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Vastuulliset palvelumme

TYÖVAATTEET PUHDASTILA MATOT

HOTELLI-
TEKSTIILIT

RAVINTOLA-
TEKSTIILIT

TEOLLISUUS-
PYYHKEET

WC-TILAT

TERVEYDEN-
HUOLLON 
TEKSTIILIT

UUDELLEEN-
KÄYTETTÄVÄT 
KASVOMASKIT

PANTTIKASSI

SIIVOUS-
TEKSTIILIT



Vähennämme ylituotantoa ja säästämme luonnonvaroja

90-prosenttisesti Öko-Tex 100 -sertifioidut 
vaatteemme on suunniteltu kestävistä materiaaleista, 

joten niitä on helppo huoltaa ja korjata.

Oma tuotantomme 
mahdollistaa 

nopean reagoinnin 
asiakkaiden 

tarpeisiin, mikä 
tarkoittaa, että 

varastoissamme ei 
ole vanhentuneita 

vaatteita.

Säästämme korjaamalla yli 
4 miljoonaa

vaatetta vuosittain.
Se on 36 % käytössä olevista 

työvaatteista.

Kierrätämme vettä ja vähennämme energiankulutusta 
lämmöntalteenottojärjestelmillämme. Teollinen 
pesuprosessi kuluttaa 
55 % vähemmän vettä kuin peseminen kotona.

Automme eivät 
koskaan aja 
tyhjillään. 
Toimitamme 
vaatteita 
asiakkaillemme  
erittäin pienellä 
hiilijalanjäljellä.

Tavoitteenamme on kierrättää 
100 % poistotekstiileistämme 
raaka-aineeksi uusille tuotteille 
tai kierrätyskuiduksi 
tekstiiliteollisuuteen.

Suunniteltu 
pitkäikäisiksi

Tuotanto 
tilauksesta

minimoi 
tekstiilihävikin

Korjaus ja 
uudelleenkäyttö 

pidentävät 
käyttöikää

Huolletaan 
mahdollisimman 
pienellä veden ja 

energian 
kulutuksella

Toimitus 
optimoiduilla

kuormilla ja
reiteillä

Kierrätys 
uuden 
luomiseksi

Vähennämme
ylituotantoa

Säästämme
luonnonvaroja



*Wrap report

Vaatteiden käyttöiän pidentäminen yhdeksällä kuukaudella voi vähentää niiden ympäristövaikutuksia 20 - 30 %*

VÄHENNÄMME YLITUOTANTOA

Vähennämme ylituotantoa
monella tapaa

Korjaamme
tarvittaessa

Tekstiilimme
valmistetaan

kestävistä
materiaaleista

Suunniteltu kestämään 
kulumista ja korjauksia 

minimaalisella 
leikkuujätteellä

Tekstiilimme kiertää 
useilla eri käyttäjillä

Optimoidut varastot
digitaalisten 

ratkaisujen avulla

Lisätilaukset tarpeen
mukaan

Käytämme ristiin
varastojamme eri

alueilla ennen uutta
tilausta



SÄÄSTÄMME LUONNONVAROJASÄÄSTÄMME LUONNONVAROJA

Matkalla kohti 100 %:sta 
kierrätysastetta

Kuidut takaisin 
tekstiilituotantoon

Elinkaarensa lopussa olevien tekstiilien kierrätys

Lindströmin 
kierrätys-

kumppanit

Kierrättäminen 
vähempiarvoisiin 

tuotteisiin, kuten räteiksi

Uusiokäyttö esim. 
ostoskasseina



Työvaatepalvelun hiilijalanjälki

46 kg
CO2

vuodessa

15 kg CO2
Tekstiilien 
tuotanto

16 kg CO2
Veden lämmitys

1 kg CO2
Vesi & jätteet

Veden käsittely
5 kg CO2

Sähkö

4 kg CO2
Pesuaineet

5 kg CO2
Kuljetus+ + + + +

TAI400 km:n ajomatka 
Helsingistä Kuopioon 

Jääkaapin käyttö
291 päivän ajan

Työvaatteiden toimittaminen yhdelle työntekijälle vuodeksi
(työvaatteisiin kuuluvat tyypillisesti housut/haalari, takki ja t-paita) 

Lähde: European Textile Services Association



Lue lisää

Laske 
jalanjälkesi!

• Työvaatteiden 
kestävyyslaskurimme laskee 
planetaarisen jalanjälkesi 
kätevästi! 

• Laskuri näyttää teollisen 
pesun ja kotipesun välisen 
eron. 

• Sinun ei tarvitse kuin syöttää 
yrityksesi työvaatteiden 
määrä laskuriin.

Teollinen 
pesuprosessi

Kotipesu

1 500

375
l/kk

800
l/kk

Vesi

Säästät

5 100 I

vettä vuodessa
Lindströmin 
palvelulla

960
g/kk

1467
g/kk

Pesuaine

Säästät

6 kg

pesuainetta 
vuodessa

Lindströmin 
palvelulla

43
kWh/kk

57
kWh/kk

Energia

Säästät

162 kWh

energiaa vuodessa
Lindströmin 
palvelulla

10
kg/kk

33
kg/kk

Hiilijalanjälki

Säästät

268 kg

hiilidioksidipäästöjä 
vuodessa

Lindströmin palvelulla



Mistä aloitimme? Missä olemme nyt?

Aloitettu 1990-luvulla

Veden, energian ja 
pesuaineiden 
kulutuksen 
optimointi.

Hiilivapaiden 
energialähteiden 

käytön 
lisääminen.

Aloitettu 1990-luvulla

Aloitettu 1950-luvulla

Vesi,
energia

Kuljetukset

Materiaalit

Kuormien ja jakelureittien 
optimointi. Modulaarinen 
pesularatkaisu lyhentää 
kuljetusmatkoja.

Kestävien puuvilla-
polyesterisekotekankaiden 
käyttö aloitetaan. Kankaan 
valmistus kuluttaa 
vähemmän vettä 100 % 
puuvillaan verrattuna.

50%
säästöä 
pestyä 

tekstiilikiloa 
kohti

Yhtä 
tekstiilikiloa 
kuljetetaan 
keskimäärin
260 metriä

Työvaatteet 
on suunniteltu 

kestämään 
käyttöä 

keskimäärin 
3 vuotta 

Siirtyminen 
ympäristömyötäisiin 
asiakaskuljetuksiin.

Kierrätyskuitujen 
ja biopohjaisten 
kuitujen käytön 

lisääminen.

Tavoitteemme

Hiilineutraali 
tekstiili-
palvelu

2035



Kiitos! 

Inari Laveri
Manager, Quality & Compliance

Kontakti Keski-Suomessa:
Marjut Hiironen
Service Manager

etunimi.sukunimi@lindstromgroup.com

Lisätietoa löydät vastuuraportistamme: 
https://lindstromgroup.com/sustainability-2/


