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Käytetyistä 
armeijan 

mantteleista 
huipputeknisiin 

asuihin
Yrityshistoriamme yltää sodanjälkeiseen Suomeen, 
vuoteen 1955 saakka . Kankaista, kuten monesta 
muustakin, oli pulaa, joten Svalan perhe alkoi val-
mistamaan armeijan käytetyistä mantteleista työ-
vaatteita perheen miehille . Pian toiminta laajeni 
oman perheen ulkopuolelle . 
 Vuosikymmenten aikana yritys on reagoinut 
ajan oloihin ja uusiin vaatimuksiin, aina kuitenkin 
valmistaen tuotteensa käsityönä Kärsämäellä .  
Suomi-verkkareiden ja perusalusasujen kautta toi-
minta on jalostunut innovatiivisten ja ensiluokkais-
ten alus- ja väliasujen tuotannoksi .

Luonto läsnä 
sisällä ja ulkona

Kärsämäki on pieni 2600 asukkaan maaseutukunta 
keskellä luontoa . Meille on siis hyvin loogista, että 
luonto määrittää myös tuotteitamme ja tekemis-
tämme . Valmistamiamme asuja käytetään luon-
toaktiviteetteissa ja työtehtävissä, joita koettelevat 
neljän vuodenajan erilaiset vaatimukset . 
 Ekologisuus ja kestävä kehitys on meille tärkeää 
myös vaatteiden tuotannossa . Uudet, vuonna 2018, 
valmistuneet tuotantotilat on rakennettu ympä-
ristö huomioiden energiatehokkaaksi ja vihreää 
energiaa hyödyntäväksi . Tässä kuvastossa sivuilla 
10–13 toimitusjohtaja Onerva Aakko kertoo tar-
kemmin, miten kestävää kehityksen lisäksi sosiaa-
lista vastuuta toteutetaan tehtaan sisällä ja tiiviissä 
Kärsämäen yhteisössä .
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Kiitos Aino, Elina ja muut 
mahtavat finnsvalalaiset

 Väkeä Kärsämäellä asustaa noin 2 600 henkeä .  
Viime vuosina Kärsämäen väkiluku on hienoi-
sesti kohonnut . Kärsämäki tituleeraa itseään 
positiivisten tarinoiden pitäjäksi .

Käsistään kätevät finnsvalalaiset
Kärsämäeltä ovat kotoisin muun muassa Paula 
Vesala, Kalevi Hemilä ja Matti Ristinen . Kuten 
tiedämme, he vaikuttavat tätä nykyä toisaalla .
 Sen sijaan esimerkiksi Elina, Aino ja Daa vai-
kuttavat yhä Kärsämäellä . He ovat niitä tarkka-
kätisiä ja -silmäisiä ompelijoita, joiden ansiosta 
kaikki tuotteemme ovat erittäin huoliteltuja, 
kestäviä – ja nimenomaan käsin tehtyjä .

Kerromme mielellämme, että valtaosa tuotteistamme 

alusasuista huppuihin tehdään käsin Kärsämäellä. Mutta 

otetaanpa asia hiukan tarkempaan käsittelyyn.

Mikä ihmeen Kärsämäki
Kärsämäki on kunta Pohjois-Pohjanmaalla . Sillä 
on kokoa noin 700 km2, josta peräti 60 % on soita, 
sellaisia kuin Kärsämäenneva, Lauttaneva ja 
Onkineva .
 Kärsämäellä on perinteinen Kirkonkylä, jossa 
sijaitsee myös tehtaanmyymälämme ja tuotan- 
tomme . Lisäksi Kärsämäellä voi vierailla vaik-
kapa kylissä nimeltä Venetpalo, Miiluranta ja 
Saviselkä .
 Kärsämäen läpi virtaa runsaista koskistaan 
tunnettu Pyhäjoki, jolla on pituutta 166 km ja 
jonka varrella on viisi voimalaitosta .
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Mulesing-vapaa 
merinovilla on 
eettinen valinta
Mulesing on kirurginen ja lampaalle 
kivulias toimenpide . Sen tarkoituk-
sena on ehkäistä loisten pesiytymistä 
ja infektioita . Tarkoitus on hyvä, mutta 
toteutus ei . Julkisen keskustelun myötä 
kivuliaalle toimenpiteelle on kehitetty 
uusia korvaavia tapoja . Nämä kuitenkin 
lisäävät lampaankasvatuksen kustan-
nuksia, ja siksi mulesing-vapaa merino-
villa on arvokkaampaa . 

Laadukas 
tuote on paras 
ympäristöteko
Lähes jokainen tuotteemme val-
mistetaan käsityönä Kärsämäellä 
ja loputkin Suomessa . Mieles-
tämme pitkän elinkaaren laadu-
kas vaate on paras ympäristöteko .

• emme ole osallisena 
pikamuodissa

• tuotteissa minimoidaan 
saumojen määrä, mikä 
parantaa käytettävyyttä ja 
lisää tuotteen elinkaarta

• tuotteet valmistetaan 
huippumateriaaleista

• tuotteiden teknisyyden ja 
luonnollisten ominaisuuksien 
ansiosta pesukertoja voi 
vähentää tuulettamalla 
vaatetta

Notkeaa ylijäämä- 
neulosten käyttöä
Teemme tehtaallamme yrityksille 
tuote-eriä, jotka poikkeavat normaa-
lista tarjonnasta . Tarkankin materiaa-
lilaskennan jälkeen saattaa neulosta 
kuitenkin jäädä yli . Automatisoidusta 
tekstiilitehtaasta poiketen, notkea tuo-
tantomme käyttää ylijäämät hyväkseen 
tekemällä edullisia erikoiseriä myytä-
väksi Outlet -myymäläämme ja verkko-
kauppaan .

Ympäristö  
ja vastuullisuus

Tuotepakkauksemme valmistetaan Suo-
messa, joten muovittomuuden lisäksi 
niiden lyhyt kuljetusmatka tehtaalle 
tukee kestävää kehitystä ja energiate-

hokkuutta . Kannustamme pakkaus-
tekstissä myös asiakkaitamme uusio-
käyttämään laatikoita . Palkitsemme 
parhaat sovellukset .

Pieni pala, 
iso hyöty
Kaavojen mukaan kangasta leikatessa 
ei hukkapaloilta voi välttyä . Ne palat, 
mistä emme voi valmistaa pienempiä 
tuotteita, lahjoitamme paikallisille kou-
luille sekä ompelu- ja käsityöharrasta-
jille . Heille pieni pala on iso hyöty .

Korjauspalvelu 
jatkaa tuotteen 
elinkaarta
Paraskin tarvitsee joskus korjausta . 
Mikäli Svala-tuote repeää tai kuluu 
puhki, palvelemme asiakkaitamme kor-
jaamalla sen . Korjaamme tarvittaessa 
myös muiden valmistajien tuotteita .
Lisätietoja korjauspalvelusta:  
svala .com/vastuullisuus/korjauspalvelu

Pakkausmuoville jyrkkä EI

Pakkauksemme ovat muovittomia ja Suomessa valmistettuja.
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Kosteutta siirtävä ja 
hajuttomana pysyvä 
polypropyleeni

Polypropyleeni on hyvin kes-
tävä ja tehokkaasti hengit-
tävä materiaali . 

Polypropyleeni ei sido kos-
teutta itseensä vaan siirtää 
sen pois iholta uloimpiin 
vaatekerroksiin . Iho pysyy 
miellyttävän kuivana . 

Lämpöä tasaava 
polypropyleeniverkko

Verkkorakenne hengittää 
ja sitoo tehokkaasti ilmaa, 
mikä tekee siitä mainion 
eristeen sekä kylmyyttä että 
kuumuutta vastaan .

Käyttämässämme polypropy- 
leenissa on hopeaionisointi 
eli antibakteerisuuskäsittely, 
joka tehdään kuidun yti-
meen jo ennen langan keh-
räämistä . Käsittely ei häviä 
pesussa  ja asu pysyy hajut-
tomana ja raikkaana pidem-
pään .

Hopeaionisoitu polypropy- 
leeniverkkoneulos on erit-
täin kevyttä, joustavaa ja 
kestävää materiaalia . 

Laatu syntyy 
yksityiskohdista

Laadukas tuote on miellyttävä ja kestävä. 

Materiaalivalinnat, suunnittelu sekä työn tarkkuus 

vaikuttavat kaikki tuotteen lopulliseen laatuun.

Luonnon  
ominaisuudet ja 
teknisyys yhdistyvät

Merino Extra Warm -tuot-
teidemme kaksikerrosraken-
teessa yhdistyvät parhaiten 
luonnolliset ominaisuudet ja 
tekninen toimivuus .
 
Alempi kerros on polypro-
pyleenineulosta, joka siirtää 
kosteuden iholta .
 
Ulompi kerros on merino-
villaa, jonka luontaisiin 
ominaisuuksiin kuuluu 
niin ikään kosteuden siirto . 
Lisäksi pitkäkuituinen 
merinovilla muodostaa ilma-
taskuja joihin kehon tuot-
tama lämpö sitoutuu . 

Näin Merino Extra Warm 
-vaate pitää sekä kuivana 
että lämpimänä .

Teknisiä 
materiaaliratkaisuja Käytettävyysratkaisuja

Saumojen määrä  
on minimoitu .

Ihoa vasten olevat  
saumat ovat litteitä 

tasosaumoja.

Paidoissa on  
pitkät helmat, jotka 

suojaava selkää .

Peukalolenkit  
varmistavat ranteiden 
lämpimänä pysymisen . 

Olkapäiden sileä neulos 
estää hiertymiä ja tasaa 
kantamusten  rasitusta . 

Kosteutta siirtävät alusasut 
eivät liimaudu ihoon.

Valmistusmateriaali  
joustaa ja mukautuu 

kehon liikkeisiin 
kaikkiin suuntiin 

Kaulureiden miehustat 
ulottuvat suojaamaan 

rintaa ja selkää .

Merinovilla-asuja  
voi käyttää sekä  

alus- että väliasuna.

Huom! Vältä puu- 
villaisten alusasujen  

käyttöä, sillä ne keräävät 
kosteutta ja välikerrok-
sessa käytetyn teknisen 

asun ominaisuudet  
menettävät merkityk-

sensä .

Luonnon olojen ja  
anatomian tuntemus  
yhdistettynä kokemukseen

Tuotteidemme käytännöllisyys perustuu vuosikymmenten 
aikana karttuneeseen tietämykseemme ihmiskehosta, luon-
nonoloista sekä sopivimmista materiaaleista . Omat koke-
mukset ja asiakaspalautteet ovat auttaneet optimaalisten 
ratkaisujen löytämisessä .

Tuotteissamme käytettyjä yksityiskohtia

Talviliikuntaan suunnitellussa 
hupussa ”saranoidun” hupun 
alaosan voi siirtää leuan alle, 
jotta nesteytys käy helposti .  
5108 Merino Extra Warm Shell -huppu
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Hyvin palvelevia 
yksityiskohtia

Vinkkejä:
• Merinovilla- ja verkkoasuissa 

usein pesun sijaan tuuletus 
riittää raikastamaan asun .

• Jos verkkoasua ostettaessa 
mietityttää oikea koko, 
niin valitse vaihtoehdoista 
pienempi . 

• Verkkoasun ominaisuudet 
toimivat parhaiten, kun asu  
on napakasti ihoa vasten .

• Thermal Flex verkkoasut 
tulevat aina ihoa vasten .

Tuulelta suojaa
Korkea vetoketjukaulus .

Pitkät hihat
Tuote yllä käsien 

liikkuvuus on erinomainen . 
Ranteet eivät paljastu 

esimerkiksi pyöräillessä .

Pitkä helma
Paitojen pitkät helmat 

suojaavat alaselkää myös 
kyykkiessä ja kumarrellessa .

Peukalolenkit
Optimaalisesti sijoitetut 

peukalolenkit eivät kiristä 
eivätkä hankaa ihoa . 

Litteät tasosaumat
Harkiten tehdyt taso saumat 

eivät paina eivätkä hankaa ihoa 
rikki . Myös saumojen määrä on 
minimoitu, jotta käytettävyys 

on paras mahdollinen .

1342 Merino Extra Warm -paita, Zip Neck
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit
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Luotettavat Svalan asut 
moneen käyttöön

”Varusteisiin pitää pystyä 
luottamaan”

Koen tärkeäksi metsästyksessä, että tämä 
on mielekästä . Se syntyy siitä, että varusteet 
toimivat”, Piippo toteaa .

Yksi Suomen suosituimmista harrastuk-
sista on metsästys . Sitä harrastaa aktiivisesti 
myös Matti Piippo . 

Katso video

Hyvä vaatetus on  
ulkona viihtyvälle elinehto

”Kyllä tämä on sellainen ala, johon kasve-
taan . Tässä työssä pitää haluta olla luonnossa 
ja eläinten kanssa . Eniten tässä elämänta-
vassa viehättää vapaus”, Oulun Haukipu-
taalla asuva talliyrittäjä Tanja Takkula 
sanoo .

”Tällaisessa ulkotyössähän on tärkeää, että 
pystyy kerrospukeutumaan hyvin . Joudut 
käymään ulkona ja sisällä, niin pitää olla sää-
hän sopivat vaatteet” .

Katso video

Enduroa ympäri vuoden

Mika Ylilehto on aina tykännyt ajaa pyö-
rillä . Oli se sitten moottorilla tai ilman . Kun 
pyörän päälle nousee ei pysty ajattelemaan 
muita asioita, kuten työtä tai muuta sellaista .

”Enduroa ajetaan ympäri vuoden ja keli on 
usein kylmää, tuulista ja sateista . Silloin on 
tärkeää, että tuuli ei pääse iholle asti . Usein 
vaatetuksen ulkopuolelta että sisäpuolelta 
tulee kosteutta, minkä vuoksi asianmukai-
nen alusasu on erittäin tärkeä . Täytyy olla 
hyvät kamppeet .” Mika kertoo .

Katso video
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Kerrospukeutumisopas

Katso video
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Vaatteita tarpeeseen
Kärsämäki vuonna 2020, asukkaita 2578 ja 
heistä riittää kolmesta neljään ihmistä jokaiselle 
kunnan neliökilometrille . Tiiviimmillään kunta 
oli asutettuna 1950–60 luvuilla . Tuolloin kuntaa 
kansoitti noin 4 000 asukasta . Elettiin sodan-
jälkeisessä Suomessa, jossa pula elämisen vält-
tämättömistä materiaaleista oli todellisuutta . 
Mutta yhteisön tukemana kekseliäs ihminen 
pystyi niissäkin olosuhteissa luomaan jotain 
kestävää . Näin kävi Svalan tapauksessa .

Svalan tarina alkoi heti sotien jälkeen: 1940-
luvun vaikeina aikoina Svalan perheen naiset 
valmistivat miehille työvaatteita armeijan käy-
tetyistä mantteleista . Muuta ei ollut saatavilla . 

Vuonna 1954 Elli Svala sai pienteollisuus-
lainan, jonka turvin hän pystyi hankkimaan 
kolme konetta . 1955 hän perusti yrityksen, joka 
kantoi alkuun nimeä Kärsämäen Trikoo Oy, ja 
alkoi tehdä miesten alusvaatteita . Toiminnan 
kasvaessa 70-luvulla yritys otti käyttöön ensi 
kertaa Oy Finnsvala Ab:n lähinnä ruotsin vien-
nin vilkastumisen vuoksi .

Vaatetusta 
kylänmiehille 
ja maailmalle

TEKSTI MIKKO NISKANEN KUVAT HARRI TARVAINEN

Muutoskykyä ajan mukaan
Massatuotantoaikaan 1970- ja 1980-luvulla yri-
tyksessä työskenteli parhaimmillaan parisataa 
henkilöä . Yhteensä vuodessa tehtiin lähes mil-
joona tuotetta . 

Kun tultiin 1990-luvulle, myös kärsämäki-
sessä yrityksessä oli edessä sama tilanne kuin 
lukuisissa muissa suomalaisissa tekstiilialan 
yrityksissä: raaka kilpailu Kaukoidästä tulevien 
tuotteiden kanssa .

Tuolloin Finnsvalalla laitettiin toimintastra-
tegia uusiksi: päätettiin, että yritys erikoistuisi 
ja keskittyisi jatkossa korkealuokkaisiin alus- ja 
väliasuihin, jotka toimivat myös erittäin vaati-
vissa olosuhteissa .

Finnsvalaa kutsutaan monissa kirjoituksissa 
Kärsämäen pieneksi suureksi ihmeeksi . Sitä se 
onkin: sinnikäs perheyritys, joka on kasvanut 
perustajapariskuntansa Elli ja Paavo Svalan olo-
huoneesta Onerva Aakon luotsaamaksi kansain-
välisen menestyksen porteilla olevaksi yrityk-
seksi .

- Millonkas ne joulukahvit tarjoillaan, keskeyttää lounasravintolassa 

kylänmies toimitusjohtaja Onerva Aakon aterioinnin.

- Suunnitteilla on. Tarkkaa päivää tässä vielä mietitään,  

mutta ei me perinteestä luovuta. Piakkoin ilmoitellaan asiasta,  

vastaa Onerva välittämättä keskeytyksestä. 

Todennäköisesti tämäkin kylänmies poikkeaa tehtaanmyymälässä

vielä ennen joulua, tietäen saavansa lämpimän 

vastaanoton. Usein kahvin kera. 
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- Kun yritys on perustettu jo vuonna 1955, 
yrityksen historia ei kerro vain yrityksestä vaan 
peilaa vahvasti ympäröivän yhteisön, yhteiskun-
nan ja maailmanpolitiikan muutoksia, Onerva 
Aakko linkittää yrityksen ympäristön muutok-
siin .

Vihreä ajatus
Svalan tehdas sijaitsee suomalaisen luonnon 
keskellä ja valmistettavat tuotteet ovat par-
haimmillaan luontoaktiviteeteissä . Onkin 
luonnollista, että modernissa – vuonna 2018 
valmistuneessa tehtaassa – ympäristöasiat ovat 
merkitsevässä roolissa . Vihreä energia maaläm-
mön muodossa sekä vesivoiman käyttö sähkön 
lähteenä kuvaavat asennetta, jolla vastuullisuus 
on läsnä kaikessa tekemisessä .

- Me haluamme nyt osaltamme viedä mainei-
kasta yritystä eteenpäin kohti uusia haasteita 
ja mahdollisuuksia rasittamatta luontoa liikaa . 
Kartonkisia tuotepakkauksiammekin kan-
nustamme asiakkaitamme uusiokäyttämään . 
Haluamme myös antaa yhteisölle vastavuoroi-
sesti takaisin . Se ei ole velan maksua, vaan osa 
luonnollista sosiaalista vastuutamme, summaa 
Onerva Aakko yrityksen perimään kuuluvan 
toimintatavan .

Ulospäin vastavuoroisuus alueelle konkre-
tisoituu työllistämisen lisäksi pieninä, mutta 
yhteisössä tärkeinä pidettyinä toimenpiteinä .

- Valmistusmateriaalimme käytämme mak-
simaalisesti hyväksi . Pienet hukkapalat, mitä 
emme pysty itse käyttämään, lahjoitamme eri 
kohteisiin . Vanupalat menevät kouluille pehmo-
lelujen täytteiksi ja neuloksien ylijäämäpalat esi-
merkiksi ompeluharrastajien käyttöön, kertoo 
Onerva tavasta minimoida hyödyllisellä tavalla 
jätteen määrää . 

Poikkeuksellisena vuonna 2020 Svala halusi 
myös vastata kunnalta saamaansa myötämieli-
syyteen: paikallisen yläkoulun ja lukion opiske-
lijat  sekä koulun henkilökunta saivat Svala-kas-
vomaskeja käyttöönsä .

”Me haluamme nyt osaltamme viedä 
maineikasta yritystä eteenpäin kohti 

uusia haasteita ja mahdollisuuksia 
rasittamatta luontoa liikaa.  

Onerva Aakko
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Valmis menestykseen  
ja kehitykseen
Ympäröivät olosuhteet voivat muuttua, mutta 
tuotteiden valmistus kotikunnassa säilyy . Huip-
puunsa viritetyt työolot, työhyvinvointi ja työn-
tekijöiden kädentaitojen arvostus ovat osa talon 
sisäistä vastuullisuutta ja tuotelaadun ylläpitoa .

Toiminnan kehittyessä ja uusien tuulien 
puhaltaessa työntekijöitä palkataan lisää ja 
Svala-tuotteiden ulkomaanmyynti erityisesti 
Keski-Eurooppaan on tosiasia .

- Uuden tehtaan suunnittelussa otettiin 
huomioon myös kasvu ja tilojen muunnelta-
vuus . Kuka tietää mihin teknisen vaatetuksen 
kehitys vie . Tulevaisuudessa seinien sisällä voi 
olla ihmisten käytössä ihan erinäköisiä koneita 
ja toisenlaisia valmistusmateriaaleja, palaa 
Onerva olosuhteiden vaatimiin muutoksiin .

Palvelua tehtaan takuulla
Toimitusjohtaja on singahtanut toimistostaan 
tehtaanmyymälän puolelle palvelemaan . Poh-
joisen tuntureille suuntaavat isä ja poika ovat 
pysähtyneet merinovaatteiden ostoksille .

- Mitäs lämpöistä laitettaisiin mukaan, kysyy 
Onerva asiakkailta .

- Tehdään me kauppoja, mutta poikahan 
voi istahtaa pöydän ääreen, kun on tarjoilua-
kin . Pojan isä on huomannut pöydälle asetellun 
makeiskulhon 

Poika yrittää nauttia antimista, mutta isä 
keskeyttää merinovillaisen kypärähupun sovi-
tuksella .

Asiointi sujuu, makeiset katoavat . Tovin 
päästä myymälästä poistuvalla lyhyemmällä 
hahmolla on päässään uusi huppu, ja pidem-
mällä Svala-kasseissa merinokerraston lisäksi 
verkkokerrasto mukanaan . Hyvät kaupat . 

Onerva Aakko
• syntynyt Kärsämäellä vuonna 1971
• valmistunut vaatesuunnittelijaksi 

Kuopiosta
• toiminut aiemmin tekstiilialalla 

mm. tuotesuunnittelijana ja 
tuotantopäällikkönä

• Finnsvalan toimitusjohtajana 
vuodesta 2015

• vapaa-ajallaan soittaa saksofonia 
Kärsämäen puhallinorkesterissa 
ja viettää aikaa lemmikkikissojen 
ja -koiran kanssa

• puoliso Kimmo Aakko vastaa Finnsvala 
Oy:n markkinoinnista ja viennistä

• 2 teini-ikäistä poikaa
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Hiihtokauden päättyessä osa ski patroleista 
siirtyy huoltamaan hissejä, kunnostamaan 
hiihtokeskusta ja suunnittelemaan seuraavaa 
kautta . Ennen kauden avausta ryhdytään teke-
mään keinolunta . 

Haastavat työolot
Hiihtokeskuksen ympäristö vaihtelee tunturi-
koivikosta avotunturiin . Hissi vie ylimmillään 
1 150 metrin korkeuteen merenpinnasta . Vaih-
televa on myös tunturin sää: aurinkoa, lumi-

myrskyä ja kaikkea siltä väliltä . Sydäntalven 40 
asteen pakkaset vaihtuvat keväthangilla jopa 15 
asteen lämpötilaan .

Joskus Hermanin ja kollegoiden on riennet-
tävä laskijoiden apuun haastaviinkin paikkoi-
hin: jyrkkiin rinteisiin tai rinteiden ulkopuolelle . 
Haastavat työolot ja työn vaihtelevuus asettavat 
suuret vaatimukset myös vaatetukselle: 

– Päivittäin töissä tulee liikuttua sen verran, 
että pulssi ja lämpö nousevat . Toisaalta välillä 
voi joutua istumaan pitkiäkin aikoja loukkaan-
tuneiden luona lumessa ja kylmässä . 

Svalan tuotteet ovat Hermanilla lähes päi-
vittäin käytössä, sillä ne pitävät lämpimänä ja 
kuivana . Myös vaatteiden liikkuvuus ja istuvuus 

Haastavat työolot ja työn 
vaihtelevuus asettavat suuret 

vaatimukset myös vaatetukselle

Luonnon keskellä, 
säätä säikkymättä
Tuntureita silmänkantamattomiin, ympärillä pohjoisen 

luonto, joka kiehtoo kaikkina vuodenaikoina.  

Ski patrolin työpaikka on ulkoilmaihmisen paratiisi. 

TEKSTI HANNA PERKKIÖ KUVAT SAM HEDMAN, INSTAGRAM: @SAMSBILDER 

H erman Fogelberg on harrasta-
nut laskettelua ja telemarkhiih-
toa teini-ikäisestä saakka . Nyt 
meneillään on kuudes kausi ski 
patrolina Hemavan-Tärnabyn 

alueella . Rakkaus tuntureihin, talveen ja luon-
nossa liikkumiseen saivat Vaasan kasvatin 
hakeutumaan nykyiseen työpaikkaansa .

– Tunsin olevani valmis auttamaan ja opas-
tamaan ihmisiä, ja tiesin täyttäväni työn vaa-
timukset . Niihin kuuluu monenlaista suksilla 
liikkumisesta ja hissitolppiin kiipeämisestä 
aina lumivyöryihin varautumiseen, Herman 
kertoo .

Ski patrolit ovat kuin laskettelurinteiden 
ambulanssihoitajia, poliiseja, vahtimestareita ja 
isäntiä . Tärkein tehtävä on antaa loukkaantu-
neelle ensiapua ja varmistaa, että tämä pääsee 
tarvittavaan hoitoon . Lumivyöryteknikkona 
Herman pystyy tekemään myös ammattimaisia 
lumivyöryennusteita .

Hiihtokeskusten ennaltaehkäisevään tur-
vallisuustyöhön kuuluvat myös esimerkiksi 
kylttien, aitauksien ja suojapatjojen ylläpito ja 
hissien turvallisuudesta huolehtiminen . Ski pat-
rol opastaa laskettelijoita ja valvoo ohjeistuksien 
noudattamista . Lisäksi hän on apuna hiihtokes-
kuksen muille työntekijöille .

– Auttaminen on työssäni tärkeää, sekä se 
että voimme tarjota lasketteluasiakkaille niin 
hyvän ja turvallisen tuotteen kuin mahdollista, 
Herman sanoo .
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on tärkeää, kun liikutaan suksilla, kiivetään tol-
pissa tai kaivetaan syvää lunta . 

Muille ulkoilijoille Hermanin tärkein vinkki 
on suosia kerrospukeutumista . Ihoa vasten 
tarvitaan kosteutta siirtävä vaatekerros, kuten 
vaikkapa merinokerrasto . Uloimman kerroksen 
taas on hyvä olla tuulenpitävä .

– Mieluummin saa olla vähän liian lämmin 
kuin kylmä . On tärkeää, että kehon keskiosa 
sydämen ja keuhkojen ympärillä on lämmin . 
Siksi liivi on yksi suosikkiasusteistani .

Monipuolinen seikkailija
Vapaa-aikansa Herman viettää kesät ja talvet 
luonnossa seikkaillen . Kesällä 2020 hän meloi 
puolisonsa kanssa Uumajanjokea pitkin 410 
kilometrin matkan, tuntureilta Pohjanlahden 
rannikolle .

Herman sai kipinän luonnossa liikkumiseen 
jo lapsena . Laskettelun ja telemarkin lisäksi 
hänen harrastuksiinsa kuuluvat myös purjelau-
tailu, melonta, maastopyöräily, kiipeily, vaellus, 
telttailu, retkiluistelu ja metsästys . Vieläkö löy-
tyy jokin laji, jota Herman haluaisi kokeilla?

– Kiipeily on jäänyt vähemmälle, joten siihen 
haluaisin vielä perehtyä lisää . Sekä perhokalas-
tukseen!

@herkkufogeli
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Suositun Merino Extra Warm -malliston  
tuotteissa on erittäin lämmin kaksiker-
rosrakenne, jossa yhdistyvät Merino-
villan luonnolliset ominaisuudet ja 
innovatiivinen teknisyys . Sisäkerros on 
kosteutta tehokkaasti siirtävää polypro- 
pyleeniä ja ulompi lämmintä merinovil-
laa, johon on sekoitettu hieman poly-
amidia lisäämään kulutuskestävyyttä .
Kaksikerrosrakenteen ansiosta iho on 
aina kuiva ja lämmin . Kosteus siirtyy 
pois iholta, eikä aiheuta kylmyyden 
tunnetta edes liikkeen lakattua . Työssä, 
liikunnassa ja kotiaskareissa neulok-
seen sitoutunut lämpö sitä vastoin vai-
kuttaa myös tauon aikana .

Tuotteiden merinovilla tulee vastuul-
lisilta tuottajilta, jotka eivät käytä 
Mulesing-menetelmää .

Huomaamattoman toimivat
• kaikki saumat tasosaumoja, jonka 

ansiosta liikkuminen tai taakan 
kantaminen ei aiheuta hiertymiä

• antibakteerisuus ehkäisee 
epämiellyttävien hajujen syntymistä

• koinsuojakäsittely takaa 
osaltaan pitkän käyttöiän

• pitkäkuituinen Merinovilla ei 
kutita tavallisen villan tapaan

• joustava neulos istuu napakasti, mutta  
ei rajaa kurottelevaakaan liikettä

Valmistusmateriaalit:
75% merinovilla, 22% polypropyleeni,  
3% polyamidi

Hoito-ohjeet
• konepesu 40 asteessa, mieluiten 

villalle sopivalla pesuaineella.
• usein pesun sijaan pelkkä 

tuuletus riittää

Huipputekniikkaa 
kovaan käyttöön

Tekniset ominaisuudet
• Erittäin tehokas 

kosteudensiirto iholta
• Lämpöä sitova 

kaksikerrosrakenne
• Joustava
• Litteä tasosaumaus 
• Koinsuojakäsitelty

Merino Extra Warm

Pitkät hihat
Tuote yllä käsien 

liikkuvuus on 
erinomainen . 

Hupun voi taittaa niskan 
taakse, käyttää korkeana 

kauluksena tai nostaa 
suojaamaan kasvoja . Hupun 

leukaosan voi kätevästi 
myös siirtää leuan alle .

Pitkä helma
Paitojen pitkät helmat 

suojaavat alaselkää 
myös kyykkiessä ja 

kumarrellessa .

Litteät 
tasosaumat

1341 Merino Extra Warm Shell -huppupaita
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

Materiaalissa lämmin kaksi-
kerrosrakenne . Sisäkerros on 
kosteutta tehokkaasti siirtä-

vää polypropyleeniä, ja ulompi 
lämpimän Merinovillan ja 

polyamidin sekoitusta .
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1343

Merino Extra Warm -paita, 
Zip Neck
Vetoketjukaulus tuulisuo-
jalla, pitkät hihat suojaavat 
ranteita . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, harmaa, 
petrolinsininen, vihreä

1342

Merino Extra Warm -paita, 
Zip Neck 
Vetoketjukaulus, pitkät hihat 
peukalolenkillä suojaavat 
ranteita . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, harmaa, 
petrolinsininen

UUTTA
NYT

1341

Merino Extra Warm Shell 
-huppupaita
Tuotteessa kevyt 
saranamallinen huppu, 
joka toimii myös korkeana 
kauluksena . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT

1542

Merino Extra Warm 
-huppari
Tuotteessa kevyt huppu, joka 
sopii kypäränkin alle, kaksi 
taskua edessä, yksi takana 
oikealla . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, petrolinsininen

Merino Extra Warm

1343 Merino Extra Warm -paita, Zip Neck
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

1342 Merino Extra Warm -paita, Zip Neck
1231 Thermal Flex Mesh -paita 
2140 Merino Extra Warm -bermudahousut

1542 Merino Extra Warm -huppari
1130 Thermal Flex Mesh -T-paita, O-neck 
2344 Merino Extra Warm -olohousut

UUTTA
NYT

Tuulelta 
suojaava  

etuhalkio
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Svala Merino  
-asut myös väliasuina 

1. väliasuna
Svala Thermal Flex -malliston  

alusasujen päällä, kun liikutaan 
tai työskennellään kylmässä

2. väliasuna
Kaksi Svala Merino -tuotetta  

päällekkäin erittäin 
kylmissä olosuhteissa, kun 
aktiivisuustaso vaihtelee

1240

Merino Extra Warm -paita, 
O-Neck
Paidan helma takaa pidempi . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, harmaa, 
petrolinsininen, vihreä

1140

Merino Extra Warm 
-T-paita
Istutetut hihat, soveltuu 
ympärivuotiseen käyttöön . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, harmaa, vihreä

Merino Extra Warm

Uutuusmallissa  
¾-lahje . Sopii esimer-
kiksi ratsastussaap-

paiden kanssa . 

1140 Merino -T-paita, istutetut hihat
2342 Merino Extra Warm -housut, ¾-lahje

6343 Merino Paanu -pipo
1240 Merino Extra Warm -paita, O-Neck
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

18 | SVALA 



2340

Merino Extra Warm 
-housut, Regular Fit 
Pitkälahkeiset lämpimät 
ja joustavat housut, sopii 
alusasuksi tai väliasuksi . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, harmaa

2240

Merino Extra Warm 
-housut, Slim Fit
Tyköista malli . 
Pitkälahkeiset lämpimät 
ja joustavat housut, sopii 
alusasuksi tai väliasuksi .  
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

2342

Merino Extra Warm 
-housut, ¾-lahje
Erinomainen valinta, kun 
monon tai kengän varren alle 
ei haluta ylimääräistä vaate-
kerrosta . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

2243

Merino Extra Warm 
-housut, etuhalkiolla
Etuhalkiolliset pitkälahkei-
set lämpimät ja joustavat 
housut, sopii alusasuksi tai 
väliasuksi . Suosittu metsäs-
täjien, kalastajien ja motoris-
tien keskuudessa .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

2140

Merino Extra Warm 
-bermudahousut
Miellyttävä olo aamun viiley-
dessä ja myös päivällä ilman 
lämmetessä . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT

Merino Extra Warm

Erittäin lämmin
Merinovillainen 
fleece-takki

UUTTA
NYT

3040

Villafleece-välitakki
Lämmin raglanhihainen 
pusakka peukalolenkeillä . 
Edessä sivutaskut ja  veto- 
ketjullinen rintatasku . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: vihreä
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Merino Extra Warm

2344

Merino Extra Warm 
-olohousut
Vyötäröllä miellyttävä 
kuminauhakiristys, 
sivutaskut .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

0242

Merino Extra Warm 
-haalari
Naisille oloasuksi tai kerros-
pukeutumiseen . Pystykaulus 
ja sivutaskut . Hihansuissa 
peukalolenkit .
Koot: XXS-4XL (naisten koot)
Väri: musta

0240

Merino Extra Warm 
-haalari
Alusasu, väliasu, oloasu . 
O-pääntie ja kaksisuuntaiset 
vetoketjut . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT

UUTTA
NYT

UUTTA
NYT

2142

Merino Extra Warm 
-bokserit 
Ympärivuotiseen käyttöön!
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta,  
petrolinsininen, vihreä

2146

Merino Extra Warm 
-alushousut, naisten malli
Hipsterialushousut arki tai 
harjoittelukäyttöön . 
Koot: XXS-4XL (naisten koot)
Värit: musta,  
petroolinsininen

UUTTA
NYT

1542 Merino Extra Warm -huppari
1130 Thermal Flex Mesh -T-paita, O-neck 
2344 Merino Extra Warm -olohousut
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Hybridit

1540

Hybriditakki
Hengittää, mutta ei päästä 
tuulta läpi . Sopii myös pyö-
räilyyn .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

Valmistusmateriaalit:
• Takin yläosa, Merino Extra 

Warm: 75% Merinovilla, 22% 
polypropyleeni, 3% polyamidi

• Kauluksen, niskan, miehustan 
ja hihojen etukappaleiden 
tuulensuojaneulos: 100% 
polyester

2543

Hybridihousut
Housujen yläosa  on läm-
mintä Merino Extra Warm 
-materiaalia . Miesten malli . 
Haarakappale on tuulensuo-
janeulosta . Lahkeet Thermal 
Flex Mesh-verkkoneulosta
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

Valmistusmateriaalit:
• Housujen yläosa,  

Merino Extra Warm:  
75% Merinovilla,  
22% polypropyleeni,  
3% polyamidi

• Lahkeiden Thermal Flex Mesh-
verkkoneulos: 100% polypropyleeni, 
hopeaionisointi/antibakteerinen

• Haarakappaleen tuulensuoja- 
neulos: 100% polyester

Monikäyttöinen hybriditakki on lämmintä Merino Extra Warm -neulosta . 
Monikäyttöisyyden lisäämiseksi takkiin on lisätty kaulukseen, niskaan, 
miehustaan ja hihojen etukappaleisiin tuulen pitävää materiaalia . Lisäksi 
hihansuissa on peukalolenkit ja taskut voi sulkea vetoketjulla .

Merino Extra Warm + Windproof -hybridit

UUTTA
NYT

1540 Hybriditakki
1230 Thermal Flex Mesh -paita
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

6342 Merino Svala Kärsämäki -pipo
1540 Hybriditakki
1240 Merino Extra Warm -paita, O-Neck
2140 Merino Extra Warm -bermudahousut
7010 Thermal Active -sukat
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Kokonaan luonnonmateriaalista val-
mistetut Merino Warm -tuotteet on 
suunniteltu ja valmistettu yksityiskoh-
tia myöden käytettävyyttä silmällä 
pitäen . Kun alus- tai välikerroksen 
asulta vaaditaan parasta, tekniset rat-
kaisut ovat tutun toimivia . Tuotteiden 
värivalikoimassa on mukana asiak-
kaidemme äänestyspäätöksen mukai-
sesti poltettu oranssi ja turkoosi väri . 
Tuotteiden Merinovilla tulee vastuul-
lisilta tuottajilta, jotka eivät käytä 
Mulesing-menetelmää .

Kotioloihin ja aktiviteetteihin
• luontainen antibakteerisuus ehkäisee 

epämiellyttävien hajujen syntymistä
• pitkäkuituinen Merinovilla ei 

kutise tavallisen villan tapaan
• voidaan käyttää alus- tai väliasuna

Valmistusmateriaali
100% Merinovilla

Hoito-ohjeet
• konepesu 30 asteessa, villalle 

sopivalla pesuaineella.
• usein pesun sijaan pelkkä 

tuuletuskin riittää

Toimii  
luonnollisesti

Merino Warm 

1380

Merino Warm -poolopaita
Korkeakauluksinen paita . 
Malli sopii miehille ja 
naisille .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, poltettu 
oranssi, turkoosi

UUTTA
NYT

6343 Merino Paanu -pipo
1380 Merino Warm -poolopaita
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

UUTTA
NYT

1280

Merino Warm,  
O-neck -paita
Monikäyttöinen paita pyöre-
ällä kaula-aukolla . Miellyt-
tävä ihotuntuma . Malli sopii 
miehille ja naisille .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, poltettu 
oranssi, turkoosi

Tekniset ominaisuudet
• Erittäin tehokas 

kosteudensiirto iholta
• Joustava
• Luontaisesti  

antibakteerinen
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100%  
Merinovilla

Merino Warm 

1280 Merino Warm, O-neck -paita
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit

1380 Merino Warm -poolopaita
2340 Merino Extra Warm -housut, Regular Fit
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Thermal Flex Mesh -malliston tuotteet 
on valmistettu verkkomaisesta kosteutta 
erittäin tehokkaasti siirtävästä ja anti-
bakteerisesta polypropyleenistä . Langan 
ydin on jo kehruuvaiheessa hopeaioni-
soitu antibakteeriseksi, eikä käsittely liu-
kene pois pesujen myötä . Hopeaionisointi 
ehkäisee epämiellyttävien hajujen synty-
mistä, joten vaate voidaan usein raikas-
taa tuulettamalla . Pesukertojen säästö on 
ympäristöteko .

Suosittujen Thermal Flex Mesh -verkko- 
asujen pääominaisuuksina on sitoa 
kehonlämpöistä ilmaa silmukoihinsa 
ja poistaa kosteus iholta . Huipputeknis-
ten ominaisuuksien ansiosta verkkoasun 
käyttäjä ei kylmety myöskään paikallaan 
ollessaan, sillä asu pitää ihon kuivana ja 
verkon varastoima ilma lämpimänä . Kesä-
kuumalla verkkoasu puolestaan toimii 
eristeenä hellettä vastaan .

Thermal Flex Mesh -tuotteet sopivat 
ympärivuotiseen käyttöön . 

Metsälle, maantielle, kilparadoille
• kaikki saumat tasosaumoja, jonka 

ansiosta liikkuminen tai taakan 
kantaminen ei aiheuta hiertymiä

• antibakteerisuuden tuova 
hopeaionisointi on tehty kuidun 
ytimeen, joten ominaisuus säilyy 
tuotteen koko elinkaaren ajan

• Thermal Flex -tuote puetaan 
aina ihoa vasten

• joustavuuden ansioista istuu 
napakasti ihoa vasten

• erittäin suosittuja mm. metsästäjien, 
vaeltajien ja motoristien keskuudessa

Valmistusmateriaalit:  
Thermal Flex Mesh: 100 % polypropyleeni,  
hopeaionisoitu/antibakteerinen  

Hoito-ohjeet
Konepesu 60 asteessa, pesupussin  
käyttöä suositellaan.

teknisyyden huipulla

Thermal Flex Mesh

Tekniset ominaisuudet
• Erittäin tehokas 

kosteudensiirto iholta
• Erittäin joustava
• Litteä tasosaumaus 
• Ympärivuotinen käyttö 
• Antibakteerinen

1230

Thermal Flex Mesh -paita
O-pääntie, paidan helma on 
takaa pidempi .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

1234

Thermal Flex Mesh -paita, 
sileä miehusta
Miehustassa sileä neulos 
joka estää näkyvyyttä . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT

1232

Thermal Flex Mesh 
-poolopaita
Korkea koulus, suosittu 
ammatti- ja vapaa-aikakäyt-
tössä ympäri vuoden .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

1231

Thermal Flex Mesh Hunt 
-paita
O-pääntie, olkapäissä sileä 
neulos, joka estää rinkan, 
repun tai aseen aiheuttamia 
hiertymiä . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: vihreä

Thermal Flex Mesh -paidassa 
on miehustassa sileä neulos 

joka ei näy läpi .
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Myötäilee kehon 
liikettä kaikkiin 

suuntiin . 

Hopeaionisointi eli 
antibakteerisuuskäsittely . 
Asu pysyy hajuttomana ja 

raikkaana pidempään .

Verkkorakenne hengittää 
ja sitoo tehokkaasti ilmaa . 

Eristää sekä kylmyyttä 
että kuumuutta .

Thermal Flex Mesh -mallisto on erittäin suosittu 
mm . metsästäjien, vaeltajien ja motoristien 
keskuudessa

Ei liimaudu 
ihoon .

Siirtää 
kosteutta 

tehokkaasti .

1130 Thermal Flex Mesh -T-paita, hihaton
2232 Thermal Flex Mesh -housut, ¾-lahje
2146 Merino Extra Warm -alushousut

1230 Thermal Flex Mesh -paita
2270 Windproof-housut

Thermal Flex 
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1130

Thermal Flex Mesh 
-T-paita, O-neck  
Takaa pidempi helma .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, vihreä

2234

Thermal Flex Mesh Hunt 
-housut
Etuhalkiolliset pitkälah-
keiset housut, puetaan ihoa 
vasten . Suosittu metsästäjien 
keskuudessa .
Koot: XXS-4XL
Väri: vihreä

2236 (ex. 2230)

Thermal Flex Mesh -housut
Pitkälahkeiset jousta-
vat housut, puetaan ihoa 
vasten . Kuumalla viilen-
tää ja kylmällä lämmittää . 
Unisex-malli . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, vihreä

1131

Thermal Flex Mesh 
-T-paita, V-neck
Myötäilee hyvin vartaloa ja 
liikettä .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

Thermal Flex 

1131 Thermal Flex Mesh -T-paita, V-neck
2236 Thermal Flex Mesh -housut 
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UUTTA
NYT

1030

Thermal Flex Mesh 
-T-paita, hihaton
Huomaamaton tekninen 
paita . Katso kuva vierestä  
ja edelliseltä aukeamalta .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

2232

Thermal Flex Mesh 
-housut, ¾-lahje
Erinomainen valinta, kun 
monon tai kengän varren alle 
ei haluta ylimääräistä vaate-
kerrosta . Katso kuva vierestä  
ja edelliseltä aukeamalta .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT

1030 Thermal Flex Mesh -T-paita, hihaton
2232 Thermal Flex Mesh -housut, ¾-lahje
2146 Merino Extra Warm -alushousut

Thermal Flex 

2130

Thermal Flex Mesh 
-bermudahousut
Haarakappaleissa sileää 
neulosta .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

1130 Thermal Flex Mesh -T-paita, O-neck  
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Windproof-mallistossa on otettu huo-
mioon liikunnan ja viiman vaikutukset eri 
kehonosiin . Miellyttävä olo säilyy, vaikka 
fyysinen ponnistelu nostaisi hien pintaan, 
mutta vastassa olisi hyytävä tuuli .

Kerrasto on valmistettu kosteutta siir-
tävästä polypropyleenistä . Asun etukap-
paleet sekä niska ja hartiat on vahvistettu 
erittäin ohuella, tuulta pitävällä, mutta 
hengittävällä erikoisneuloksella .

Napakasti istuvat huput ja kaulurit on 
valmistettu kaksikerroksisesta erikoisneu-
loksesta ja kaikkien  huppujen päälaella on 
tehokkaasti hengittävää Coolmax-verk-
koa . Malliston neljästä huppuvaihtoeh-
dosta löytyy varmasti sopiva kaikkiin 
tilanteisiin . Huput löydät sivulta 34 .

Ladulle, rinteeseen, motoristeille 
maantielle ja metsään
• kaikki saumat tasosaumoja, jonka 

ansiosta liikkuminen ei aiheuta 
hiertymiä eikä suojakypärä paina ihoa

• haastavaan viimaan ja tuuleen 
sekä korkeisiin nopeuksiin

• mukautuvat liikkeeseen ja 
pitävät hyvin muotonsa

• joustavuuden ansioista istuu 
napakasti ihoa vasten

Valmistusmateriaalit: 
Housut ja paidat: 100% polypropyleeni, 
tuulensuojaneulos 100% polyester
Huput: 60% polyester,  
35% polyamidi, 5% Lycra
Kauluri:  
Miehusta 60% polyester,  
35% polyamidi, 5% Lycra
Kaulaosa 57% Polyester,  
33% Nylon, 10% Elastaani

Hoito-ohjeet
• konepesu 40 asteessa

Viimaa ja tuulta 
vastaan

Windproof 

Tekniset ominaisuudet
• Tuulenpitävä
• Erittäin tehokas  

kosteuden siirto iholta
• Joustava
• Litteä tasosaumaus 
• Ympärivuotinen käyttö 

0211

Windproof-kerrasto
Paidan etuosa, niska, 
hartiat ja housujen etuosa 
polvien alapuolelle saakka 
Windproof -neulosta .
Koot: XXS-4XL (Unisex)
Väri: musta

2170

Windproof-
bermudahousut
Housujen etuosa 
Windproof-neulosta . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

1270

Windproof-paita
Paidan etuosa, niska, hartiat 
Windproof -neulosta .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

Ympärivuotiseen 
käyttöön .

2270

Windproof-housut
Etuosa polvien alapuolelle 
saakka Windproof-neulosta .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta
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Erittäin vaativiin 
olosuhteisiin.  

Svala Fireproof -tuotteilla 
suojaa kuumuutta, 

liekkejä, lämpösäteilyä 
ja valokaarta vastaan .

Pienentää 
tapaturmariskiä

Fireproof

Tekniset ominaisuudet
• Erittäin tehokas 

kosteudensiirto iholta 
• Antistaattinen asuste
• Joustava
• Litteä tasosaumaus 
• Paloa jatkamaton materiaali
• Ympärivuotinen käyttö

Fireproof-tuotteet suojaavat, kun työym-
päristössä tai vapaa-ajalla ollaan tekemi-
sissä tulen, kuumuuden tai sähkön kanssa . 
Asut ja asusteet antavat hetkellistä suojaa 
kuumuutta, lämpösäteilyä, liekkejä ja 
valokaarta vastaan . Fireproof-tuotteet 
on tyyppihyväksytty standardien EN ISO 
11612:2008 ja EN 1149-5:2008 mukaisesti . 
Myös IEC 61482-2:2009, luokka 1 (4kA): 
materiaali ja vaate testattu energialla 3,48 
cal/cm² . HUOM! Päälle aina olosuhteiden 
vaatimat suojavaatteet . 

Suojaa kuumuutta, lämpösäteilyä, 
liekkejä ja valokaarta vastaan
• meta-aramidi kestää hyvin kuumuutta, 

kulutusta ja kemikaaleja
• antistaattinen hiilikuitu antaa suojaa 

valokaaren termiselle vaikutukselle
• kaikki saumat tasosaumoja, jonka 

ansiosta liikkuminen tai taakan 
kantaminen ei aiheuta hiertymiä

• ompelussa käytetään paloa 
jatkamatonta meta-aramidi-lankaa

• joustavuuden ansioista istuu 
napakasti ihoa vasten

• HUOM! Päälle aina olosuhteiden 
vaatimat suojavaatteet.

• EN ISO 11612:2015
• A1 = liekin leviäminen, pintasytytys
• B1 = suojaus liekin kuumuudelta, 

paras luokka 3
• C1 = suojaus lämpösäteilyltä, 

paras luokka 3
• IEC 61482-2:2009 luokka 1 (4kA): 

materiaali ja vaate testattu 
energialla 3,48 cal/cm²

Valmistusmateriaalit: 
98,6% meta-aramidi,  
1,4% antistaattinen hiilikuitu

Hoito-ohjeet
• Konepesu 60 asteessa, materiaalin 

ominaisuudet eivät häviä pesussa

1280

Fireproof-poolopaita
Korkea kaulus suojaa kaulaa . 
Paidan helma on takaa 
pidempi .
Koot: S-XXL (unisex)
Väri: musta

2260

Fireproof-housut
Unisex-malli sopii miehille  
ja naisille .
Koot: S-XXL (unisex)
Väri: musta

Kaikissa Fireproof-
tuotteissa on litteät 

tasosaumat . 
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Kestävä, lämmin 
ja joustava väliasu

Power Strech Pro 

Kaikkiin suuntiin joustava, täydellisesti 
kehon liikkeisiin mukautuva mallisto 
ympärivuotiseen käyttöön kylmiin olo-
suhteisiin; huippuluokan lämmönsitovuus 
ja kosteudensiirto iholta . Materiaalinsa 
ansiosta pitää hyvin muotonsa; pysyy 
kuohkeana eikä mene kasaan pesun 
myötä .

Ladulle, rinteeseen, motoristeille 
maantielle ja metsään
• Sisäpinnan fleece sitoo lämpöä ja siirtää 

kosteuden ulompiin vaatekerroksiin
• Ulkopinnan polyester-neulos  

on hengittävä
• Ulkopinta ei nukkaannu vaan 

kestää kulutusta erinomaisesti
• Tuotteissa tasosaumat – liikkuessa  

tai taakkoja kantaessa ei 
paina tai hierrä ihoa

• Valmistusmateriaalin  
valmistaa Polartec

Valmistusmateriaalit: 
57% Polyester, 33% Nylon,
10% Elastaani

Hoito-ohjeet
• Konepesu 40 asteessa

Tekniset ominaisuudet
• Erittäin tehokas 

kosteudensiirto iholta
• Erittäin lämmin
• Polartec-tekniikka
• Joustava
• Litteä tasosaumaus 
• Ei nukkaannu

1350

Power Stretch Pro -paita, 
Zip-neck
Korkea kaulus vetoketjulla . 
Vetoketjun pää suojattu eril-
lisellä kaitaleella, joka estää 
vetoketjun lukon kylmäkos-
ketuksen ihon kanssa . Pitkät 
hihat suojaavat ranteita . 
Hihansuissa peukalolenkit . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, vihreä

1050

Power Stretch Pro -liivi
Korkea kaulus vetoketjulla . 
Vetoketjun pää suojattu eril-
lisellä kaitaleella, joka estää 
vetoketjun lukon kylmä-
kosketuksen ihon kanssa . 
Helma takaa pidempi, edessä 
kaksi taskua .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

3053

Power Stretch Pro 
-huppari
Vetoketju yltää korkealle 
kaulaan . Vetoketjun pää 
suojattu erillisellä kaita-
leella, joka estää vetoketjun 
lukon kylmäkosketuksen 
ihon kanssa . Ohut huppu 
sopii myös kypärän alle . Pit-
kät hihat suojaavat ranteita . 
Hihansuissa peukalolenkit . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, vihreä

3052

Power Stretch Pro 
-huppari naisille
Vetoketju yltää korkealle 
huppuun . Vetoketjun pää 
suojattu erillisellä kaita-
leella, joka estää vetoketjun 
lukon kylmäkosketuksen 
ihon kanssa . Ohut huppu 
sopii myös kypärän alle . Pit-
kät hihat suojaavat ranteita . 
Hihansuissa peukalolenkit . 
Tyköistuva malli naisille .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta, vihreä
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2251

Power Stretch Pro 
-olohousut
Pitkälahkeiset väljät housut 
kotioloihin tai liikuntatauolle, 
kun pitää pysyä lämpimänä . 
Vyötäröllä kuminauha ja eril-
linen kiristysnyöri, sivutaskut 
ja lahkeensuissa  resorit . Sopii 
miehille ja naisille .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

0251

Power Stretch Pro 
-haalari
Hihaton haalaari ilman 
taskuja . Kaksisuuntainen 
vetoketju ja lahkeissa lenkit 
jalan alle . 
Koot: XXS-4XL (unisex)
Värit: musta

2250

Power Stretch Pro -housut, 
slim fit
Pitkälahkeiset erittäin läm-
pimät välihousut miehille ja 
naisille . Joustava materiaali 
ei hidasta liikkumista .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

2252

Power Stretch Pro -housut, 
slim fit, ¾-lahje
Erinomainen lajeihin, joissa 
nilkkaan asti ulottuva lahje 
on epäkäytännöllinen, mutta 
reisien ja polvien lämpö on 
tärkeä . Malli sopii niin mie-
hille kuin naisille .
Koot: XXS-4XL (unisex)
Väri: musta

Vetoketjun pää suojattu 
erillisellä kaitaleella, joka 
estää vetoketjun lukon 
kylmäkosketuksen ihon 
kanssa . 

Hihansuissa 
peukalolenkit . 

6344 Merino Venetpalo -pipo
1350 Power Stretch Pro -paita, Zip-neck 
2250 Power Stretch Pro -housut, slim fit

3054 

Power Stretch Pro 
-välitakki
Erittäin lämmin pystykauluk- 
sinen välitakki . Vetoketjun 
pää suojattu erillisellä kai-
taleella, joka estää vetoket-
jun lukon kylmäkosketuksen 
ihon kanssa . 2 etutaskua ja 
rintatasku, peukalolenkit .
Koot: XXS - 4XL (unisex)
Väri: musta

UUTTA
NYT
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Asusteet

1040

Merino Extra Warm -hihat
Muuttaa minkä tahansa 
paidan pitkähihaiseksi .
Koot: XXS-4XL (naisten koot)
Väri: musta

5103

Merino Extra Warm 
-huppu, Commando
Suojaa tehokkaasti viimalta 
ja kylmyydeltä myös nenän  
ja poskien alueelta .
Koot: XXS-XL
Väri: musta
 

5102

Merino Extra Warm -huppu
Lämmin huppu suojaa otsaa, 
ohimoita, niskaa, kaulaa ja 
leukaa . Pipon tai kypärän alle . 
Koot: XXS-XL
Värit: musta, harmaa,  
petrolinsininen, vihreä

5208

Merino Extra Warm 
-huppu, Shell
Monikäyttöinen malli perin-
teisen hupun rinnalle . Ala-
osan voi vetää leuan alle juo-
matauolla tai jos lämpötilat 
vaihtelevat nopeasti . 
Koot: XXS-XL 
Väri: musta, vihreä

UUTTA
NYT

5040

Merino Extra Warm 
-kauluri
Korkea kaulus . Pitkä rintaosa 
suojaakylmältä ja viimalta, 
vaikka takin kaulus olisi auki .
Koot: S, M, L
Väri: musta

7041

Merino Extra Warm -sukat
Pitkävartinen sukka . Sisäpinta 
on lämmintä merinovillafro-
teeta, joka siirtää kosteuden 
iholta tehokkaasti . Ei ime hikeä 
tai hajuja . Kuivuu nopeasti .
Koot: 34-48
Väri: musta

Pesu: 40°C

Valmistusmateriaalit: 
74 % Merinovilla,  
25 % Polyamidi, 1 % Lycra

UUTTA
NYT

Merino Extra Warm 

6041

Merino Extra Warm -pipo
Keveä, hengittävä, kaksin-
kertainen Merino-pipo .
Koot: S, M, L 
Värit: musta, harmaa, 
petroolinsininen

6140

Merino Extra Warm -myssy
Ohut, keveä ja hengittävä .
Koot: S, M, L 
Värit: musta, harmaa, 
petrolinsininen, vihreä

6040

Merino Extra Warm 
-myssy, Easy
Sopii erinomaisesti kypä-
rän tai pipon alle . Korvien 
suojana lisäksi Power Stretch 
Pro -fleece vahvennos . 
Koot: S, M, L
Väri: musta
Valmistusmateriaalit:
• Myssy: 75 % Merinovilla, 22 % 

polypropyleeni, 3 % polyamidi.
• Korvalliset: 57 % Polyester,  

33 % Nylon, 10 % Elastaani

5052

Merino Extra Warm 
-putkihuivi
Lämmin monikäyttöinen 
putkihuivi . Noin 25 x 55 mm . 
Koot: one size 
Värit: musta, harmaa,  
petrolinsininen, vihreä
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UUTTA
NYT

Merino Warm

Asusteet

6345

Merino Svala 1955 -pipo
Koot: one size
Väri: punainen

6344

Merino Venetpalo -pipo
Koot: one size
Värit: oranssi, 
viininpunainen, harmaa

7040

Merino Warm -sukat
Pohjepituinen sukka vaih-
tuviin olosuhteisiin . Elas-
tinen varsi pitää sukan 
paikallaan . Nelikerroksinen 
neulosrakenne hengittää ja 
siirtää kosteuden iholta . Ei 
ime hikeä tai hajuja . Kuivuu 
nopeasti .

Koot: 34-48 
Väri: musta

Pesu: 40°C

Valmistusmateriaalit: 
60 % Merinovilla, 21 % Polyamidi,  
18 % Polypropyleeni, 1 % Lycra

Pohja on lämmintä  
ja pehmeää merino-
villafroteeta

Tyköistuva 
kantapää

Jalkakaaressa 
joustava 
tukineulos

6343

Merino Paanu -pipo
Koot: one size
Värit: vihreä, harmaa, 
sininen

6341

Merino Pääsky -pipo
Koot: one size 
Värit: musta, lila, 
valkoinen

7040 Merino Warm -sukat

6342

Merino Svala Kärsämäki 
-pipo
Koot: one size
Värit: keltainen, lila

100% 
Merinovillaa 

Merinovillainen pipo 
tasaa lämpöä, tuntuu 
kuivalta kosteanakin 

ja soveltuu siten 
moneen käyttöön niin 

kaupunkiin, maalle 
kuin merellekin .

Pitkä ja ohut  
kuituinen merinovilla 

ei ärsytä ihoa . 

Mulesing-vapaa 
merinovilla on  

eettinen valinta . 

Pipot ovat Suomalaista  
käsityötä .
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Litteät saumat

Pohja froteeta

Tyköistuva kantapää

Jalkakaaressa 
joustava 
tukineulos

Windproof

Asusteet

5101

Thermal Flex Active 
-huppu
Kevyt ja hengittävä huppu 
kypärän tai pipon alle .
Koot: XSS-XL 
Väri: musta

6010

Thermal Flex Active 
-myssy, Easy
Sopii erinomaisesti kypärän  
tai pipon alle työhön tai 
vapaa-aikaan . Korvien suo-
jana lisäksi pehmeä fleece 
vahvennos . 
Koot: XSS-XL 
Väri: musta

Pesu: 40°C

Valmistusmateriaalit:
• Myssy: 100 % Polypropyleeni
• Korvalliset: 57 % Polyester,  

33 % Nylon, 10 % Elastaani

5107

Windproof Racing
Tuulenpitävä erikoisneulos 
suojaa otsaa, korvia, leukaa, 
kaulaa ja niskaa . Päälaki 
kosteuden poistavaa Cool-
max-neulosta .
Koot: XXS-XL
Väri: musta
 

5106

Windproof Custom
Päälaki kosteuden poistavaa 
Coolmax-neulosta .
Koot: XXS-XL
Väri: musta

5105

Windproof Power
Lämpöominaisuuksia lisätty 
fleece-vuorauksella . Päälaki 
kosteuden poistavaa Cool-
max-neulosta .
Koot: XXS-XL
Väri: musta

5104

Windproof Tundra
Kylmien olojen aktiviteet-
teihin . Huppu suojaa myös 
nenää ja poskia . Päälaki 
kosteuden poistavaa Cool-
max-neulosta .
Koot: XXS-XL
Väri: musta 

5080

Windproof-kauluri
Rintaa ja selkää suojaa 
tuulenpitävä erikoisneulos . 
Sisäpuollella on pehmeää ja 
lämmintä fleeceä .
Koot: S, M, L
Väri: musta

Thermal Flex  
on kevyt ja hengittävä 
materiaali, joka siirtää 

kosteutta erittäin 
hyvin . 

7010

Thermal Active -sukat
Tekniset sukat, jonka materiaali siirtää 
kosteutta iholta tehokkaasti . Voidaan 
käyttää yksin tai villasukkien alla . 
Koot: 34–48
Väri: musta

Pesu: 60°C

Valmistusmateriaalit:
92% polypropyleeni, 7% polyamidi ja 1% Lycra

Windproof-neulos kaksikerroksinen 
erikoisneulos joka pitää hyvin tuulta . Hupuissa 

päälaella ja otsalla Coolmax -verkkoneulosta, joka 
siirtää kosteutta ja pitää muotonsa kovassakin 

käytössä . Kaikki saumat ovat litteitä tasosaumoja .  
Lisätietoja sivulla 28 .

Thermal Flex
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Fireproof

6050

Power Stretch Pro -pipo
Lämmin ja pehmeä pipo 
viileisiin olosuhteisiin .
Koot: S, M, L
Värit: musta, vihreä

Power Stretch Pro

Asusteet

5160

Fireproof-huppu
Palosuojattu huppu . Suojaa 
otsaa, korvia, leukaa, kaulaa 
ja niskaa . Tasosaumat eivät 
paina suojakypärän alla .
Koot: M, L 
Väri: musta
 

5161

Fireproof Shell-huppu
Monikäyttöinen ja käytän-
nöllinen malli . Alaosan voi 
taittaa leuan alle .
Koot: M, L
Väri: musta

5060

Fireproof-kauluri
Lisäsuojaa rintaan, 
kaulaan ja niskaan .
Koot: M, L
Väri: musta 

5460

Fireproof-putkihuivi
Monikäyttöinen putkihuivi 
muuttuu käyttötarkoituksen 
mukaan kauluriksi, päähi-
neeksi tai hupuksi .
Koot: one size
Väri: musta

6060

Fireproof-myssy
Palosuojattu alusmyssy 
ammattikäyttöön .
Koot: M, L 
Väri: musta

Power Stretch Pro
on kaikkiin suuntiin joustava 

materiaali, jolla on huippuluokan 
lämmönsitovuus ja kosteudensiirto 
iholta . Se pitää hyvin muotonsa ja 

pysyy kuohkeana . Ulkopinta ei  
nukkaannu vaan kestää  
kulutusta erinomaiseti .

Materiaalitiedot 
sivulla 29 .
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 Oikea koko, 
mukava olo

A. Rinnanympärys, cm 
Mittaa rinnan leveimmältä kohdalta kainaloiden alta. 
Varmista, että mittanauha kulkee suorassa selän yli.

B. Vyötärönympärys, cm 
Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta.

C. Lantionympärys, cm 
Mittaa vaakasuoraan lantion leveimmältä kohdalta.

D. Käden pituus, cm 
Mittaa olkapäältä ranteeseen.

E. Päänympärys, cm 
Mittaa korvien yläpuolelta pään pisimmältä kohdalta.

Valitse oikea koko yläosan vaatteessa rinnanympärysmitan mukaan ja 
alaosan vaatteessa lantionympärysmitan mukaan!

UNISEX alus- ja väliasujen koot

XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

A 87–90 91–94 95–98 99–102 103–106 107–110 111–114 115–118 119–122

B 71–75 76–80 81–85 86–90 91–95 96–100 101–105 106–110 111–115

C 91–94 95–98 99–102 103–106 107–110 111–114 115–118 119–122 122–125

D 60 61 62 63 64 65 66 67 68

NAISET alushousujen, toppien, hihojen, haalarien ja hupparien koot

XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

A 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–109 110–115

B 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95

C 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–117 118–123

D 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Päähineiden koot

XXS XS S M L XL XXL

E 52–53 53–54 54–55 56–57 58–59 59–60 61–62

Sukkien koot

XS S M L XL

EUR 34–36 37–39 40–42 43–45 46–48

Jalkaterän pituus (cm) 22–23 23,5–25 25,5–27 27,5–29 29,5–31

E

A

B

C

D
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Näistä valmistamme 
tuotteemme

Polypropyleeni
Polypropyleeni on hyvin kestävä ja 
tehokkaasti hengittävä materiaali . Iho 
pysyy miellyttävän kuivana, sillä poly- 
propyleeni ei sido kosteutta itseensä 
vaan siirtää sen pois iholta uloimpiin 
vaatekerroksiin .

Hyödynnetään
• Svala Thermal Flex -tuotteet
• Merino Extra Warm -tuotteet
• Windproof -tuotteet

Windproof
Windproof on joustava tekninen sekoite- 
materiaali, joka pitää tuulta ja viimaa . 
Sisältämänsä lycran ansiosta se mukau-
tuu erinomaisesti kehon muotoihin .

Hyödynnetään
• Svala Windproof -tuotteet
• Merino Extra Warm -hybridituotteet

Fireproof
Erittäin vaativiin olosuhteisiin tarkoi- 
tettu Fireproof-neulos valmistetaan 
meta-aramidista ja antistaattisesta 
hiilikuidusta . Tuotteet suojaavat kuu-
muutta, liekkejä, lämpösäteilyä ja valo-
kaarta vastaan . Svala Fireproof -mal-
liston tuotteiden ompeluun käytämme 
palamatonta meta-aramidi-lankaa . 
EN ISO 11612:2015
A1 = liekin leviäminen, pintasytytys
B1 = suojaus liekin kuumuudelta, 
 paras luokka 3
C1 = suojaus lämpösäteilyltä, 
 paras luokka 3
IEC 61482-2:2009 luokka 1 (4kA): 
materiaali ja vaate testattu energialla 
3,48 cal/cm²

Hyödynnetään
• Svala Fireproof -tuotteet

Merinovilla
Merinovilla on pehmeä, kestävä ja hen-
gittävä luonnonkuitu, jonka kosteu-
densiirto- ja lämpöominaisuudet ovat 
erinomaiset: ilmavuutensa ansiosta 
merinovilla on kuumalla viilentävä ja 
kylmällä lämmittävä . Helppohoitoi-
seksi merinovillan tekee se, että villa 
on luonnostaan antibakteerista .
 Merinovillamme tulee tuottajilta, 
jotka eivät käytä Mulesing-menetelmää  
lampaiden kasvatuksessa .

Hyödynnetään
• Svala Merino -tuotteet

Power Stretch Pro
Ainutlaatuinen ja laadukas Power Stretch 
on kaksikerroksinen, kaikkiin suuntiin 
joustava materiaali, joka mukautuu täy-
dellisesti kehon liikkeisiin . Sisäpinnan 
pehmoinen fleece sitoo lämpöä ja siirtää  
kosteuden iholta . Ulkopinnan tiheä 
polyester-neulos hengittää ja antaa 
samalla hieman suojaa tuulelta . Pinta 
ei nukkaannu vaan kestää kulutusta 
erinomaisesti . Materiaalin valmistaa 
Polartec .

Hyödynnetään
• Power Stretch Pro -tuotteet
• Windproof -kaulurin kaulus ja 

Easy -myssyjen korvalliset

Hopeaionisoitu 
polypropyleeniverkko
Kehittämämme hopeaionisoitu poly- 
propyleeniverkkoneulos on erittäin 
kevyttä, joustavaa ja kestävää materi-
aalia . Verkkorakenne hengittää ja sitoo 
tehokkaasti ilmaa, mikä tekee siitä 
mainion eristeen sekä kylmyyttä että 
kuumuutta vastaan .
 Hopeaionisointi eli antibakteerisuus- 
käsittely tehdään kuidun ytimeen jo 
ennen langan kehräämistä . Näin käsit-
telystä tulee erittäin kestävä: se ei häviä 
pesussa . Käsittelyn ansiosta asu pysyy 
hajuttomana ja raikkaana pidempään, 
sillä käsittely estää mikrobien, homei-
den, sienten ja bakteerien lisääntymi-
sen ja leviämisen .

Hyödynnetään
• Svala Thermal Flex Mesh -tuotteet
• Merino Extra Warm -hybridihousut
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Finnsvala Oy
Paanutie 4
86710 Kärsämäki
+358 400 686 699
info@svala.com

Markkinointi- ja vienti
Kimmo Aakko
kimmo@svala.com
+ 358 400 414 174

Tilaukset ja tuotetiedustelut
Milla Ojalehto
milla@svala.com
+358 41 313 7144

Hallinto- ja tuotanto
Onerva Aakko
onerva@svala.com
+358 400 686 699

Tehtaan yhteydessä Outlet-myymälä
Verkkokauppa: svala.com
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www.svala.com

Svala on erikoistunut teknisten alus- ja 

väliasujen sekä asusteiden valmistukseen.  

Kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa.

http://www.svala.com

