
    
   
   
   
   
 

 

Leijona lanseeraa täysin uuden erittäin näkyvän 
suojavaatemalliston   

Uutta designia ja muotoilua edustavalla, talvi- ja kesäkäyttöön soveltuvalla Näkyvät-
suojavaatemallistollaan Leijona hakee vahvaa kasvua globaaleilla työvaatemarkkinoilla. 
Malliston tuotteet ovat palkitun vaatesuunnittelijan Kirsimari Kärkkäisen käsialaa, ja kaikki 
tuotteet täyttävät uuden varoitusvaatestandardin vaatimukset (EN ISO 20471).  
 

— Muotoilu ja uudistuva tuotekehitys ovat merkittäviä kilpailukyvyn ja brändinrakentamisen 
pilareita myös työvaatemarkkinoilla, linjaa toimitusjohtaja Pekka Hyttinen.   

‒ Työvaatteet ovat tehokas tapa tuoda esiin yrityksen arvoja, tavoitteita ja brändimielikuvaa. 
Tämä oli lähtökohtani kun ryhdyin suunnittelemaan mallistoa, Kirsimari Kärkkäinen kertoo. 

Yli kaksikymmentä vuotta työvaatteita suunnitelleen Kärkkäisen mukaan työvaatteet ovat 
yrityksen liiketoiminnan menestystekijöitä. Kärkkäinen palkittiin kokonaisvaltaisesta 
suunnittelufilosofiastaan tänä vuonna arvostetulla muotoilualan Ornamo-palkinnolla.  

‒ Halusin luoda Leijonalle käytännöllisiä yksityiskohtia sisältävän ja ajanhenkisen 
huomiovaatemalliston, jonka toiminnallinen design palvelee asiakkaiden tarpeita. Suomessa 
pitäisi rohkeammin muiden Pohjoismaiden mallin mukaan nostaa muotoilu ja tuotekehitys 
osaksi yrityksen kilpailukykyä, aivan kuten Leijona nyt tekee, Kärkkäinen lisää. 
 
 

Rasteriheijastimet takaavat huomionäkyvyyden 
Uutta Leijonan Näkyvät-suojavaatemallistossa on esimerkiksi rasteriheijaste, jonka ansiosta 
työntekijän huomionäkyvyys on taattu. Lisäksi malliston vaatteissa on uutta modernia ilmettä 
sekä toiminnallista käyttömukavuutta. 

‒ Rasteriheijastimet kiinnitetään kankaaseen kuumaliimalla, jolloin ne eivät kangista työvaatetta 
samalla tavalla kuin ommeltava heijastinnauha. Näin vaatteiden käyttömukavuus ja 
toiminnallisuus säilyvät, Kärkkäinen kertoo. 

Rasteriheijastimet on sijoitettu Näkyvät-mallistossa eri puolille vaatteita, myös hihoihin ja 
olkapäihin, jotta huomionäkyvyys toimii myös yläsuunnasta katsottuna. Malliston suojavaatteet 
parantavatkin työntekijöiden näkyvyyttä kaikissa olosuhteissa, sillä fluoresoiva materiaali 
erottuu päivänvalossa, ja heijastinnauha pimeässä valonlähteen valaisemana. Olkapäille 
sijoitetut heijasteet lisäävät turvallisuutta erityisesti vaativissa rakennustyömaaolosuhteissa.  

 



 
  

  

Modernia ilmettä ja toiminnallisuutta 
 

Näkyvät-suojavaatemallistossa on keskitytty erityisesti istuvuuteen ja moderneihin 
yksityiskohtiin.  

‒ Suojavaatteita koskevat monet erittäin tiukat näkyvyyteen ja suojaavuuteen liittyvät 
standardit, jotka on otettava huomioon suunnittelutyössä. Suunnittelijana pidän haasteista ja 
koen onnistuvani, kun pystyn yhdistämään nykyaikaisessa työvaatteessa tiukat standardit, 
sporttiset linjat sekä ajanmukaiset leikkaukset, Kärkkäinen toteaa. 

Näkyvät-malliston suojavaatteet on valmistettu polyesteri-puuvillasta, jossa on vettä hylkivä 
viimeistely. Lisäksi suojavaatteissa on käytännöllisiä, kestävyyttä lisääviä Cordura®-yksityiskohtia 
esimerkiksi polvisuojissa. Kaikissa tuotteissa on myös uudenlaiset korttitaskut, joihin 
henkilökortin voi laittaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. 

‒ Ihmisten hyvinvointi on minulle suunnittelijana tärkeää. Siksi tuon työvaatteiden tyyliä 
lähemmäs tämän päivän arkipukeutumista. Haluan, että työvaatteita on yhtä miellyttävä 
käyttää kuin arkivaatteita. Oikeanlainen työvaate lisää paitsi turvallisuutta, myös mukavuutta ja 
tuottavuutta, Kärkkäinen sanoo. 

 

Tuotetiedot (Kaikki mallistoon kuuluvat tuotteet osoitteessa 
http://tuotteet.leijonagroup.com/article/list?SearchText=20471) 
3 tuote-esimerkkiä: 

TALVIPUSERO 120818 
Vanha tuotenro: 236900-077 
Tuotetiedot: Edessä listan alla vetoketju, tikkivuori, kaksi vetoketjullista rintataskua, henkilökorttitasku 
pysty/vaaka), vetoketjulliset alataskut, vetoketjulliset povitaskut, tampeilla ja tarralla säädettävät hihansuut ja 
helma, hihanvuorissa tuulensuoja fleeceresorit, vetoketjulla irroitettava muotoiltu huppu, heijaste-Cordura® 
hihansuissa, rasteriheijasteet. Materiaali: 67 % polyesteri, 33 % puuvilla, paino 240 g/m², vettä hylkivä viimeistely. 
Tikkivuori: 100 % polyesteri, vanu rungossa 150 g/m² ja hihoissa 120 g/m². Koot: Miesten C46–64.  
Värit: 171 fl.kelt./t.sin. (24), 396 fl.pun./musta (54). Standardit: EN ISO 20471 luokka 2, kylmänsuoja EN 342. 
Myynti: ks. www.leijonagroup.com 

TALVIHOUSUT 120819 
Vanha tuotenro: 239900-077 
Tuotetiedot: Tikkivuori, sivutaskut, reisitasku jossa henkilökorttitasku (pysty/vaaka), takataskut, oikeassa 
takataskussa kansi ja painonappi, vasen takatasku avoin, ulkopuoliset säädettävät polvisuojataskut Cordura®-
materiaalia, mittatasku, vyölenkit, lahkeensuissa Cordura® ja pidennysvara, lahjevetoketjut, takana korkeampi 
vyötärö, jonka sisäpuoli fleeceä, rasteriheijasteet. Materiaali: 67 % polyesteri, 33 % puuvilla, paino 240 g/m², vettä 
hylkivä viimeistely. Tikkivuori: 100 % polyesteri, vanu 120 g/m². Koot: Miesten C46–64. Värit: 171 fl.kelt./t.sin. (24),  
396 fl.pun./musta (54). Standardit: EN ISO 20471 luokka 1, kylmänsuoja EN 342. 



 
  

  

Myynti: ks. www.leijonagroup.com 
 

RIIPPUTASKULIIVI 120642 
Vanha tuotenro: 206900-077 
Tuotetiedot: Edessä vetoketju ja levityspala, kaksi rintataskua, oikeassa rintataskussa kännykkätasku sekä 
henkilökorttitasku (pysty/vaaka), vasemmassa rintataskussa kynävälikkö sekä 4-osainen työkalulenkki, vyötäröllä 
neljä riipputaskua joiden pohjat vahvistettu Cordura®-materiaalilla, edessä oikean riipputaskun päällä 3-osainen 
työkalutasku ja lenkki, vasemmassa eturiipputaskussa päällä poranterätasku, takariipputaskussa mittalokero, 
vasaralenkit sekä molemmissa sivuissa tarralla avattavat vasaranpidikelenkit, vyölenkit, rasteriheijasteet. 
Materiaali: 67% polyesteri, 33% puuvilla, paino 240 g/m2, vettä hylkivä viimeistely. Koot: Miesten XS–3XL.  
Värit: 196 fl.kelt./musta (24), 396 fl.pun./musta (54). Standardit: EN ISO 20471 luokka 2 (koko XS luokka 1). 
Myynti: ks. www.leijonagroup.com 

Uusi Leijonan kuvasto ilmestyy tammikuussa 2016, jossa uudella Näkyvät-suojavaatemallistolla on iso rooli. 
 

Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Pekka Hyttinen puh. 040 573 3209, pekka.hyttinen@leijonagroup.com 
www.leijonagroup.com 
Kuvia median käyttöön: www.akvamariini.fi/leijonamedia 
 
Kuvat ja tuotetestit 
Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, p. (09) 241 0072, tiedotteet@akvamariini.fi 
 

 

Leijona Group Oy 
Leijona-työvaatteistaan tunnetun Leijona Group Oy:n päätuotteita ovat raskaan teollisuuden 
kovaa kulutusta kestävät työvaatteet. Yritys tarjoaa kattavan työ- ja suojavaatevalikoiman 
raskaalle teollisuudelle, kiinteistö-, rakennus-, HoReCa-, terveys-, kuljetus- ja siivousaloille. 
Leijona Group Oy:llä on toimipisteet Savonlinnassa ja Helsingissä, ja liikevaihdoltaan 15 
miljoonan euron yritys työllistää 60 työ- ja suojavaatealan ammattilaista. Yritys kuuluu 
Asiakastiedon Rating Alfan AA+-luokkaan, johon Suomessa kuuluu 11 % työvaatetoimialan  
44 yrityksestä. Leijona Group Oy on osa Euroopan johtavaa työvaatevalmistajaa Fristads 
Kansas Groupia (ent. Kwintet Group), jonka liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä 2 000. Yritys siirtyi keväällä 2015 yksityisomistukseen. 
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