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me olemme lennol
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Lennol - vastuullisuuden kirittäjä vuodesta 1967
LIIKEVAIHTO

2,45

MILJOONAA EUROA

Lennol on tekstiilisisustamisen
ja pehmusteiden asiantuntija.
Suunnittelemme ja valmistamme
tekstiilejä ja pehmusteita yrityksille
sekä julkiselle sektorille.

PEHMUSTEMATERIAALEISTA

80 %

ON KIERRÄTETTYÄ

Toteutamme asiakkaidemme kanssa
monipuolisia sisustamisen projekteja,
joissa osaaminen vastuullisuudesta
ja kiertotaloudesta yhdistyy vahvaan
visuaaliseen näkemykseen.

VALMISTIMME KIERRÄTYSMATERIAALISTA N.

200 000
TYYNYÄ

Perheyrityksemme on toiminut yli 50
vuotta, vuodesta 1967 saakka. Tehtaamme
toimii Etelä-Pohjanmaalla, Jalasjärvellä,
n. 30 työntekijän voimin. Olemmekin
ylpeästi kotimaisen, vastuullisen tuotannon
puolestapuhuja.

KIERRÄTIMME KUIDUKSI

5,75

MILJOONAA PET-PULLOA

TEIMME YHTEISTYÖTÄ N.

TYÖLLISTÄMME

HYÖDYNSIMME

800

32

18 000

B2B-ASIAKKAAN KANSSA

TYÖNTEKIJÄÄ

KG SIVUVIRTOJA
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Vastuullisuus isän perintönä
Vastuullisuusmatkamme on alkanut yli 50 vuotta sitten, kun Isäni Lenni
perusti yrityksen hyödyntäen teollisuuden sivuvirtoja pehmusteiden
valmistuksessa. Tällöin vastuullisuus oli ennen kaikkea maalaisjärjen
käyttöä. Tänä päivänä se on myös paljon muuta – ja erottamaton osa
yrityksemme strategiaa, jokapäiväistä työtä ja päätöksentekoa.
Vuoden 2021 alussa teimme vastuullisuusstrategian,
minkä jälkeen vastuullisuus on muokkautunut
ja tavoitteemme ovat jo paljon tarkempia ja
kunnianhimoisempia. Kiertotalous ja ympäristövastuu
ovat aina olleet toimintamme ytimessä, mutta niiden
lisäksi vastuullisuus on laajentunut yhä vahvemmin
kahteen muuhunkin haaraan – sosiaaliseen
ja taloudelliseen vastuuseen. Valitsemme aina
vastuullisimman vaihtoehdon niin materiaaleissa,
toimintatavoissa kuin vaikkapa pakkauksissa.

“Vastuullisuus on
erottamaton osa
Lennolia. Se on
matka, joka jatkuu
ikuisesti.”

Tekstiilialan tuotanto on viime aikoina lisääntynyt Suomessa, ja mekin olemme
palkanneet viime vuosina yli kymmenen uutta työntekijää. Vastuullisuus on vaikuttanut
työnantajaprofiiliimme, ja lisännyt henkilöstön tunnetta työn merkityksellisyydestä. Myös
arvomaailmaltaan samanlaiset yritykset etsivät toisiaan – haluammekin olla kirittämässä
myös kumppaneitamme vastuullisuuden matkalla.
Vastuullisuus on matka, jolla olemme päässeet hyvään vauhtiin. Isän perintö on jalostunut
vahvaksi strategian painopisteeksi, kilpailutekijäksi ja osaksi arkipäiväämme.
Pirjo Pystykoski-Sopanen
Toimitusjohtaja, omistaja-yrittäjä
Jalasjärvi, tammikuussa 2022
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Lennolin historia
Lennolin juuret ovat syvällä eteläpohjalaisessa maassa.
Tarinamme sai alkunsa vuonna 1967, kun nykyisen
toimitusjohtaja Pirjon vanhemmat Lenni ja Anneli
Pystykoski perustivat pehmusteita valmistavan Iki-Vanu
Oy:n. Muutamaa vuotta myöhemmin perustettiin Lennol
Oy.
Jo 1960-luvulla yrityksen
liikeidea perustui
kiertotalouteen, sillä
pehmusteiden raakaaineena käytettiin vaatetusja neuleteollisuuden
leikkuureunoja.

”Tiedämme, minne
olemme menossa,
koska tiedämme, mistä
tulemme.”

90-luvun alussa toinen sukupolvi otti isomman roolin, kun poika Ilpo
Pystykoski lähti kehittämään huonekalujen pehmustetyynyjä, tuotantoa
ja paloturvallisia materiaaleja. Yritys lähti voimakkaaseen kasvuun –
liikevaihto viisinkertaistui ja henkilöstömäärä kolminkertaistui. Vuonna
2000 Lennolilla tehtiin sukupolvenvaihdos, kun Ilpo ja Pirjo PystykoskiSopanen ottivat vetovastuun.
Tänä päivänä työllistämme vajaa 30 henkilöä ja myös kolmas sukupolvi
on mukana yrityksen toiminnassa –Pirjon tytär Iina on vahvasti
mukana operatiivisessa toiminnassa ja poika Aleksi opiskeluidensa
ohella. Vastuullisuus ja kiertotalous ovat olleet tarinassamme suuressa
roolissa aina alkujuurilta lähtien. Haluamme olla vastuullinen,
kotimainen kumppani tarjoten asiakkaillemme elämää kestäviä
ratkaisuja.
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Vastuullisuuden kohokohdat 1967-2021
2021
Teollisuuden
sivuvirtojen
vastaanottoa
lisätään
entisestään,
esim. Isku ja
Hakola

2000

1998
1967
Iki-Vanu Oy
perustettiin.

Muutto
suurempiin
tuotantotiloihin,
tila kolminkertaistui

Tuotannon
automatisointi alkaa:
pehmustetäyttökoneiden
käyttöönotto

2014
2009

Design from
Finland –
sertifikaatti

Tasavallan
presidentin
INNOSUOMI–
palkinto

2018

2020

Muovinvähennystalkoot
käynnistyvät –
lanseeraamme
kestokassit huonekalupehmusteiden
pakkaamiseen

Tellasuojatakkien
valmistus alkaa

2021
Vastuullisuusstrategian
luominen

1976

2000

2013

2020

2021

Lennol Oy
perustettiin.

Sukupolvenvaihdos:
Ilpo ja Pirjo ottavat
vetovastuun
yrityksestä

Sopimusvalmistus
Puolustusvoimille
alkaa

Vastuullisten
tuotteiden
merkintä GOOD
CHOICE -labelilla
alkaa

Private label
-valmistus: uudet
asiakkuudet
vastuullisuuden
kautta

1993
PET-pulloista
kierrätettyä
materiaalia
pehmusteissa
käyttöön,
Ecosoft
käynnistyy

2005
Avainlippu–
sertifikaatti

2017
AAA–
luottoluokitussertifikaatti

2020
Led-valaistus
tehtaalle
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vastuullisuus
lennolilla

8

Arvot ohjaavat työtämme
Arvomme näkyvät kaikessa, mitä teemme. Ne ovatkin jalkautuneet
osaksi arjen työtä. Toimintaamme ohjaa neljä arvoa:
Vastuullisuus
Vastuullisuus on piirretty selkärankaamme, muotoiltu yrityksemme perustukseen
jo alkumetreistä lähtien. Meille vastuullisuus on aina tarkoittanut kokonaisvaltaisia
tekoja, siksi toimimme ja työllistämme Suomessa.

Juurevuus
Tiedämme, minne olemme menossa, koska tiedämme, mistä tulemme. Lennolin
juuret ovat syvällä eteläpohjalaisessa maassa. Perheyrityksemme on toiminut yli 50
vuotta kotimaisen, vastuullisen tuotannon ja tekstiilialan osaamisen puolesta.

Kumppanuus
Kiritämme kumppanimme kiertotalouden edelläkävijöiksi. Lennolilla on
vuosikymmenten asiantuntijuus kiertotaloudesta, vastuullisuudesta sekä
materiaaleista ja tuotannosta. Yhdessä syntyvät ratkaisut, jotka kestävät.

Kotimaisuus
Kotimaisuus on ylpeydenaiheemme – olemme suomalainen perheyritys, joka
toimii Etelä-Pohjanmaalla, Jalasjärvellä. Meille on tärkeää, että saamme osallistua
tekstiilialan osaamisen ja työpaikkojen säilyttämiseen Suomessa.
Meille vastuullisuus on aina tarkoittanut kokonaisvaltaisia tekoja, jotka jaamme
kolmeen teemaan:

1. KIERTOTALOUS
2. KOTIMAISUUS
3. KUMPPANUUS
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vastuullisuus lennolilla

KIERTOTALOUS
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Kiertotalous lähtee materiaaleista
Ennen sitä sanottiin maalaisjärjeksi – nyt kiertotaloudeksi. Toimimme omalla tehtaallamme kestävästi kiertotalouden
periaatteiden mukaisesti. Käytämme tuotteissamme vastuullisia ja kierrätettyjä materiaaleja aina, kun se on mahdollista.
Lisäksi teemme paljon töitä etsien uusia, innovatiivisia vastuullisia materiaaleja.

VASTUULLISET MATERIAALIT

SERTIFIKAATIT

Käytämme mahdollisimman paljon vastuullisia
materiaaleja. Lennolille vastuulliset raakaaineet ja materiaalit ovat joko kierrätettyjä,
sertifioituja luonnonmateriaaleja tai
ylijäämämateriaaleja, eli teollisuuden sivuvirtoja.
Olemme erityisen pitkällä vastuullisten
materiaalien käytössä pehmusteissa, joissa
käytämme kierrätyspolyesteria, höyhentä
elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä
vaahtomuovilastuja teollisuuden sivuvirroista.

Lennolin toiminta perustuu suomalaiseen
valmistukseen ja tuotekehitykseen. Avainlippumerkki kertoo, että tuote on valmistettu
Suomessa. Ensimmäisille tuotteillemme on
myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkki jo vuonna 2005.
Osoituksena kotimaiseen tuotekehityksestä
kaikille sisustustekstiileillemme on myönnetty
Suomalaisen Työn Liiton Design From Finland
-merkki vuonna 2014.

VASTUULLISUUS ALKAA HYVÄSTÄ MUOTOILUSTA
Panostamme vahvasti myös tuotekehitykseen
ja suunnitteluun. Vastuulliset tuotteemme on
erikseen merkitty LENNOL GOOD CHOICE
-merkillä. GOOD CHOICE -tuotteet on valmistettu
sekä vastuullisista materiaaleista että
sosiaalisesti vastuullisesti.

Käyttämämme puuvilla on usein vähintäänkin
STANDARD 100 by OEKO-TEX -sertifioitua,
ja luomupuuvilla GOTS-sertifioitua.
Tavoitteenamme on käyttää GOTS-sertifioitua
luomupuuvillaa aina, kun se on mahdollista.
Kaikki käyttämämme kierrätyspolyesterikuitu
ja kierrätyskankaat ovat Ökotex- ja GRSsertifioituja. Käyttämämme höyhen on
elintarviketeollisuuden sivutuotetta ja
Responsible Down Standard (RDS) -sertifioitua.
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Näin vaikutimme vuonna 2021
KÄYTETYISTÄ PEHMUSTEMATERIAALEISTA

KÄYTETYISTÄ PEHMUSTEMATERIAALEISTA

133 000

88 %

KG ON KIERRÄTYSMATERIAALIA TAI
TEOLLISUUDEN SIVUVIRTAA*

KÄYTTÄMISTÄMME KANKAISTA

KÄYTIMME PEHMUSTEIDEN VALMISTUKSEEN

33 %

115 000

ON VASTUULLISIA**

KG KIERRÄTYSPOLYESTERIKUITUA

HUONEKALUPEHMUSTEISTA

HYÖDYNSIMME

97 %

18 000

ON GOOD CHOICE -TUOTTEITA

ON KIERRÄTYSMATERIAALIA TAI
TEOLLISUUDEN SIVUVIRTAA*

KG SIVUVIRTOJA*

*Kierrätyspolyesterikuidut, höyhen elintarviketeollisuudesta, vaahtomuovilastut teollisuuden ylijäämää sekä asiakkailta kerätyt verhoiluvanujen leikkuureunat
* * Vastuullinen kangas on sertifioitu esim. GOTS tai GRS-sertifikaatilla. Vastuullisten kankaiden osuus on 33 % lukuunottamatta nonwoven-materiaaleja.
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Kuitu kiertää				
Olemme vuosikausia käyttäneet
kierrätysmateriaaleja. Jo vuodesta
1993 alkaen olemme valmistaneet
Ecosoft-huonekalupehmusteita, joka
on valmistettu 100 prosenttisesti
muovipulloista kierrätetystä polyesterista.
Otamme vastaan asiakkaidemme verhoiluvanujen
leikkuureunat, jotka hyödynnämme uudelleen
askarteluvanun valmistuksessa. Käytämme
monissa huonekalupehmusteissa myös
vaahtomuovilastuja, jotka on tehty asiakkaidemme
teollisuuden sivuvirrasta.
Tuotannostamme syntyy hukkaa vain vähän,
koska suunnittelemme raaka-aineiden ja
materiaalien käytön mahdollisimman tarkasti ja
käytämme hyödyksi kaiken mahdollisen.
Kangastilkut myymme omassa tehtaanmyymälässä ja kangasrullien pahviputket menevät
pesulaan.

2021 KIERRÄTIMME KUIDUKSI

5,75

1.
PET-pullot kerätään
Keski-Euroopasta.

2.
PET-pullot prosessoidaan
polyesterikuiduksi
Irlannissa.

7.
Vanua käytetään
mm. huonekalupehmuisteissa.

ECOSOFT-PEHMUSTEEN
VALMISTUSPROSESSI

3.
Kuidut saapuvat
tehtaallemme
Jalasjärvelle.

6.
Vanurullilla täytetään
käsin selkänojatyynyn
lokerot.

4.
Kone avaa
kuidun
hienojakoisemmaksi.

5.
Kuitu karstataan
levymäiseksi
vanuksi.

MILJOONAA PET-PULLOA
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PITKÄ IKÄ LÄHTEE SUUNNITTELUPÖYDÄLTÄ
“Aina kun suunnittelen tuotetta asiakkaalle, mietin
mitä käyttöä sen pitää kestää. Lennol-tuotteen pitää
olla pitkäikäinen elinkaareltaan, on se sitten sohvan
pehmuste tai hotellin helmalakana. Projektien
parissa pitkä käyttöikä korostuu entisestään, sillä
tuotteen takana pitää pystyä seisomaan vielä vuosien
päästäkin.
Kiertotalouden parhaat palkinnot näen itse
tehtaanmyymälässämme, kun asiakas keksii uusia
käyttötarkoituksia teollisuuden sivuvirtana syntyvälle
ylijäämälle. Kangaspakan ylijäämäreunoista voi kutoa
maton ja täkkipaloista moni lemmikki on saanut
uuden pedin.
Kierrätyskankaiden osuus kasvaa ja onneksi
voimme tarjota niitä asiakkaillemme. Lähettämössä
kävellessä iloitsen nähdessäni kuinka pehmusteet
lähtevät kierrätyskasseissa eteenpäin, juurikin niissä
ylijäämäkankaissa jotka ovat saaneet näin uuden,
pitkän elämän. Näin on ollut jo pitkään, mutta aina
vain se ilahduttaa. Koen tärkeänä, että joka päivä
mennään kohti parempaa.”
Maija Tamminen,
Visuaalinen suunnittelu, Lennol
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Muovinvähennystalkoot
Käynnistimme muovinvähennystalkoot vuonna 2018 lanseeraamalla
ylijäämäkankaistamme valmistetut kestokassit,

käytetyt
materiaali

KESTOKASSEILLA MUOVIPIHIKSI
Kestokassit palautuvat meille kuljetuksen jälkeen, ja pakkaamme pehmuisteta niihin uudelleen ja
uudelleen. Tällä hetkellä kestokassit ovat käytössä muutamalla kumppanilla, haluamme jatkossa ottaa
kestokassit käyttöön mahdollisimman monen huonekalupehmusteasiakkaamme kanssa.
Lisäksi vähennämme sisustustekstiilien ja pehmusteiden pakkaamista muoviin ja lisäämme
kierrätysmuovista valmistettujen pakkausten käyttöä. Olemme luopuneet muovikasseista myös
tehtaanmyymälässämme, jossa käytämme paperisia kasseja ja kestokasseja. Verkkokaupan tilaukset
pakataan kierrätetystä kartongista valmistettuun postituspussiin tai pahvilaatikkoon – jokainen
hyväkuntoinen pahvilaatikko saa meillä uuden elämän, kun siihen pakataan uudelleen ja lähetetään
maailmalle.

2021 EDISTYASKELIA
MATERIAALIKEHITYKSESSÄ				
• Onnistuimme löytämään runsaasti
vastuullisia sisustuskankaita, jonka myötä
laajensimme LENNOL GOOD CHOICE –
tuoteperhettä
• Otimme käyttöön muovittoman vyötteen
pussilakanaseteille ja torkkupeitteille
• Kehitimme kierrätysmuovista
valmistettujen pakkauksia
• Suurin osa päiväpeitevanuista on Suomessa
valmistettua kierrätysvanua
• Otimme käyttöön kierrätetyn ompelulangan
osassa tuotteita
• Sisustustekstiileissä otettiin käyttöön
omenankuoriselluloosasta valmistetut
brändilabelit
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oman tuotannon
materiaalien osuus

vastuullisten
kankaiden osuus

Ecosupersoft GRS-kierrätyspolyester 26 %

Non Woven 42 %

GOTS-puuvilla ja puuvillasekoitteet 26 %

Vastuulliset kankaat 33 %

Sisustuskankaat 16 %

Muut kankaat 19 %

Ecosoft GRS-kierrätyspolyesterkuitu 11 %

Kierrätyskankaat 3 %

GRS-Kierrätyspolyester 11 %
Ökötex-puuvilla 6,2 %

RDS-Höyhen 4,5 %

Nonwoven 2%

KANKAISTA

KANKAISTA

PEHMUSTEMATERIAALEISTA

PEHMUSTEMATERIAALEISTA

95 %

33 %

85 %

80 %

ON SERTIFIOITUJA

ON VASTUULLISIA*

ON SERTIFIOITUA

ON KIERRÄTETTYÄ

*Vastuullinen kangas on sertifioitu esim. GOTS- tai GRS-sertifikaatilla. Vastuullisten kankaiden osuus on 33 % lukuunottamatta nonwoven-materiaaleja.
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Ympäristövaikutuksemme
Vuonna 2021 olemme edenneet vastuullisuudessa harppauksin ja tämä näkyy myös tekoina ympäristön eteen. Vuonna 2022
aiomme hankkia Ekompassi-sertifikaatin, asentaa tehtaamme katolle aurinkopaneelit ja laskea hiilijalanjälkemme.

TUOTANTO UUSIUTUVALLA ENERGIALLA

KESTÄVÄÄ METSÄNHOITOA

Kaikki tuotannossa, toimistossa ja tehtaanmyymälässämme käytettävä energia on lähtöisin
uusiutuvista lähteistä. Oma tehtaamme on iso, ja lämmitämme sitä takapihalla sijaitsevalla oman
lämpölaitoksen avulla. Käytämme sahanpurupellettejä, jotka on valmistettu puunjalostusteollisuuden
ylijäämästä. Se mitä emme pysty materiaaleista hyödyntämään, hyödynnetään lämpöenergiaksi. Vain
yrityksemme pakettiauton polttoaine ei vielä tällä hetkellä ole uusiutuvaa. Kesällä 2020 siirryimme
tuotannossamme käyttämään LED-valaistusta.

Omistamme noin 80 hehtaaria talousmetsää,
jota hoidamme huolella. Aktiivisella
metsänhoidolla lisäämme puuston
kasvua ja samalla pienennämme omaa
hiilijalanjälkeämme. Huomioimme myös
metsäluonnon monimuotoisuutta jättämällä
arvokkaat elinympäristöt talousmetsätoiminnan ulkopuolelle.

JÄTELAJIT, TONNIA

2021

Energiajae

9,26

Sekajäte
Kartonki
Paperi

ENERGIAN JA VEDENKULUTUS
Sähköenergian kulutus kWh/pr

2021
221 000
kWh/pr

5
Kaukolämpö

23,75 mWh

Pelletti

64,8 t

Diesel

1 200 l

Vedenkulutus

182 m3

6,8

Saamme lisätietoa metsän vaikutuksesta omaan
ympäristöjalanjälkeemme, kun vuonna 2022
laskemme toimintamme hiilijalanjäljen.

0,35

Puu

2,4

Metalli

2,8

Ongelmajäte

0

*Vuonna 2022 alamme keräämään biojätettä ja muovia omana
jakeenaan.

*Asennamme aurinkopaneelit tehdashallin katolle keväällä
2022
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KOtimaisuus
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TYÖLLISTÄMME

Työllistämme suomessa

32

TYÖNTEKIJÄÄ

Lennolin juuret ovat syvällä eteläpohjalaisessa maassa. Perheyrityksemme on
toiminut yli 50 vuotta kotimaisen, vastuullisen tuotannon ja tekstiilialan osaamisen
puolesta.
Olemme aina olleet ylpeitä siitä, että luomme työtä Suomeen ja omalle kylällemme Jalasjärvelle.
Henkilöstömme on upean sitoutunutta ja motivoitunutta. Paras osoitus tästä ovat pitkät työsuhteet –
puolet henkilöstöstämme on ollut meillä töissä yli 10 vuotta. Suuri osa henkilökunnastamme on siis
kulkenut mukanamme pitkän matkan.

Henkilöstön ikä

Oma 4 000 m2 tuotantolaitoksemme, toimisto sekä tehtaanmyymälä Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla
työllistää yli 30 henkeä. Koska liikevaihtomme on viime aikoina kasvanut ja tuotanto omalla
tehtaallamme lisääntynyt, on henkilöstöä palkattu viimeisen kahden vuoden aikana 10 henkeä lisää.
Alle 25 v : 15%

25 - 35 v: 18 %

45 - 55 v: 23 %

35 - 45 v: 18 %

yli 55 v: 26 %

Henkilöstön
sukupuolijakauma

Naiset: 94 %

Miehet: 6 %
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Säilytämme tekstiilialan osaamista
Meille on tärkeää, että saamme osallistua tekstiilialan asiantuntijuuden vahvistamiseen, koulutuksen, osaamisen ja työpaikkojen
säilyttämiseen Suomessa. Tästä syystä henkilöstön työhyvinvointi on jatkuva kehityskohteemme.
Olemme mukana tukemassa ja kouluttamassa
nuorta sukupolvea – teemme paljon
oppilaitosyhteistöitä, ja meillä on usein
harjoittelijoita. Moni harjoittelijoista on myös
jäänyt taloon. Olemme onnellisia, että olemme
saaneet osaksi tiimiämme monta nuorta osaajaa.
Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten
kanssa myös rekrykoulutusten muodossa, joiden
kautta koulutamme uusia osaajia.

Olemme myös avoimia erilaisille työkokeiluille, opiskelijoiden harjoitteluille ja
työllisyyskoulutuksille.Työhyvinvointia
seurataan aktiivisesti keskusteluin ja kyselyin.
Työterveys on TT-Botniassa, lisäksi työntekijöille
on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Olemme
laatineet yhdessä myös päihdeohjelman,
varhaisen puuttumisen mallin sekä
työaikapankki-sopimuksen.

Meillä kaikkia kohdellaan reilusti ja
tasa-arvoisesti erilaisuudesta, iästä tai
kulttuuritaustasta riippumatta, ja jokainen saa
olla oma itsensä. Koemme, että erilaisuus on
rikkaus.

TYÖNTEKIJÖISTÄ

Työsuhteen laji

100 %

Työsuhteen kesto

KÄY KEHITYSKESKUSTELUN
JOKA TOINEN VUOSI

Vakituinen: 81 %

Määräaikainen: 19 %

Alle 2 v: 52 %

2 - 5 v: 18 %

10 - 20 v: 6 %

5 - 10 v: 6 %

Yli 20 v: 18%
20

”Työporukka ja –ilmapiiri on
todella mukava. Olen päässyt
helposti sujahtamaan Lennolin
kiireiseen arkeen mukaan.
Uusi työntekijä otetaan hyvin
porukkaan.”
Lähde: Työhyvinvointikysely 2021
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KUMPPANUUS
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kumppanien kirittäjä
Kumppanuus on meille tärkeää sekä toimittaja- että
asiakassuhteissa. Olemme toimineet useiden raakaaine- ja tavarantoimittajiemme kanssa jopa useamman
vuosikymmenen – voimme siis sanoa, että tunnemme
toimittajamme.

TUOTEKEHITYS JA PRIVATE LABEL -VALMISTUS
Olemme kiertotalouden asiantunteva kumppani, ja moni
suomalainen brändi luottaa vuosikymmenten kokemukseemme
tekstiilien valmistuksessa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
syntyvät vastuulliset ratkaisut ja tuotteet, jotka kestävät aikaa,
kulutusta ja elämää.
Olemme mukana jo tuotekehitysvaiheessa antamassa
asiantuntijuutemme asiakkaan käyttöön. Suomalaisena
private label -valmistajana tuotantomme on joustavaa,
varmaa ja toimituksemme ovat nopeita. Tehokas leikkuu- ja
ompelukapasiteettimme antaa paljon mahdollisuuksia erilaisten
sisustustekstiilien ja pehmusteiden valmistamiseen. Skaalautuva
tuotantomme luo puitteet myös isoihin sarjoihin ja monenlaisten
tuotteiden valmistukseen.
Etsimme sopivat materiaalit oman maahantuonnin sekä Textumja KOBE -kangasagentuurien kautta, käyttäen ensisijaisesti
vastuullisia raaka-aineita ja materiaaleja.
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KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA
”Olemme Pentikillä tehneet pitkäjänteisesti töitä suomalaisen työn
ja laadukkaiden tuotteiden eteen jo viidenkymmenen vuoden ajan.
Vastuullisuustyön merkitys arjen toiminnassamme on noussut yhä
keskeisempään rooliin ja rakennamme parhaillaan vastuullisuusohjelmaa,
joka ohjaa vahvasti toimintamme nyt ja tulevaisuudessa.
Viime vuoden aikana aloitimme muun muassa omalla Posiolla
sijaitsevalla keramiikkatehtaallamme ympäristöohjelman, jonka avulla
tavoitteenamme on seurata ja vähentää entistä tehokkaammin toimintamme
ympäristövaikutuksia. Meille vastuullisuus tarkoittaa kiteytetysti välittämistä
ympäristöstä ja ihmisistä, sekä vastuunkantoa tarjoamistamme tuotteista ja
hankintaketjusta.
Kiertotalous on olennainen osa vastuullisuustyötämme ja etsimme jatkuvasti
käyttökohteita esim. valmistusprosessissa rikkoutuneille keramiikkaesineille
– tällä hetkellä teemme niistä mm. kierrätystaideteoksia. Kiertotalousajattelun
ympärille syntyneestä, Posiolla sijaitsevasta Vintage-shopistamme löytyy
puolestaan klassikkotuotteitamme eri vuosikymmeniltä.
Perheyrityksenä haluamme kehittää tuotevalikoimaamme entistä vastuullisemmaksi ja tarjota
tuotteita, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Olennainen
osa tätä työtä on etsiä myös yhteistyökumppaneita,
jotka toimivat läpinäkyvästi vastuullisuuskriteerien
ja arvojemme mukaisesti. Kotimaisena kiertotalouden
edistäjänä Lennol täyttää hienosti nämä kriteerit ja
olemme ylpeitä tämän kotimaisen yhteistyön tuloksena
syntyneistä tuotteista.”

”Kotimaisena
kiertotalouden
edistäjänä Lennol täyttää
hienosti vastuullisuuskriteerimme”

Heidi Kinnunen,
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Pentik
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Tunnemme tuotantoketjumme
Useista raaka-aineiden, materiaalien tai valmistuotteiden toimittajista
on tullut meille jo kumppaneita, joita näemme messuilla ja vierailuilla
vuosittain. Tunnemme toistemme toimintatavat, tuotannon ja kehitämme
yhdessä jatkuvasti uusia, parempia tapoja tehdä asioita paremmin ja
vastuullisemmin.

James Robinson
Joutsen
Merbonas
Wellman International
Vevia
Anhui Honren
MRC
Dest
MRC
Merbonas
Ewona
Paragon Sleep
Ewona
Forrados y
VPF
Helsingin rauta oy
Lennol

Viime vuosina olemme keskittyneet pääosin omaan tuotantoomme ja vähentäneet laajalti
tavarantoimittajia riskimaista. Riskimaiden toimijoilta vaadimme BSCI-auditoinnin
tai muun sosiaalisen vastuun auditoinnin tai sertifikaatin, jotta voimme luottaa heidän
toimivan vastuullisesti. Tämä tarkoittaa, että he eivät käytä lapsityövoimaa, työolosuhteet
ovat kunnossa ja työstä maksetaan lainsäädännön mukainen korvaus.
Noin 78 prosenttia kaikista Lennolin tuotteeista valmistetaan omalla tehtaallamme
Jalasjärvellä. Seuraavalla sivulla on kuvattu kaikkien Lennol-tuotteiden alkuperä sekä
niiden sertifikaatit.

KUMPPANEISTA VAIN

5

KPL KUULUU RISKIRYHMÄÄN

tuotteiden
valmistusmaat

Suomi (oma tehdas) 78 %
Turkki 5 %

Espanja 5 %

oman tuotannon materiaalien alkuperämaat

Pakistan 18 %
Muut yht. 5 %

Indonesia 26 %
Irlanti 11 %

Pakistan 26 %

Intia 11 %

Kiina 10 %

Espanja 16 %
Puola 2 %
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OMAN TUOTANNON MATERIAALIEN ALKUPERÄ JA SERTIFIKAATIT
OMAN TUOTANNON
MATERIAALI

TAVARANTOIMITTAJA

MATERIAALI

MATERIAALIN
ALKUPERÄMAA

TUOTANNON
SERTIFIKAATTI

MATERIAALIN
SERTIFIKAATTI

TUOTANTOMAA

James Robinson

Kierrätyspolyester

Intia / Vietnam

BSCI

GRS, Ökötex 100

Suomi

Joutsen

Höyhen

Kiina

BSCI

RDS

Suomi

Merbonas

Kierrätyspolyester

Indonesia

BSCI

GRS, Ökötex 100

Suomi

Wellman
International

Kierrätyspolyester

Irlanti

GRS, Ökötex 100

Suomi

Vevia

Vaahtomuovi

Liettua

Ökötex 100

Suomi

Anhui Honren

Puuvilla

Kiina

BSCI

Suomi

Puuvillapolyesterkangas

MRC

Puuvillapolyester

Pakistan

BSCI

Suomi

Kuitukangas

Dest

Polypropyleeni

Puola

Vuodevarustevanu

MRC

Kankaat

Pakistan

BSCI, SMETA

GRS, Ökötex 100, GOTS

Suomi

Vuodevarustevanu

Merbonas

Kierrätyspolyester

Indonesia

BSCI

GRS, Ökötex 100

Suomi

Vuodevarustevanu

Ewona

Ekolevy

Suomi

Allergiatunnus

GRS

Suomi

Vuodevarustevanu

Paragon Sleep

Polyestervanu

Viro

Ewona

Ekolevy

Suomi

Forrados y

Hygieniakangas

Espanja

Varjostinkangas

VPF

Polyester

Hollanti

Suomi

Varjostinkehikko

Helsingin Rauta oy

Metallikehikko

Suomi

Suomi

Lennol

Kierrätyspolyester

Intia

Pallokuitu
Höyhen
Ecosupersoft
Ecosoft

Vaahtomuovilastu
Untuvakangas

Patjat
Patjakangas

Askarteluvanu

Suomi

Suomi
Allergiatunnus

GRS

Suomi

Ökötex 100,
PHTHALATE Free

Suomi

GRS, Ökötex 100

Suomi
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VASTUULLINEN ARVOPOHJA YHDISTÄÄ KUMPPANEITA
“Vastuullisuus on vuodesta 2018 on ollut keskeinen strateginen
painopisteemme, jota toteutamme tarjoamalla asiakkaillemme
uusia ja innovatiivisia tekstiilituotteita. Yhdistämällä vuosien
osaamisen ja strategisen vastuullisuustyön avainkumppanien
kanssa, olemme saavuttaneet vastuullisten ja kierrätettyjen
kankaiden sekä niiden valmistusprosessien asiantuntija-aseman.
Olemme sitoutuneet suunnittelemaan kangasmallistoja, jotka
valmistetaan vastuullista alkuperää olevista kuiduista. Käytämme
myös kierrätysmateriaaleja kankaissamme ja pakkauksissamme,
jotta voimme vähentää tekstiilijätteen määrää planeetallamme.

”Olemme ylpeitä
saadessamme työskennellä
Lennolin kanssa, joka
jakaa saman vastuullisen
arvopohjan ja on sitoutunut
lisäämään kierrätyskuitujen
käyttöä”

Olemme ylpeitä saadessamme työskennellä
Lennolin kanssa, joka jakaa saman vastuullisen
arvopohjan ja on sitoutunut lisäämään
kierrätyskuitujen käyttöä sekä omalta osaltaan
viemään tekstiilialaa kohti parempaa huomista.”
Miriam Muñoz Lopez,
Markkinointipäällikkö, Hispañotex
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tulevaisuus lennolilla
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Vuonna 2021 olemme edenneet vastuullisuudessa
harppauksin. Alkuvuodesta rakensimme vastuullisuustrategian ja loimme vastuullisuustavoitteemme seuraville
viidelle vuodelle.

Stragiatyön yhteydessä katoitimme myös omat vaikutuksemme YK:n
kestävän kehityksen tavoitteitteiden suhteen. Olemme tunnistaneet kolme
teemaa, joihin voimme työllämme eniten vaikuttaa. Lue alta kuinka
edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnallamme.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE

VASTUULLISUUSTAVOITE

8: Ihmisarvoista

työtä ja talouskasvua

Edistämme kotimaista tekstiilituotantoa ja lisäämme paikallista alihankintaa, yhteistyötä ja kumppanuuksia, jotta
voimme parantaa suomalaisten yritysten asemaa ja säilyttää työpaikkoja.
Luomme 10 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.
Alamme mittaamaan työtyytyväisyyttä vuosittain.
Riskimaissa toimivista kumppaneista 100% on sosiaalisen vastuun sertifikaatti vuoteen 2023 mennessä.

12: Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

Raaka-aineistamme 80% on vastuullista tai kierrätettyä vuoteen 2025 mennessä.
Vähennämme pakkausmateriaaleja 50% vuoteen 2025 mennessä ja lisäämme uudelleenkäytettäviä
pakkausmateriaaleja 50% vuoteen 2025 mennessä.
Lisäämme sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotannon sivuvirtojen käyttöä 50% vuoteen 2025 mennessä.

13: Ilmastotekoja

Hankimme Ekokompassi-ympäristömerkin omalle tuotannollemme vuoden 2022 aikana.
Kaikki Lennolin hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuodesta 2022 alkaen ja osa sähköstä tulee omien
aurinkopaneelien kautta.
Laskemme oman toimintamme hiilijalanjäljen vuoden 2022 aikana. Sen jälkeen ryhdymme hiilipäästöjen
systemaattiseen vähennystyöhön.
Olemme hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä suorien toimintojemme osalta (scope 1 & 2)
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lennolin vastuullisuustavoitteet
Lennolille vastuullisuus merkitsee asioiden tekemistä oikein. Kunnianhimo vastuullisuustavoitteissamme on kasvanut
tekemisen myötä. Vuonna 2022 kiinnitämme erityistä huomiota ympäristötekoihin: laskemme hiilijalanjälkemme ja
hankimme Ekokompassi-ympäristömerkin omalle tuotannollemme. Jatkossa aiomme entisestään vahvistaa asemaamme
Suomen vastuullisimpana pehmuste- ja tekstiilialan asiantuntijana, joka kirittää kumppaninsa vastuullisuuden ja
kiertotalouden edelläkävijöiksi.

2021

2022

2023

2024

2025

Kehitämme vastuullisuusstrategian ja asetamme
vastuullisuustavoitteet
vuosille 2021-2025.

Kaikki Lennolin sähkö on
uusiutuvaa ja osa tulee
omien aurinkopaneelien
kautta.

Riskimaiden kumppaneista
100% on sosiaalisen vastuun
sertifikaatti vuoteen 2023
mennessä.

Haluamme luoda
10 uutta työpaikkaa
vuoteen 2024
mennessä.

Olemme hiilineutraali
suorien toimintojemme osalta
(scope 1 & 2) vuoteen
2025 mennessä.
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Yhteystiedot:
Lennol Oy
Lähdetie 11, 61600 Jalasjärvi
myynti@lennol.fi
0207 756 137
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