110/120, 
130/140,150/160

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

 
Hinta:  28,00 €

huppari
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housut
Collegehousut, jossa harjattu pehmeä sisäpuoli. Saatavissa naisten, miesten ja lasten malleina.  
Suorat lahkeet sekä sivutaskut. Miesten mallissa takatasku. 

Cottover –malliston vaatteet valmistetaan alusta loppuun kestävää kehitystä ajatellen. 
Cottover –mallisto on Joutsen-, GOTS- ja ÖKÖ-TEX merkitty ja mallistossa käytetty puuvilla on  
100% ekologista ja sillä on Reilunkaupan sertifiointi. Sertifioitu tuote täyttää kyseisen  
sertifiointiorganisaation kriteerit ja on käynyt läpi riippumattoman tarkastuksen.Cottover –malliston ympäristömerkit kattavat yhdessä koko tuotantoketjun sekä 
tuotteet, ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristö ja työoloja koskevat vaatimukset.

141014  
MIEHET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilun kaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: S - 3XL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  35,00 € 

141013  
NAISET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilun kaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä

Koot: XS - XXL

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  35,00 € 

141016  
LAPSET
Materiaali: 80% ekologista  
Reilunkaupan puuvillaa,
20% Kierrätettyä polyesteriä 

Koot: 90/100, 110/120, 
130/140,150/160

Konepesu: 40˚

Paino: 280 g/m2

Hinta:  28,00 €

housut
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Jokaisen vaatteen takana on pitkä tuotantoketju sekä mukana monia ihmisiä prosessissa. Cottoverilla kunnioitamme 
suuresti kaupan käyntiä ja asetamme korkeat vaatimukset kestävälle kehitykselle kaikissa tuotantoketjun vaiheissa.

Voit luottaa siihen, että olet valinnut hyvän tuotteen, sillä Cottoverin ympäristömerkit kattavat yhdessä koko 
tuotantoketjun sekä tuotteet ja osoittavat niiden täyttävän tietyt laatua, terveyttä, ympäristöä ja työoloja  

koskevat vaatimukset. 

Raaka-aine

Huuhtelu

Kehräys

Kudonta

Värjäys

Kuljetus 

Leikkaus,  
valmistus &  
viimeistely

Myynti

PROFILOI ITSESI

Käyttö

Vaatteet ja vaatteiden kulutus aiheuttavat suuria ympäristöongelmia nykypäivänä. Ongelmia aiheuttaa vaatteiden  
tuotanto ja ympäristön kuormitus lisääntyy kun vaatteita heitetään pois. 

Tietoisten valintojen avulla voimme tehdä suuremman eron kuin uskoisimmekaan kestämättömien tottumusten  
muuttamiseksi.



Kun valitset Cottoverin:

Vähennät Maapallon tarpeettomien  
luonnonvarojen käyttöä, valitsemalla  
korkealaatuisia vaatteita, jotka on suunniteltu 
käytettäväksi uudestaan ja uudestaan. 

Estät puuvillanviljelijöiden köyhyyttä, sillä he  
saavat oikeudenmukaisen korvauksen.

Tuet ekologisia puuvillanviljelijöitä, jotka ovat 
päättäneet hyödyntää maataan viljelyyn ilman  
torjunta-aineita ja keinolannoitteita, jotka  
aiheuttavat rehevöitymistä.

Tuet toimittajia, jotka noudattavat ILO:n  
keskeisiä yleissopimuksia ja jotka pidättäytyvät 
useista terveydelle ja ympäristölle vaaraa  
aiheuttavista tuotantokemikaaleista. 

Luot avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toimitusketjussa 
tietäen, että kaikki osanottajat ovat sertifioituja 
työoloista sekä ympäristötyöstään. 

Luot edellytyksiä, joita kehitysmaiden työntekijät 
tarvitsevat parantaakseen elinolojaan.

Kestävä kehitys, jolla on suuri vaikutus. 

Cottoverin tuotteet valmistetaan Bangladeshissa, jossa 
tekstiiliteollisuus on erittäin merkittävä  

toimiala, sillä se työllistää 4 miljoonaa ihmistä ja  
muodostaa 80% koko maan viennin tuloista. Kun  

tuotanto kasvaa BKT:hen asukasta kohden, köyhyys 
vähenee ja elinolot kasvavat. Kannustavat toimittajat, 
jotka investoivat ympäristöystävällisiin menetelmiin ja 
parantavat työoloja, luovat myönteisen vaikutuksen ja  

kannustimen muille vaihtoehtoisille toimittajille 
tekemään samoin. 

Tärkein asia: Edistät kestävää kehitystä korkealaatuisten 
vaatteiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Tuote ei ole 

kestävä jos kukaan ei sitä osta. Kun kuluttajat 
valitsevat kestävän kehityksen mukaisia tuotteita muiden 

tuotteiden sijasta, voimme yhdessä muuttaa 
tekstiiliteollisuuden suuntaa. 



Miksi valita Cottover? 

Miksi vaatteet ovat ympäristöongelma?

Se koskee lähinnä vaatteiden ja muiden tekstiilien 
tuotantoa, joka vaikuttaa sekä ihmisiin että ympäristöön. 
Esimerkiksi vaatteessa on paljon kemikaaleja kaikissa eri 
vaiheissa – kunnes raaka-aineesta saadaan valmis vaate.  
Puuvillapelloilla käytetään vakavasti haitallisia torjunta-
aineita, jotka vaikuttavat alueen luontoon sekä ihmisiin. 
Merkittävin ympäristövaikutus tulee kuitenkin puuvillan 
jälkikäsittelyprosesseista, kehruusta ja kudonnasta, mutta 
ennen kaikkea värjäyksestä. 
Vaatteiden valmistukseen vaaditaan suuria määriä vettä 
ja energiaa, jolloin ympäristön kuormitus lisääntyy 
myös kierrättämättömistä tekstiileistä sekä vaatteista. 
Tekstiileitä ja vaateita ostetaan Ruotsissa keskimäärin 
15-20 kiloa vuodessa ja roskiin päätyy 8 kiloa. Tämä ei ole 
kestävänkehityksen mukaista.

Miten Cottover vaikuttaa kestävyyteen? 

Cottover valmistaa tuotteet koko tuotantoketjussa alusta 
loppuun kestävää kehitystä ajatellen – raaka-aineesta 
lopputuotteeseen asti. Puuvilla tulee ekologisilta 
puuvillan viljelijöiltä, jotka eivät käytä kemiallisia torjunta-
aineita tai –lannoiteita ja heille maksetaan Reilun 
kaupan säännösten mukaisesti. Kemikaalien käyttöä 
on vähennetty koko tuotantoketjussa ja Joutsenmerkin 
asettamien kriteerien mukaisesti vain tietyt väriaineet 
ja kemikaalit sallitaan jälkikäsittelyprosessissa. Kaikkien 
toimittajien on noudatettava YK:n työolosuhteita 
koskevia sopimuksia ja koko tuotanto on jäljitettävissä 
puuvillasta vaatteisiin, mikä on harvinaista nykypäivän 
tekstiiliteollisuudessa. Lisäksi vaatteita testataan 
laadun varmistamiseksi. Oikeanlaisen tuotannon avulla 
voimme vähentää luonnonvarojen tarpeetonta tuhlausta 
sekä vaatteita, jotka päätyvät roskakoriin muutaman 
käyttökerran jälkeen. 

Mutta ennen kaikkea, me toimimme asiakkaidemme 
kautta. Kun asiakas valitsee kestävän tuotteen, jolla 
on todella vaikutusta, voimme siinä vaiheessa kilpailla 
tavanomaisten tuotteiden kanssa ja tukea toimittajia, 
jotka tuottavat kestäviä vaatteita ja tekstiileitä. 
Kuluttajien vaatimukset määräävät sen, mitä on tarjolla. 
Jos ostat ekologisia vaatteita ja valitset aktiivisesti 
sellaisia vaatteita jotka ovat valmistettu ihmisiä ja 
ympäristö ajatellen, se lisää kestävien tuotteiden 
kysyntää markkinoilla, mikä antaa meille kestävämpää 
tekstiiliteollisuutta pitkällä aikavälillä. 

Miksi ympäristömerkityt vaatteet ovat kalliimpia kuin 
“normaalit” vaatteet? 

Jotta hintoja voidaan verrata reilulla tavalla, vaatteiden 
tulisi olla samaa laatua. Tarkista käytetyt materiaalit ja 
miten vaate on ommeltu. Katso vaatteen yksityiskohdat 
ja saumat. Miltä kangas tuntuu? Jos vaatteen sävy 
haalistuu tai tuotteen muoto on muuttunut kuukauden 
jälkeen, olet tuskin saanut hinta-laatusuhdetta tuotteelle. 
Jos et ota vaatteen laatua huomioon, se on kuin vertailisi 
omenoita ja appelsiineja. 
Ympäristömerkillä varustelluilla vaatteilla voi olla 
korkeammat valmistuskustannukset, mikä todella 
on luonnollista. Esimerkiksi Reilun kaupan puuvillan 
viljelijälle taataan maksu, joka kattaa tuotannon 
kustannukset ja bonuksen, jota käytetään paikallisen 
yhteisön hyväksi. Joutsen- ja GOTS –merkityt tuotteet 
vaativat kaikkia toimittajia huomioimaan esimerkiksi 
työolot, ympäristön prosessit sekä kemikaalit joita 
voidaan käyttää tuotannossa – nämä voivat johtaa 
toimittajien korkeampiin kustannuksiin, jotka katetaan 
asiakkaiden tuotteen hinnalla.
Ympäristömerkkien käyttäminen tuotteissa ei ilmaista. 
Reilun kaupan-, Joutsen-, ja GOTS –merkit ovat voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä, jotka maksavat palkkioita 
ja lisenssejä käyttääkseen palveluitaan ja tuotemerkkejä. 
Kun otetaan huomioon Cottoverin korkealaatuiset 
tuotteet, ovat hinnat hyvin oikeudenmukaisia. Suurien 
määrien ja suuren tuotannon ansiosta tuotteemme ovat 
vain hieman korkeampia kuin tavanomaiset tuotteet. 
Hintamme ovat kilpailukykyisiä kestävänkehityksen ja 
ympäristömerkittyjen vaatteiden markkinoilla.  
 

Miksi Cottoverin vaatteet ovat valmistettu 
Bangladeshissa? Eikö olisi helpompi valmistaa 
vaatteet Euroopassa varmistaakseen kestävän ja 
oikeudenmukaisen tuotannon? 

Kestävänkehityksen haasteet ovat maailmanlaajuiset. 
Jotta parannuksia saavutettaisiin, meidän on aloitettava 
maailman muuttaminen sieltä missä sillä on suurimmat 
vaikutukset ja mistä haasteet löytyvät. 
Bangladesh on yksi maailman suurimmista vaatteiden 
ja tekstiilien tuotannon maista. Jotta voimme luoda 
kestävämmän tekstiiliteollisuuden, on meidän 
keskityttävä niihin maihin missä valmistus tapahtuu. 
Cottover vahvistaa markkina-asemaansa toimittajiin, jotka 
ovat investoineet ympäristöystävällisiin menetelmiin ja 
parempiin työoloihin Bangladeshissa. Se myös kannustaa 
muita toimijoita tekemään saman asian. Bangladesh 
on erittäin riippuvainen tekstiiliteollisuudestaan ja se 
kattaa noin 80% maan vientituloista sekä työllistää noin 
4 miljoonaa ihmistä. Maailmanmarkkinoiden suotuisan 



kehityksen ansiosta tekstiili- ja vaateteollisuus voisi 
työllistää 15 miljoonaa ihmistä 20 vuoden kuluessa. Jos 
nämä ennusteet pitävät paikkansa, Bangladeshistä voisi 
tulla keskituloinen maa vuoteen 2021 – erittäin tärkeä 
tavoite köyhyyden torjumisessa.

Kestävää kulutusta onko sitä? 

Kulutus on kaupankäynnin edellytys ja se on 
myönteinen asia. Kaupankäynti on tärkeää taloudelle, 
sillä se luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Lähes kaikki 
köyhyyden vähentyminen on tapahtunut maissa, jotka 
ovat integroituneita muuhun maailmaan kaupan ja 
kansainvälisten yritysten kautta. Useat maat jotka 
ovat päässeet köyhyydestä nykyajan teollisuuteen, 
ovat päässeet siihen tekstiiliteollisuuden avulla. 
YK:n kehitysohjelma (UNDP) on todennut, että 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus on ainutlaatuinen asia 
maailmantaloudessa, koska sen avulla maat pystyvät 
kehittymään. 
Samaan aikaan kaupan on oltava oikeudenmukaista 
ja kestävää, jotta se johtaa positiiviseen kehitykseen. 
Tässä on asiakkailla ja kuluttajilla tärkeä tehtävä. On 
mahdollista äänestää lompakolla kestävien tuotteiden 
ja vastuullisten yritysten puolesta. Ostovoiman avulla 
voi tehdä positiivisia muutoksia. Toisin sanoen, 
tietoinen kulutus johtaa kestävään kehitykseen.  

Miksi on tärkeää saada kolmannen osapuolten 
sertifioinnit? 

Tavallisen kuluttajan on vaikea tietää mitä 
yrityksessä ostetaan ja miten tuote on valmistettu. 
Jopa tavarantoimittajilla saattaa olla vaikea tietää 
toimitusketjun kaikki vaiheet, koska ketju pitää sisällään 
useita eri yhteyksiä. Kolmannen osapuolen sertifioinnin 
ja merkinnän avulla sekä valmistajat että kuluttajat 
saavat luotettavan opastuksen. 
Kolmansien osapuolten sertifioinnit tarkoittavat: 
- Toimitusketju on kokonaan dokumentoitu 
 ja kaikki vaiheet sekä toimittajat kuidusta   
   vaatteeksi ovat jäljitettävissä. 
- Riippumaton organisaatio tarkistaa että    
 vaatimuksia noudatetaan
- Tunnetut merkit auttavat asiakasta löytämään    
  kestävän tuotteen

Mitä on ekologinen puuvilla?

Ekologisuus viittaa kasvin viljeluun – tässä tapauksessa 
puuvillaan, joka on kasviperäinen. Ekologisuus 
tarkoittaa viljelyä tasapainossa luonnon kanssa, myös 
kansainvälisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. 
Käytännössä ekologinen puuvilla tarkoittaa kolmea 
asiaa:

1. Ei kemikaaleja/torjunta-aineita
2. Ei kemiallisia lannoiteita
3. Ei geenimuunneltuja viljelykasveja

Ekologisen puuvillan ympäristöhyötyjen lisäksi 
sillä on myös muita etuja. Puuvilla, jota viljellään 
luonnonmukaisesti ilman lannoitteita, on laadultaan 
parempaa, pitkäkuituista, tasaista sekä pehmeää. 
Ekologisesta puuvillasta valmistetut vaatteet 
tarkoittavat sitä, että vaatteissa käytetty puuvilla 
on orgaanista, mutta itse vaatteita on saatettu 
valkaista, värjätä tai muuten käsitellä tavanomaisesti 
valmistettujen vaatteiden tapaan. Joten ekologinen 
puuvilla on hyvä, mutta ympäristömerkitty tuote 
on paras! Miksi? Koska ympäristövaatimukset 
ulottuvat aina raaka-aineista, esimerkiksi puuvillasta 
lopputuotteeseen asti. 

Miksi on tärkeää että Reilun kaupan puuvilla on 
sertifioitu? 

Puuvillaa kutsutaan toisinaan valkoiseksi kullaksi. Se on 
tulonlähde noin 100 miljoonalle kotitaloudelle yli 70 eri 
maassa, mutta puuvillanviljely ei ole helppoa. Kilpailu 
maailmanmarkkinoilla on kovaa ja puuvillan hinta on 
laskenut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tämä 
tarkoittaa vaikeuksia puuvillanviljelijöille kehitysmaissa, 
sillä heillä ei ole resursseja kilpailla rikkaiden maiden, 
kuten Yhdysvaltojen kanssa. Reilunkauppa määrittelee 
kriteerit varmistaakseen, että viljelijöille maksetaan 
vähimmäishinta, joka kattaa kestävän tuotannon 
kustannukset. Viljelijöille maksetaan myös Reilun 
kaupan lisää joka käytetään paikallisen yhteisön 
kehittämiseen esimerkiksi uuden koulun rakentamiseen. 
Reilu kauppa on turva viljelijöille ja joka kerta kun 
valitset Fairtrade -sertifioidun puuvillatuotteen, 
autat näitä maanviljelijöitä parantamaan työ- ja 
elinolosuhteita. CottoVer® käyttää vain Fairtrade-
sertifioitua puuvillaa! 

Voimmeko luottaa Reilun kaupan sertifiointiin? 

Reilun kaupan puuvillan on oltava todistettavasti
jokaisen toimitusketjun toimittajan on oltava Flocertin 
(riippumaton sertifiointilaitos) hyväksymä. 
Tarkastukset toistetaan vuosittain, jotta toimittajat 
pitävät akkreditointiaan. Kun puuvilla tai materiaali 
kuljetetaan toimitusketjussa, annetaan siitä 
erityinen jäljitettävyystodistus, jota kutsutaan 
transaktiovarmennukseksi. Tällä tavoin sertifiointilaitos 
voi valvoa ekologisen puuvillan kulkua. 
Yhtiömme tg-h AB on myös valvonnan piirissä, joten 
puuvilla pystytään jäljittämään sen alkuperästä aina 
tuotteeksi ja varastollemme saakka. 
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VÄRIT

Painoteknisistä tai valokuvauksellisista syistä kuvaston ja itse tuotteen väreissä saattaa olla pieniä eroja. Saman tuotteen 
tuotekuvan ja imagokuvan välillä saattaa myös esiintyä eroavaisuuksia värisävyissä em. syystä. Näissä tapauksissa tuotekuva on 
ensisijainen. 

Olemme mukana monissa projekteissa, jotka 
tekevät maalimasta hiukan paremman

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

BSCI on Eurooppalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan 
malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen 
kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten 
tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että 
kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä 
tuotanto-olosuhteissa.

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange on ei-kaupallinen organisaatio, joka työskentelee tekstiiliteollisuuden 
vastuullisen laajenemisen sekä luomupuuvillan tuotannon puolesta. 

CLEAN SHIPPING INDEX

Clean Shipping Indexin tavoitteena on vaikuttaa laivayhtiöitä käyttämään puhtaampia 
aluksia antamalla korkeat pisteet tehokkaimmille aluksille. Kuljetusten ostajat 
voivat käyttää Clean Shipping Indexiä laskeakseen ja minimoidakseen ekologisen 
jalanjälkensä.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH

Accord on sitova sopimus, jonka tarkoituksena on parantaa Banghladeshin 
tekstiiliteollisuuden rakennus ja paloturvallisuutta. Accord tekee tarkastuksia, pitää 
paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella.

MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion on kestävänkehityksen mukainen tutkimusohjelma, joka edistää 
muotiteollisuuden positiivisen tulevaisuuden puolesta. Tutkimusohjelmalla on  
ainutlaatuinen näkökulma, sillä visiona ja päämääränä on varmistaa systemaattinen 
muutos teollisuuden muuttamiseksi kestävänkehityksen mukaiseksi. Heidän  
vuorovaikutteinen lähestymistapa koostuun mm. suunnitellusta toimistusketjusta,  
käyttäjistä ja kierrätyksestä, yhteistyöstä yli 40 tutkimusryhmän ja alan  
yhteistyökumppanin, kuten Cottoverin kanssa.  
Käy osoitteessa: www.mistrafuturefashion.com

Uudet värit!
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