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Serto lanseeraa uudistuneet pyykinpesuaineet sekä maailman pienimmän 
pesupallon 
 
Suomalainen Serto on kehittänyt uuden pesuainereseptin, jonka ansiosta vaatteet on mahdollista pestä 
aiempaa pienemmällä pesuainemäärällä ja pesuainetta kuluu vain 27 millilitraa koneellista kohti*. 
Uudistuneen pesuaineen yhteydessä Serto lanseeraa myös maailman pienimmän pesupallon, joka 
havainnollistaa entistä selkeämmin, kuinka vähän pyykinpesuainetta oikeasti tarvitaan ja auttaa 
kuluttajia annostelemaan sitä oikein. 
 
Serto on pitkän tuotekehityksen ansiosta kehittänyt uuden ympäristöä säästävämmän pesuainereseptin, 
jonka valmistamiseen kuluu vähemmän vettä ja jota tarvitsee käyttää vain 27 millilitraa koneellista kohti 
optimaalisen pesutuloksen saamiseksi. Pesuaine myös hoitaa ja suojaa tekstiilejä, jolloin ne kuluvat 
vähemmän ja kestävät käytössä pidempään. Pienempään pulloon pakatulla entistä tiiviimmän 
koostumuksen pyykinpesuaineella saa saman määrän pesukertoja kuin ennen.  
 
– Iso pakkauskoko ei välttämättä ole riittoisampi kuin pienemmässä pakkauskoossa myytävä tiiviimpi 
pesuaine. Oikealla annostuksella entistä tiivimpi pesuaine voi olla jopa riittoisampaa kuin suuremmassa 
pakkauksessa myytävä pesuaine, selventää Serton brand manager Anna-Kaisa Tarjasalo. 
 
Pienemmät pesuainepullot vievät myös vähemmän tilaa, vähentävät muovin määrää ja pakkausten 
kuljettaminen on entistä tehokkaampaa. Uusissa pakkauksissa on käytetty 12 prosenttia vähemmän muovia 
ja niissä on kierrätysmerkki ja tarkat ohjeet kierrättämiseen. Pakkaukset valmistetaan Suomessa 
Monninkylässä. 
 
Maailman pienin pesupallo ohjaa oikeaan annosteluun 
 
Täysin uudistuneen Serto-pyykinpesuainesarjan lisäksi Serto lanseeraa myös maailman pienemmän 
pesupallon, joka havainnollistaa entistä selkeämmin, kuinka vähän pyykinpesuainetta oikeasti tarvitaan. 
 
– Kantar TNS:n Sertolle tekemän tutkimuksen** mukaan yli puolet suomalaisista ovat huolissaan 
pyykinpesuaineen ympäristövaikutuksista, mutta silti joka kolmas vastaajista myöntää, ettei seuraa 
annosteluohjeita pyykinpesussa. Joka toinen pesupalloa käyttävä uskoo käyttävänsä pesupalloa useammin, 
mikäli siitä ilmenisi selkeämmin oikea annostelu. Meidän tehtävämme on kehittää entistä 
ympäristöystävällisempiä tuotteita. Lisäksi haluamme opastaa kuluttajia entistä ympäristöystävällisempään 
pyykinpesuun, jossa pesuaineen oikealla annostelulla on merkittävä rooli, sanoo Tarjasalo.  
 
Saatavuus ja hinnat: 
 
Serto Kirjo – kirjopyykille 
Serto Tumma – tummalle pyykille 
Serti Valko – valkopyykille 
Serto Hajusteeton – hajuherkille ja herkkäihoisille 
Serto Sportti – urheilu- ja ulkoiluvaatteille 
Serto Silkkivilla – herkkäkuituiselle pyykille kuten silkille ja villalle 
 



Pakkauksien koko on 750 ml ja niiden suositushinta on 5,39 euroa. Uudistuneet Serto-pyykinpesuaineet on 
saatavilla vähittäiskaupoissa toukokuusta alkaen. 
 
*Pestävän pyykin paino suunnilleen 4–5 kg, pehmeä vesi 
 
**Tutkimus suoritettiin Kantar TNS:n verkkokyselynä 18.–23.1.2019 ja vastaajia oli 1096.  
 
Lisätietoja: 
Anna-Kaisa Tarjasalo, Serto Brand Manager, KiiltoClean Oy  
puh. 050 598 0759, sähköposti: anna-kaisa.tarjasalo@kiilto.com 
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Tuotenäytteet: 
Markus Hilden, Viestintätoimisto Manifesto 
puh. 044 363 9961, sähköposti: markus.hilden@manifesto.fi  
 
Kuvat median käyttöön: https://kuva.kiilto.com/media/app/#/s/vcVg29e  
 
Serto on suomalaisen pesu-, puhdistus- ja hygieniatuotteita valmistavan ja markkinoivan KiiltoClean Oy:n 
tuotemerkki. Yrityksen laaja tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa ratkaisut kaikille hygienia- ja puhtausratkaisuja 
vaativille toimialoille. KiiltoClean on perheomisteinen yritys, jonka juuret ulottuvat Tampereen Pispalaan aina 
vuoteen 1919 saakka. Lue lisää: www.kiiltoclean.com/fi  


