VICTORINOX – KIERRÄTYKSEN PIONEERI

Victorinoxin lähtökohta on, että yritys voi toimia hyvin vain maapallon voidessa hyvin.
Huomiota

kiinnitetäänkin

jokaiseen

yksityiskohtaan

kaikissa

tuoteryhmissä

aina

raakamateriaaleista pakkauksiin ja jakeluun asti. Iso vaikuttaja yrityksen poikkeuksellisen luontoja vastuullisuuskeskeisiin näkemyksiin on, että Victorinox on perheyritys, jonka toimintaa ovat
alusta asti ohjanneet maanläheiset maaseudun arvot.

Pakkaus ei aina ole tarpeellinen
Jos mahdollista, tuotteet toimitetaan ilman erillistä pakkausta. Tämä on jo yleinen käytäntö
Victorinoxin deodoranteissa ja suihkugeeleissä. Hajusteet pakataan mahdollisimman ohkaisiin
pahvilaatikoihin, ja kuten muutkin Victorinoxin pakkaukset, ne valkaistaan ilman kloriittia.

Veitsituotannosta syntyvää lämpöä käytetään lämmitykseen
Veitsen valmistuksessa on monta prosessia, jotka synnyttävät lämpöä. Syntynyt lämpö kierrätetään
ja varastoidaan. Itse asiassa näin syntynyt lämpö pitää tehtaan ja sitä ympäröivät 120 asuntoa
lämpiminä.

Meille hukkateräs tarkoittaa uusia veitsiä
Kaikki hukkametalli kerätään ja kierrätetään, jopa ylimääräinen leikkauksessa syntyvä metallipöly
palautetaan terästehtaalle. Victorinox on veitsivalmistuksen ylijäämien kierrättämisen pioneeri.
Pelkästään tehtaan koneiden jäähdytykseen käytetystä vedestä suodatetaan vuosittain metallipölyä
600 tonnia, mikä yksinään kattaa koko tehtaan metallitarpeesta 25%.

Lähituotantoa
Taskutyökaluissa käytetty pähkinäpuu on paikallista. Victorinox pyrkii aina luottamaan paikallisiin
toimittajiin ja toimijoihin. Jos paikallisia materiaaleja ei ole saatavilla varmistetaan sopivien
tuottajien toiminnan eettisyys ja luonnonmukaisuus tarkasti.

Korjataan, ei vaihdeta
Planeettamme resurssit ovat rajalliset ja Victorinox kohtelee niitä kunnioittaen. Tuotteiden pitkät
takuuajat tarkoittavat sitä, että tarvittaessa ne ensisijaisesti aina korjataan uusimisen sijasta, oli
kyse sitten matkalaukuista tai taskutyökaluista.

Aurinkokellot
Victorinox-kellot

valmistetaan

myös

Sveitsissä. Itse asiassa katon alla, joka
tuottaa aurinkoenergiaa esimerkiksi kellojen
valmistusprosessiin.

Hyvin

huolletut

laitteet

takaavat

pitkän käyttöiän
Victorinox on ylpeä valmistuksessa käyttämistään koneista. Koneet kiittävätkin säännöllisestä
huollosta takaamalla pitkän käyttöiän. Osa tehtaan koneista on ollut palveluksessa jo yli 50 vuotta.
Niitä muokataan ja modernisoidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, sen sijaan että ne
korvattaisiin aina uusilla.

Luotettavat yhteistyökumppanit
Victorinoxin

vastuu

ei

lopu

heidän

omiin

prosesseihinsa.

He

tarkkailevat

myös

yhteistyökumppaneidensa toimintaa säännöllisillä vierailuilla, jotta voivat varmistua omien
arvojensa noudattamisesta myös esimerkiksi materiaalivalmistajilla.

Työntekijät tulevat jäädäkseen
Luonnon lisäksi myös ihmisten huomioiminen on perheyrityksenä Victorinoxille ensisijaisen
tärkeää. Yrityksen kulttuurin kulmakiviä ovatkin avoimuus, nauru, kohteliaisuus ja luottamus
jokaiseen työntekijään. Victorinox tarjoaa kaikille työtekijöilleen joustavat työajat, -olosuhteet ja
pitkäkestoiset työsopimukset sekä paljon virkistystoimintaa. Victorinoxin työvoiman vaihtuvuus
onkin huomattavan pieni, alle 2%.

Kaikki

tehdastyöntekijät

eivät

tule

tehtaalle töihin
Useat taskutyökalut valmistetaan edelleen
täysin käsityönä, ja Victorinox tarjoaakin
tehdastyöntekijöilleen
työskennellä

työkalujen

mahdollisuuden
kanssa

myös

kotonaan. Syitä voi olla monia, mutta
useimmat liittyvät terveyteen, työkykyyn tai
perheasioihin.

Tutustu tarkemmin Victorinoxin tehtaaseen tästä videosta
https://youtu.be/n2XJg_Hmceg

Tarkoituksenmukaisesti ympäristön puolesta jo 50 vuotta
Victorinox tunnisti jo 1970-luvulla tarpeen suojella ympäristöä ja noudattaa kestävän kehityksen
periaatteita, vaikka se olikin aikaan yritysten keskuudessa melko tuntematon konsepti. Päätös alkaa
määrätietoisesti noudattamaan useita ympäristöystävällisiä käytäntöjä syntyi tarpeesta suojella
luontoa. Jälkikäteen katsottuna se on ollut myös iso tekijä yrityksen imagon ja arvostuksen
muodostumisessa.

Työtapaturmat
Vaikka

suurin

Victorinoxin

osa

työpaikoista

onkin niin sanottuja korkean
riskin ammatteja, tehtaalla
sattuu

huomattavasti

vähemmän tapaturmia, kuin
koko Sveitsissä keskimäärin
kaikkien ammattien kesken.

Sairastumiset
Ihmisläheinen johtaminen ja terveet
työkäytännöt ovat johtaneet siihen,
että Victorinoxin työntekijät ovat
sairauden takia pois töistä vuosittain
paljon vähemmän kuin koko maassa
keskimäärin.

Öljyn käyttö vain hätätilanteissa
Lämmitysöljyä tehtaalla käytetään vain hätätilanteissa. Erityistä
huomiota kiinnitetään myös kaiken energian ja veden käyttöön.
Victorinox pyrkii jatkuvasti kehittämään tehdastaan entistä
ympäristöystävällisempään suuntaan. Esimerkiksi 1980-luvulla
uusittu

ilmanvaihtojärjestelmä

energiaa, kuin aiempi.

käyttää

50%

vähemmän

Tulevaisuuden suunnitelmat
Tehtaalla etsitään jatkuvasti uusia keinoja parantaa ympäristö- ja vastuullisuusasioita. Jatkuva
yhteisen hyvän kehitystyö onkin osa yrityksen identiteettiä. Yksi tehtaan tuoreimpia uudistuksia on
aurinkopaneelien asennus, joka suoritettiin osittain jo vuonna 2016. Projektia laajennetaan ja
samalla veitsien valmistuksessa syntyvän lämmön hyötykäyttöä kehitetään entistä paremmaksi.
Tällä hetkellä (2017) tehtaan 2495 m² aurinkopaneeleita tuottavat 470 000 kWh energiaa vuodessa.
Jokainen voi tehdä oman osansa. Victorinox opettaa työntekijöilleen ympäristöarvoja ja
toimintatapoja oman Green Shield-ohjelman kautta. Muita esimerkkejä yksilöiden kannustamisesta
pieniin tekoihin on, että Victorinox hyvittää julkisia kulkuneuvoja käyttävien työntekijöiden
matkakulut. Sähköautoille on myös tulossa latausasema Ibachiin tehtaan parkkipaikalle.

Palkinnot ja merkinnät
Victorinox on saanut pitkän historiansa aikana useita tunnustuksia ympäristöystävällisyydestään.
Tässä on niistä muutamia esimerkkejä.

REACH: Kaikki standardit ja vaatimukset täyttyvät

Sveitsin ympäristöliiton tunnustus useista kestävän kehityksen osa-alueista

Green Dot. Victorinox on ollut jäsen jo vuodesta 1993

Pakkauslaatikoiden kierrätysliiton tunnus

Innovaatiojohtamisen (Sveitsi) tunnustus innovatiivisista tuotteista sekä sosiaalisesta että ympäristövastuusta

Green Shield on Victorinoxin oma ympäristöohjelma, jonka päätarkoitus on levittää ympäristötietoutta ensisijaisesti
työntekijöille, jotta he toimivat varmasti kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.

