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Uusia Avainlippu-tunnuksia myönnetty KL-Lämpö Oy:n 

tuotteille  

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnuksen KL-Lämpö Oy:n lämmönsiirtonesteille, 

Peittex-puhdistuskemikaaleille ja korroosionestokemikaaleille (sisältäen kaukolämpö-, 

jäähdytysjärjestelmä- ja höyrykemikaalit). Avainlippu-tunnus on myönnetty osoituksena Suomessa 

valmistetuista tuotteista.  

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu 

Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli 

kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki 

tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.  

Ennestään KL-Lämpö Oy on saanut Avainlippu-tunnuksen nestekiertoisten järjestelmien ylläpito-, 

huolto- ja seurantapalveluille vuonna 2021. 

- Olemme ylpeitä kotimaisen perheyrityksemme osaamisesta. Kehittämämme vedenkäsittelytuotteet 

ovat laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja. Ne auttavat asiakkaitamme toimimaan 

energiatehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Avainlippu-tunnus ilmentää yrityksemme arvoja, eli 

vastuunkantoa työntekijöiden, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Avainlippu-merkin avulla 

haluamme parantaa suomalaisten tuotteiden ja palveluiden arvostusta, koska niiden hankkiminen tukee 

kotimaista työllisyyttä, toteaa KL-Lämmön toimitusjohtaja Olli Edgren. 

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 

käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on 

myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista 

yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden. 

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta 

koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista 

kilpailukykyä ja hyvinvointia. 
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- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, 

turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä 

tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä 

sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo. 

 

Lisätietoja 

Olli Edgren, toimitusjohtaja, KL-Lämpö Oy, 040 588 8678, olli.edgren@kl-lampo.com 

 

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, 

reetta.mentu@suomalainentyo.fi 

 

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä 

alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5 000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. 

www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/ 

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ 

menestyy. Liiton tehtävä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi 
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