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Meillä on Lapualla oma kutomo,
jossa t eemme tuotteemme langasta
valmiiksi t uotteeksi itse. Siksi pystymme
suunnittelemaan tuotteemme ja
prosessimme niin, että ekologinen
jalanjälkemme on m
 ahdollisimman pieni.
Huolehdimme työntekijöistämme kuin
perheenjäsenistä.

Arvokkaita tekoja
Kun aloimme vuonna 2021 rakentaa Lapualle kahta

Investoinnit olivat perheyrityksellemme suuria,

uutta tuotantolaitosta, emme arvanneet, millaiseen

mutta nyt saamme pidettyä langat – kirjaimel

arvoon uusi villakehräämö ja suomalaisen lampaan

lisesti – omissa käsissä. Voimme yhä paremmin

villan kudonta- ja viimeistelylaitos vielä nousisivat.

vaikuttaa siihen, miten hyödynnämme resurssimme

Euroopan yllättänyt järkyttävä sota Ukrainassa on

mahdollisimman järkevästi, luontoa ja energiaa

muuttanut alamme toimintaympäristöä taas kerran,

säästäen. Saamme myös varmuudella pidettyä

kun raaka-aineista ja energiasta on tullut yhä kalliim

tuotannon pyörimässä.

pia ja vaikeammin saatavia. Sodan varjo on korostanut

Tähän manifestiin on koottu tekojamme

huoltovarmuuden ja oman tuotannon merkitystä jopa

vastuullisen tuotannon puolesta. Meitä ohjaa ajatus

koronapandemiaakin enemmän.

siitä, että kudomme hyvää elämää ihmisille kaikkialla

Me saamme uudet tuotantolaitoksemme käyttöön

maailmassa. Se ajatus pysyy aina arvossa.

vuoden 2022 aikana. Ne on rakennettu energia
tehokkaiksi ympäristö edellä: niissä käytetään
maalämpöä ja lämmön talteenottoa, ja katoille on

J A A N A J A E S K O H J E LT

varattu paikat aurinkopaneeleille.

N E L J Ä N N E N P O LV E N K A N K U R I T

Pääraaka-aineemme
ovat sertifioituja
luonnonmateriaaleja, kuten
pellavaa ja villaa. Käyttämämme
pellava on 100% eurooppalaista
Masters of Linen -pellavaa.

Teemme vain tuotteita, jotka kestävät
aikaa. E
 tsimme ja k ehitämme
jatkuvasti uusia t ekniikoita ja
innovaatioita. H
 aluamme tehdä työtä
sen eteen, että k utomistaito säilyy
myös seuraaville sukupolville.

K E S T ÄVÄ N S U U N N I T T E L U N
S U U N N A N N ÄY T T Ä J Ä

Z E R O WA S T E

Näin vältämme
tekstiilijätteen

Mitä pidempään tekstiilituotteita käytetään, sitä parempi ympäristölle.
Siksi pyrimme suunnittelemaan ja valmistamaan pitkäikäisiä ja
monikäyttöisiä tuotteita, jotka kestävät aikaa. Tuotekehitystä teemme
yhdessä lahjakkaiden huippusuunnittelijoiden kanssa.

Suunnittelemme niin, että tuote kudotaan
pääasiassa valmiiksi mittoihin, jolloin
ylijäämää ei juurikaan synny.

Kun lähdemme suunnittelemaan tuotteitamme, otamme aina
huomioon seuraavat kestävän suunnittelun periaatteet:

1

2

3

4

5

M O N IK ÄY T T Ö I S Y Y S

A I K A A K E S TÄVÄ
DESIGN

Peilaamme
värejä ennemmin
asiakaskuntamme
sisustustyyleihin
kuin ohi kiitäviin
trendeihin.

Pyrimme
suunnittelemaan
tuotteet ja kuosit
niin, että ne ovat
mahdollisimman
monikäyttöisiä.
Pientä pyyhettä voi
käyttää keittiössä
tai kylpyhuoneessa, pienenä
pöytäliinana tai
vaikka tietokoneen
näytön suojana.
Pöytäliina menee
myös päiväpeitosta
tai ikkunaverhosta
ja kaitaliina laudeliinasta. Pellavainen
jättipyyhe toimii
myös kesäpeittona.
Vain mielikuvitus
on rajana.

M I T TA A N
KUTOMINEN

M AT E R I A A L I

Tuotteen käyttöikä
ja kulutuskestävyys
lähtevät kuituvalinnoista. Siksi
ostamme lankamme
vain Euroopan parhailta kehräämöiltä.
Eniten käyttämämme materiaalit,
pellava ja villa, ovat
ekologisia valintoja
käytössäkin, sillä
pellavasta lika lähtee
jo 40 asteen
pesussa ja villalle
riittää usein pelkkä
tuuletus.

Tärkeintä on, että
tuotteen suunnittelussa hyödynnetään
koko kankaan
leveys reunasta
reunaan. Suurin osa
tuotteista kudotaan
mittoihin, jolloin
leikkuujätettä ei
synny. Esimerkiksi
useat kylpyasut
ja -takit on
suunniteltu niin,
että kutomo
koneesta tulevan
kankaan reunatkin
hyödynnetään ja
niistä on tehty
olennainen osa
tuotteen designia.

V I I M E I S T E LY

Huolellinen
viimeistely
vaikuttaa kankaan
kestävyyteen.
Pellavakankaamme
märkäviimeistellään
lähes aina, jolloin
laadukas tuote
säilyttää muotonsa
kotipesujen jälkeenkin. Viimeistelyssä
käytämme vettä ja
lämpöä aina, kun
tuotteen koostumus ja rakenne
mahdollistavat
sen. Tärkeintä on
hyvä laatu ja pitkä
käyttöikä.

Muutamista tuotteista syntyvä ylijäämä
hyödynnetään niin s anottuihin zero
waste -tuotteisiin, kuten leipä- tai pyykki
pusseihin sekä pellavafroteisiin pesimiin.
Jos ylimääräistä kangasta vielä jää, se
myydään myyntipäivätapahtumassamme
poistohintaan käsityön harrastajille tai
ohjataan oppilaitoksille opetuskäyttöön.
Värjäämme merkittävän osan langoista
lähellä kutomoa Lappajärvellä,
jolloin v arastoon jääviltä isoilta lankaeriltä v ältytään. Mikäli lankaväri poistuu
valikoimista, kudomme lankojen loppuerät
myyntipäiville ja tehtaanmyymälään.

Tiesitkö?
Sinäkin voit vaikuttaa: tuotteen elinkaaressa
ympäristön kannalta on oleellisinta, että
tekstiilit säilyvät mahdollisimman pitkään
käytössä. Huolla siis luonnontuotteita oikein:
pese ohjeiden mukaan, tuuleta, poista villasta
nypyt ja korjaa kankaista reiät. Kun tuote
tulee joskus tiensä päähän, kierrätä.

MASTERS OF LINEN – TAE L AADUSTA JA
JÄL JITET TÄV Y YDESTÄ

VA S T U U L L I N E N P E L L AVA –
P E L L O I LTA K A N K A A K S I
Rakastamme pellavaa yli kaiken, ja
käyttämämme pitkäkuituinen aivinapellava
kasvatetaan, kehrätään ja värjätään Euroopassa.
Sen lisäksi, että pellava on kestävä ja miellyttävä
kuitu, se on myös yksi vähäpäästöisimmistä
luonnonkuiduista.
100 % P EL L AVA-
KUIDUSTA JA

Pellava kasvaa Keski-
Euroopassa sadeveden
voimin eikä vaadi lainkaan
keinokastelua tai paljonkaan
lannoittamista. Se myös kasvaa
nopeasti – jo sadassa päivässä
metrin korkuiseksi.

Pellavan viljely
Euroopassa sitoo
ilmasta hiilidioksidipäästöjä 250 000
tonnia vuodessa.

Pellava pystytään
hyödyntämään 100prosenttisesti, ja se on
myös täysin biohajoava
materiaali.
Jätettä ei jää.

Voit lukea lisää eurooppalaisesta pellavasta
ja pellavan o minaisuuksista sivultamme sekä
Masters of Linen -organisaation sivuilta.

-L ANGASTA
EU-ALUEELTA

Olemme Masters of Linen -perheen ylpeä jäsen. Yritykselle
myönnetty Masters of Linen -merkki myönnetään pellava
tuotteille, jotka on valmistettu Ranskassa, Belgiassa tai
Hollannissa ympäristöystävällisesti viljellystä pellavalangasta,
joka myös kehrätään Euroopassa.
Pellavan täytyy täyttää kuidun viljelylle, jatkojalostukselle
ja tekstiilien tuotannolle asetetut tiukat laatuvaatimukset.
Masters of Linen -pellavan alkuperä on 100-prosenttisen
jäljitettävä. Kehräämöt ja kutomot sitoutuvat tiukkaan
kriteeristöön koskien niiden tuotantoa ja ostoja. Kriteerien
noudattamista seurataan vuosittain suoritettavilla sertifiointitarkastuksilla.
Lapuan Kankurit on sitoutunut käyttämään vain
jäljitettävää eurooppalaista pellavaa, ja raportoimme pellavan
käytöstä vuosittain Masters of Linen CELC -organisaatiolle.

KEHRÄÄMÖT JA VÄRJÄÄMÖT

100 % L ANKOJEN
VÄRJÄYKSESTÄ

Suosimme eurooppalaisia kehräämöitä ja värjäämöitä, jotka
tunnemme ja joissa olemme vierailleet. 
Värjäämme merkittävän osan langoistamme S
 uomessa.
Teemme yhteistyötä vain toimijoiden kanssa, joilla on
kanssamme yhteiset arvot, jotka ovat hyväksyneet toiminta
periaatteemme (Code of Conduct), joiden toiminta on
sertifioitua ja joiden materiaalien alkuperä voidaan jäljittää ja
todentaa. Tutkimme parhaillaan suomalaisen lampaanvillan
kasvivärjäysmahdollisuuksia.

EU-ALUEELL A

Tiesitkö?
Pellavapyyhkeemme ovat kevyitä, koska pellava on hyvin
imukykyistä. Kun materiaalia käytetään vähemmän, säästyy
myös luonnonvaroja. Sen lisäksi energiaa säästyy niin
kuljetuksissa kuin tuotannossakin.

Uutta

!

100%
villasta
mulesingvapaata

SUOMALAINEN VILLA
Vuonna 2022 valmistuvat ensimmäiset tuotteemme
suomalaisen lampaan villasta. Parhaillaan
viimeistelemme Lapualle villatuotteiden jatkuvatoimista
viimeistelylaitosta ja kehräämöä.

VILLA
Olemme tehneet isoja investointeja, jotta voimme alkaa
tuottaa itse villalankaa suomalaisten lampaiden villasta, josta
muuten osa menisi jätteeksi. Sen lisäksi ostamme villalankaa
tarkkaan sertifioiduilta toimittajilta.

Suomalaisen lampaanvillan hyödyntämisestä on
vastuullisuuden näkökulmasta runsaasti etua:
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LUONNONVAROJEN KUNNIOITUS
Arvioiden mukaan jopa puolet suomalaisen
lampaan villasta menee jätteeksi. Haluamme tämän
arvokkaan materiaalin hyötykäyttöön.

2
VILL AL ANGAT
Villan laatu ja hienous vaihtelee lampaiden roduista
ja elinolosuhteista riippuen. Parhaan lopputuloksen
aikaansaamiseksi meidänkin villalankojemme kuidut
tulevat eri puolilta maailmaa: Uudesta-Seelannista,
Etelä-Amerikasta, Pohjoismaista, Australiasta ja
Etelä-Afrikasta.

Villalangan ostamme vain kehräämöiltä, jotka
hankkivat tarvitsemansa villakuidun sertifioiduilta
toimittajilta ja noudattavat toimintaperiaatteitamme
(Code of Conduct). Pyrimme keskittymään
villakuituihin, jotka tulevat maista, joissa panostetaan
eläinten hyvinvointiin. Emme hyväksy eläinten kaltoinkohtelua ja ostamme vain sertifioitua mulesing-vapaata
villaa. Villalankamme kehrätään pääosin EU-alueella.

JÄL JITET TÄV Y YS
Hankimme itse raakavillan lammastiloilta,
jotka sijaitsevat pääosin 200 kilometrin säteellä
Lapuan-tehtaaltamme. ERP-järjestelmämme seuraa
tarkkaan, minkä tilojen kuituja villaerät sisältävät.

3

VASTUULLISUUS
Meille on tärkeää, että sekä lampaat että
niiden hoitajat voivat hyvin. Siksi laadimme
tarkan k riteeristön ja edellytämme yhteistyö
kumppaneiltamme siihen sitoutumista.
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KIERTOTALOUS
Uusien investointien myötä kehitämme kierto
taloutta. Sen lisäksi että suomalaisen lampaan villa
tulee k äyttöön, kehitämme myös tuotteidemme
kierrätystä. Tavoitteena on päästä lähivuosina mukaan
tekstiilien jalostushankkeisiin ja myöhemmin hyödyntää p rosessoituja kuituja omassa kehruussamme.

5

EKOLOGINEN TUOTANTO
Pyrimme rakentamaan uuden tuotantolaitoksen
mahdollisimman energia- ja vesipihiksi hyödyntämällä
esimerkiksi maalämpöä ja lämmön talteenottoa.
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KASVIVÄRJÄYS
Kun langat ovat kirjaimellisesti omissa
käsissämme, voimme tehdä kasvivärjäyskokeiluja
omassa tuotannossamme.

M U U T L U O N N O N M AT E R I A A L I M M E
Käytämme vain luonnonmateriaaleja, pellavan ja villan
lisäksi puuvillaa ja Tenceliä eli lyocell-kuitua, joka on
selluloosasta valmistettu muuntokuitu. Olemme siirtyneet
käyttämään puuvillan sijaan yhä enemmän Tenceliä, koska
se kuormittaa ympäristöä vähemmän.

L A P UA N K A N KUREID EN T UOT ERYHMÄT 2021

Kasvi ja muuntokuidut (pellava,
Tencel ja puuvilla)
Eläinkuidut
(villa)

44%

VAAT IMUK SET TOIMIT TA JILLEMME

•
•

56%

•

T EN CEL

Tencel® on rekisteröity tavaramerkki itävaltalaisen
Lenzingin valmistamalle lyocell-kuidulle, ja 100 %
Tencelistä tulee EU-alueelta. Tencel on muuntokuitu,
jonka valmistusprosessi on ympäristöystävällinen ja
täysin suljettu prosessi. Kuidun valmistuksessa käytetyt kemikaalit voidaan käyttää aina uudelleen. Tencel
valmistetaan selluloosasta. Sen tuotanto on FSC-
sertifioitua, mikä takaa sen, että tuotantoon liittyvä
metsäteollisuus on vastuullista.

Vaadimme, että kaikilla ostamillamme langoilla ja
kemikaaleilla on voimassaoleva tuoteturvallisuudesta kertova Öko-Tex 100 -sertifikaatti.
Vaadimme toimittajiltamme, että materiaalit ja
raaka-aineet täyttävät EU:n Reach-asetuksen
1907/2006 vaatimukset.
Vaadimme kaikilta tavarantoimittajiltamme
läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä, sertifioinnin
kautta varmennettua luonnon ja ihmisten kunnioittamista sekä eettistä liiketoimintaa. Code of
Conductimme kertoo kaikki työoloihin ja ympäristöön liittyvät vastuullisuusvaatimuksemme.

V ILL A L A N KOJ EN KEHRUU 2021

27%

EU
EU:n ulkopuolelta

P UUV ILL A

73%

Vuonna 2021 käyttämästämme puuvillasta 66 %
oli Öko-Tex**-standardin mukaista sertifioitua bio-
orgaanista puuvillaa. Vuonna 2020 luku oli
74%, ja lasku johtui saatavuusongelmista. Pyrimme
korjaamaan tilannetta mahdollisimman pian.
Tavoitteenamme on siirtyä kokonaan sertifioituun
bio-orgaaniseen puuvillaan vuoteen 2025 mennessä.
K A SV IKUID UT J A MUUN TO KUID UT L A P UA N
K A N KURIEN T UOTA N N O SSA 2021

Tiesitkö?
Vähemmän pesua, parempi ympäristölle. Pellavasta
irtoaa lika helposti jo 40 °C:n lämpötilassa, villan
puhdistuksen paras keino on pakkanen.
Tuulettaminen pidentää tekstiilien pesuväliä.

P UUV ILL A L A N GA N KEHRUU 2021

EU
50%

50%

EU:n ulkopuolelta,
pääosin Turkista

22%
48%

30%

100 % pellava
tuotteet
Pellava–Tencel–
puuvillatuotteet
Pellava–puuvilla
tuotteet

**100% Öko-tex
Öko-Tex® Standard 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja
sertifiointijärjestelmä. Öko-Tex®-merkintä langoille tarkoittaa,
etteivät tuotteet sisällä terveydelle haitallisia kemikaaleja ja
väriaineita.

Made in Lapua ja Kaunas
TERVETULOA KUTOMOOMME!
Voimme esitellä avoimesti toimintaamme, koska
vastaamme itse koko tuotannosta langasta kankaaksi
ja valmiiksi t uotteeksi asti. Pyrimme toiminnassamme
täydelliseen läpinäkyvyyteen, ja pidämme mielellämme
tehdaskierroksia kiinnostuneille ryhmille.

Lähes 91%
tuotteista kudotaan omassa kutomossa
Lapualla, Suomessa

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan Lapualla P
 ohjanmaalla,
niin kuin on tehty jo neljässä sukupolvessa. Vuonna 2021
aloitimme uudet miljoonainvestoinnit suomalaisen lampaanvillan
tuotantoon, viimeistelyn kehittämiseen ja kutomon laitteisiin.
Viime vuosina olemme investoineet kaikkiaan noin 5 miljoonaa
euroa valmistuksemme kehittämiseen Suomessa.
Siltä osin, kun tuotanto ei ole mahdollista Lapualla, se
tapahtuu Liettuan Kaunasissa osa-omistamassamme kutomossa
(nukitetut villahuovat) tai omassa tytäryhtiössämme (osa
ompelusta). Niiden toiminnassa pätevät samat vastuullisuus
periaatteet kuin Suomessakin.
Toimimme Suomen ja EU-lainsäädännön mukaisesti. Tämä
tarkoittaa, että L apuan Kankurit valmistajana vastaa mm. viranomais- ja ympäristösuunnitelmista, henkilöstön hyvinvoinnista,
terveydenhoidosta ja koulutuksesta, koneiden ja rakennusten
turvallisuudesta ja näihin liittyvistä raporteista.

9%
•

(nukitetut villatekstiilit)

alle 1%
tuotteista ostetaan eurooppalaisilta
yhteistyökumppaneilta
(kuumavesipullot päällisten sisälle,
kappalevärjätyt pellavatekstiilit)

T EHTAALL AMME
TAPAHT UU
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys

Raaka-aine ostot
Varastointi

Loimaus

K ÄY TÄMME PAR ASTA T EKNIIKK AA

•

tuotteista kudotaan osa-omistamassamme
kutomossa Kaunasissa, Liettuassa

L APUAN

•

Käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, mikä
mahdollistaa laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden
tekemisen ja parantaa työturvallisuutta. Seuraamme tiiviisti
alan kehitystä ja teemme kehitystyötä yhdessä kone- ja
laitetoimittajien kanssa.
Käytämme kankaiden valmistuksessa maailman huippu
teknologiaa: Karl Mayer -loimauskonetta, Dornier-kutoma
koneita ja elektronisia Staübli-jacquard-laitteita. Nämä
koneet ovat turvallisia, pitkäikäisiä, työntekijöille helppoja
käyttää ja myös energiataloudellisesti alansa parhaimmistoa.
Haluamme kutomotekniikassakin tukea eurooppalaista
lähituotantoa.
Rakennusprojekteissa ja kone- ja laitehuollossa tuemme aina
kun mahdollista lähialueen toimijoita.

Kudonta

Laaduntarkastus

Viimeistely
Ompelu

VALMISTAMME VAIN SEN, MITÄ T IL ATAAN

Meillä tilausten määrä ohjaa koko tuotantoa, emmekä valmista
tuotteita ylijäämäksi. Jotta tämä olisi mahdollista, käytössämme
on MES- ja ERP-ohjausjärjestelmät, jotka parantavat laadun
valvontaa, ylijäämän minimointia ja toiminnan jäljitettävyyttä.

Tuotteiden
varastointi
Logistiikka

TUOTTEET TEEMME ME – EI JOKU JOSSAIN

Näihin
uskomme
Kaikkien pitää
saada kohtuullinen
korvaus työstään.

Kaikkien pitää
voida itse vaikuttaa
työnsä kehittämiseen ja
viihtymiseen töissä.

Työntekijöiden
kuunteleminen on
laadun tae.

Moninaisuus on rikkaus:
työntekijämme tulevat
monista eri maista ja
kulttuureista.

Työntekijät ovat meille kuin perhettä. Haluamme tuntea
jokaisen työntekijän tuotantoketjussa ja kohdella jokaista
reilusti. Meillä viihdytään: pisimmät työurat ovat kestäneet
40 vuotta, ja nytkin monella työntekijällämme on jo 10–20
vuoden ura Lapuan Kankureilla.

42

Työntekijöidemme keski-ikä
on sukupolven vaihtumisen
myötä madaltunut 42
vuoteen. Alle 40-vuotiaita
on 47 %.

SOSIAALINEN VAST UU

Haluamme kantaa sosiaalista vastuuta
tekstiiliteollisuudessa ja työllistää
tekijöitä EU-lainsäädännön mukaisesti.
Tytäryhtiömme Kaunasissa noudattaa
samoja päämääriä ja tavoitteita kuin
kutomomme Suomessa.

82 %

työntekijöistämme on naisia.
Naisvaltaisena työpaikkana kannamme
sosiaalista vastuuta siitä, että naisilla on
mahdollisuus yhdistää työ ja perhe.
T YÖNT EKIJÖIDEN KEHIT YS

Kannustamme työntekijöitämme
kehittämään itseään ja t yöyhteisöä.
Työntekijöitä koulutetaan
yrityksen sisällä sekä muun muassa
konevalmistajien, Suomen Tekstiili &
Muoti ry:n ja kauppakamarin järjestämillä
kursseilla. R
 ohkaisemme ylläpitämään
kanssamme a ktiivista, avointa ja tasa-
arvoista työilmapiiriä näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi. Viime vuosina olemme
kehittäneet tehtaamme laatujärjestelmää
yhdessä työntekijöidemme kanssa.
Samalla olemme kehittäneet yhdessä
työympäristöämme ja parantaneet
työturvallisuutta.
Lapualla ja H
 elsingissä työntekijöitä on
yhteensä 31, Kaunasin tytäryhtiössä 18.

HIILIJ A L A N J Ä L J EN
MUO D O ST UMIN EN V UO N N A 2021:

0,4%

Y M PÄ R I S T Ö N Y T,
HUOMENNA, AINA

16%

1%

83%

Saamme elantomme luonnosta, joten haluamme
myös kunnioittaa sitä ympäristövastuullisilla teoilla.
Pyrimme hiilineutraaliksi toimijaksi ja kehitämme
työtämme koko ajan siihen päästäksemme.

Vuotuinen sähkönkulutuksen aiheuttama kasvihuonekaasupäästö
Vuotuinen fossiilisen lämpöenergian kulutuksen
aiheuttama kasvihuonekaasupäästö
Tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuva
kasvihuonekaasupäästö
Jätehuollosta ja liikematkustamisesta aiheutuvia
päästöjä.

Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 35 % vuoteen
2020 verrattuna. Kudottujen metrien kasvu oli peräti
46 %. Kasvun myötä myös viennin ja kuljetusten
määrä on lisääntynyt, ja merkittävä osa päästöistämme
syntyy raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista.
Vuonna 2021 raaka-aineiden saatavuudessa oli
globaaleja ongelmia, ja pienet erät lisäsivät kuljetusten
kasvua entisestään.
Oman tuotantomme ympäristövaikutukset ovat
pieniä ja muodostuvat lähinnä lämmöntuotannosta ja
energiankäytöstä sekä prosessihöyryn valmistamisesta
viimeistämön käyttöön.

•

•
•

•

energian käyttöön.
Lämpöenergia tulee kaukolämpölaitokselta, jossa
käytetään pääosin haketta ja sahateollisuudesta
syntyvää purujätettä.
Tuotannossa on käytössä lämmöntalteenotto.
Tuotannossa käytämme kevyttä polttoöljyä
höyryn tuottamiseen viimeistelytyövaiheissa.
Höyrylämmön hyötysuhdetta on parannettu
viime vuosina tehdyillä investoinneilla.
Liikematkustamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 52 % COVID-19 vuoksi.

•

•

Olemme käyttäneet tuulivoimaa koko vuoden
2021. Sähkönkulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidi
päästöt ovat kasvaneet 19 % tuotannon kasvun
myötä, ollen 3809 kg CO2ekv vuonna 2021.
Hyödynnämme uusissa tuotantolaitoksissamme
maalampöä. Meillä on myös varaus aurinko

•

•

Vuonna 2021 veden kulutuksemme per kudottu
metri oli 6,93 l/m. Se kasvoi hieman vuoden
2020 luvusta 6,17 l/m. Vettä käytetään pääasiassa
kankaiden viimeistelyssä.
Olemme investoineet uuteen viimeistely
laitokseen, kehitämme viimeistelyprosessejamme
ja investoimme parhaillaan veden kierrättämiseksi
prosesseissa.

TAVOIT T EET

•

•

Hiilijalanjälki on laskettu Lapuan Kankurien omasta
tuotannosta Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE)
hiilarityökalun mukaisesti.

•

KIER R ÄT YS

•

•
•

•

VE DE N KÄY T TÖ
ENERGIAN KÄY T TÖ

•

•

Selvitämme käytetyn villan kierrätystä osana
suomalaisen lampaanvillan kehitysprojektia.
Kehityskohteenamme on pellavajätteen
lajittelu ja käyttökohteet (mm. materiaalin käyttö
imeytystuotteisiin). Lisäksi kierrätämme mm.
pahvilaatikoita ja lankarullien polypropeenipohjat.
Myymälämme vastaanottavat käytöstä
poistuneita yrityksemme valmistamia pellava- ja
villatekstiilejä.
Polypropeenipohjien kierrätyksessä
kumppanimme on jätehuollostamme vastaava
Encore Pohjanmaa.

PAKK AUST EN VÄHENTÄMINEN

•
•

Yhteistyö RePackin kanssa verkkokaupan
pakkauksissa jatkuu myös vuonna 2022.
Pahvimme menevät kierrätykseen. Vuonna 2021

pahvi- ja kartonkipakkausten määrä lisääntyi liiketoiminnan kasvun myötä 27 % ja muovipakkausten
49 %. Etsimme jatkuvasti uusia ympäristö
ystävällisiä vaihtoehtoja p akkausmateriaaleille.
RINKI-jäsenyys Suomessa. Käytettyjen
pakkausmateriaalien aktiivinen seuranta. Grüne
Punkt -jäsenyys Saksassa. Saksaan toimitettavien
pakkausmateriaalien aktiivinen seuranta ja
pakkausjätteen kompensointi tapahtuu tätä
kautta.

•

•

Aloitimme 2021 keväällä Ekokompassiympäristöjärjestelmän rakentamisen osaksi
koko yrityksen toimintaa. Tavoitteena on valmis
sertifioitu ympäristöohjelma 2022.
Olemme lähteneet ensimmäisten joukossa
mukaan STJM:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035
-sitoumukseen.
Jatkamme ympäristöjalanjälkemme seurantaa
ja tavoitteellisen toiminnan juurruttamista
organisaatioon.
Jatkamme ekotaselaskelmia, hiilijalanjäljen
seurannan jatkuvaa kehittämistä ja
pyrkimistä hiilineutraaliksi toimijaksi.
Kehittämiskohteenamme on lankavalmistajien
hiilijalanjäljen selvitystyö.
Seuraamme ja raportoimme jätemääristämme
vuosittain ja pyrimme pienentämään jätemääriä
jatkuvasti.
ISO 14001 -standardin mukainen dokumentointi
on osa yrityksen laatujärjestelmää.

Olemme matkalla kohti
ympäristövastuullisempaa
toimintatapaa.
Rakennamme
Ekokompassiympäristöjärjestelmää.

PA R E M M A N T U L E VA I S U U D E N T E K O J A
Haluamme ylläpitää ja edistää paikallista tekstiiliteollisuutta ja -osaamista,
jotta ekologinen pellava- ja villaperinne säilyisivät. Neljännen polven
kutojina haluamme siirtää taitomme vielä seuraavallekin sukupolvelle.

N Ä I L L Ä K E I N O I L L A VA I K U TA M M E
KOULUTAMME NUOR IA

Kannamme vastuumme alan koulutuksen säilymisestä Suomessa. Koulutamme
kutojia ja laitosmiehiä oppisopimuksella. Vuonna 2021 olimme mukana TE-keskuksen
järjestämässä ompelurekry-koulutusohjelmassa. Teemme yhteistyötä Tampereen
ammattikorkeakoulun, Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen ja Aalto-yliopiston kanssa,
jonka tekstiilialan opiskelijoita olemme esimerkiksi ohjanneet ja opettaneet kudontaa
tehtaallamme.

ET SIMME UUSIA T EKNIIKOITA JA INNOVAAT IOITA

Koska intohimomme on maailman parhaiden tekstiilien kehittäminen, etsimme
ja kehitämme jatkuvasti uusia tekniikoita ja innovaatioita – kuituja, materiaaleja,
prosesseja. Otimme esimerkiksi joitakin vuosia sitten ympäristöystävällisemmän
Tencelin korvaamaan puuvillaa. Sen kutominen yhdessä pellavan kanssa on
onnistunut hyvin.

OSALLIST UMME KIER TOTALOUD EN KEHIT YK SEEN

Tiesitkö?

Jokaisen
tuotteen
takaa
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Haluamme olla mukana kiertotalouden hankkeissa ja tulevaisuuden uusien kierrätysja puupohjaisten kuitujen kehittämisessä. Olemme koekutoneet mm. Ioncell-kuitua
Aalto-yliopiston kanssa sekä muita uuden ajan ekologisia kuituja. Seuraamme
aktiivisesti kiertotalouden kehitystä myös Suomen Tekstiili & Muoti -liiton kautta,
jonka hallituksessa omistajamme Esko Hjelt on mukana.

NÄY TÄMME ESIMER KKIÄ

On meidän vastuullamme toimia läpinäkyvästi ja näyttää esimerkkiä siitä,
että tekstiilejä voi valmistaa myös v astuullisesti.

Reeta Ekin suunnittelema AALLOKKO on
uusin P
 uhdas Itämeri -tuotesarjamme. Olemme
osallistuneet jo vuosia Itämeren ja saimaannorpan
suojelutyöhön John Nurmisen Säätiön ja SLL:n kanssa.

Kudotaan yhdessä
hyvää elämää!

ö?

Tiesitk

LIKE US ON FACEBOOK:
www.facebook.com/lapuankankurit

FOLLOW US ON INSTAGRAM:
@lapuankankurit

lapuankankurit.fi
Weaving mill: Tervaspuuntie 1, 62100 LAPUA, Finland
Helsinki store&studio: Katariinankatu 2, 00170 HELSINKI, Finland
Lapua outlet: Kulttuurikeskus Vanha Paukku, 62100 LAPUA, Finland

Kuvat: Jopsu Ramu ja Katja Lösönen
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