
Meidän
tehtävämme on 

pitää sinusta huolta

Lindströmin
yritysesitys



Lindström pähkinänkuoressa

4,700
työntekijää

24
maata

100
palvelukeskusta & 

toimistoa

432.5 M€
Liikevaihto vuonna

2021

Emoyhtiö
Lindström Oy

Suomessa
Perheyritys

Perustettu vuonna 1848



Vastuulliset palvelumme

TYÖVAATTEET PUHDASTILA MATOT

HOTELLI-
TEKSTIILIT

RAVINTOLA-
TEKSTIILIT

TEOLLISUUS-
PYYHKEET

WC-TILAT

TERVEYDEN-
HUOLLON 
TEKSTIILIT

UUDELLEEN-
KÄYTETTÄVÄT 
KASVOMASKIT

PANTTIKASSI

SIIVOUS-
TEKSTIILIT



Sitran mukaan olemme 
yksi Suomen 

kiinnostavimmista 
kiertotalousyrityksistä

Yrityksillä on valtava rooli  
kiertotalousratkaisujen 

tarjoajana yhteiskunnassa ja 
Lindström on ehdottomasti 

yksi suomalaisista 
kiertotalouden 

edelläkävijöistä.

Jyrki Katainen,
Sitra President

”



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



YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
auttavat tekemään tulevaisuudesta kestävämmän kaikille

Varmistaa veden 
saanti ja kestävä 

käyttö sekä 
sanitaatio kaikille.

Edistää kaikkia 
koskevaa kestävää 
talouskasvua, täyttä 

ja tuottavaa 
työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja.

Varmistaa kulutus- ja 
tuotantotapojen 

kestävyys.



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





Kiitos


