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TEEMME KESTÄVÄSTÄ 
KEHITYKSESTÄ 
YKSINKERTAISTA

	MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON HANKINTAVAIHEESSA? 

	MIKÄ LEED-SERTIFIOINNISSA ON TÄRKEÄÄ?

	MITEN TIEDÄN, MISSÄ TUOTE ON VALMISTETTU?

		MITEN TIEDÄN, ETTEI KUKAAN OLE JOUTUNUT  

TUOTANTOKETJUSSA KALTOIN KOHDELLUKSI? 

	MITÄ MATERIAALEJA ON VÄLTETTÄVÄ? 

		MITEN VOIN ARGUMENTOIDA YMPÄRISTÖMERKITTYJEN  

TUOTTEIDEN PUOLESTA? 

HETI KUN KYSE ON KESTÄVYYDESTÄ, SIITÄ TULEE HELPOSTI 

MONIMUTKAISTA. ME TEEMME SIITÄ YKSINKERTAISTA. KUN 

VALITSET KINNARPS-KONSERNIN TUOTTEET, VALITSET PUHTAAT 

MATERIAALIT JA TARKKAAN HARKITUN, VASTUULLISEN MUOTOILUN. 

SE ON KETJUREAKTION ALKU. SINULLE JA MAAPALLOLLE. 

ME KUTSUMME SITÄ NIMELLÄ THE BETTER EFFECT.
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”

”Vanhempani olivat maanviljelijöiden lapsia. He varttuivat maatiloilla lähellä Kinnarpia. 
Arvopohjamme on vanhassa maatalouskulttuurissa. Kulttuurissa, jossa painottuivat 
työ ja vastuunotto, ja jossa taloutta hoidettiin resurssien mukaan”, kertoo Sibylla 
Jacobsson, Kinnarps Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja.

TALOUDELLISUUS  
ON OSA KINNARPSIN 
DNA:TA”
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”Jos oli mahdollista yhdistää hyöty ja huvi, niin 
tehtiin. Sunnuntairetkemme ja lomamme koostuivat 
pääasiassa asiakkaiden ja tavarantoimittajien 
luona käynneistä. Muistan erityisesti yhden 
kesäloman, joka suuntautui Suomeen ja Pohjois-
Ruotsiin. Kotimatkalla kävimme jokaisella Norlannin 
rannikon poliisiasemalla. Olimme toimittaneet niihin 
kalusteet, ja isäni halusi tarkistaa, että kaikki näytti 
hyvältä. Meistä se oli täysin luonnollista.” 

AKTIIVINEN OMISTUS
Jarl ja Evy Andersson perustivat Kinnarpsin vuonna 
1942. Olemme edelleen kokonaan perheomisteinen 
ja omistajaohjattu perheyritys, ja monet Jarlin ja Evyn 
lapsista ja lapsenlapsista työskentelevät yrityksessä. 
Jarlin ja Evyn tytär Sibylla on yksi monista yrityksessä 
aktiivisena toimivista perheenjäsenistä. Tänä 
päivänä Kinnarps-konserni on Euroopan johtavia 
toimistojen sisustusratkaisujen toimittajia, ja sillä 
on myyntiedustus yli 40 maassa. Eurooppa on 
päämarkkina-alueemme ja haluamme jatkossakin 
kehittyä täällä. Kinnarpsin visiona on luoda 
kokonaisnäkökulmasta inspiroivia ja tehokkaita 
työympäristöjä, jotka auttavat menestymään. 
Autamme luomaan hyvän työympäristön monille 
ihmisille – se toteutuu tuotteidemme kautta ja 
oman ja alihankkijoidemme työn ansiosta. Jälleen 
kyse on resurssien käytön tehokkuudesta, tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

PITKÄN AIKAVÄLIN VASTUU
”Kaikessa mitä teemme on kyse ajattelusta 
pitkällä aikavälillä. Omistajaohjeessamme 
olemme luoneet Kinnarpsin yleisen tavoitteen. 
Haluamme, että Kinnarps jatkaa toimintaa 
menestyvänä yrityksenä, josta kaikki voivat tuntea 
ylpeyttä. Huolehdimme, että Kinnarps-nimi ja 
muut tavaramerkkimme pysyvät arvostettuina. Se 
tapahtuu siten, että seuraamme perusarvojamme 
ja toimimme vastuullisesti sekä ihmisiä että 
ympäröivää ympäristöä kohtaan. Olemme aktiivisia 
etsiessämme uusia tapoja taloudellisuuteen, muun 
muassa vaatimalla aina tehokkaita prosesseja. 
Yksi esimerkki on tuotantoprosessimme, joka 
hyvin varhain kehittyi yksittäisten asiakkaiden 
tilausten pohjalta, ja jota laajensimme toimituksiin 
palautuspakkauksissa suoraan asiakkaan 

toimistoon. Meille taloudellinen ajattelu on 
aina ollut sama asia kuin resurssien käytön 
taloudellisuus.”

Kinnarpsin perusarvot ovat konsernin 
työntekijöiden suunnannäyttäjiä. 

”Olemme hallituksessa esittäneet hyvin 
selkeästi mitä haluamme. Koska emme 
luonnollisesti voi olla paikan päällä ohjaamassa 
osavaiheita, meidän täytyy luottaa siihen, että 
tavoitteemme ymmärretään ja toteutetaan. Mutta 
uskon, että mukanaolomme päivittäisessä työssä 
helpottaa sitä. Kaikki uudet työntekijämme saavat 
esimerkiksi peruskoulutuksen, jota olen itse 
johtamassa ja ankkuroimassa arvoja.”

Kinnarpsin yritysstrategia on luoda vakaa 
ja hyvä voittomarginaali ja kannattava kasvu 
tehokkaan taloudellisuuden avulla. Mutta kyse ei 
ole pelkästään kannattavuudesta – vaan siitä, että 
voimme olla ylpeitä siitä mitä teemme. Kinnarps 
on asettanut kestävyystavoitteen korkealle. Monilla 
alueilla olemme päässeet pitkälle, toisilla alueilla 
tehtävää työtä on vielä jäljellä.

”Kinnarps-konsernin johtaminen tavallamme 
merkitsee, että otamme vastuun useammasta kuin 
itsestämme. Haluamme yrityksen avulla edistää 
parempaa yhteiskuntaa.”

TAKAISIN KIERTÄVÄÄN MALLIIN
Ympäristö, yhteiskunta ja asiakkaamme vaativat 
kiertotalouden arvoja, jotka painottavat pidempää 
käyttöikää, mahdollisuutta uudelleenkäyttöön 
ja materiaalien täydellistä kierrättämistä. 
Olemme vuoden aikana tehneet kattavaa 
työtä kehittääksemme ja uudistaaksemme 
liiketoimintamalliamme siten, että me yrityksenä 
voimme auttaa asiakkaita taloudellisuudessa. 

”Palaamme nyt takaisin kiertotalouteen, jossa 
olen kasvanut ja joka oli luonnollinen vanhassa 
maatalousyhteiskunnassa. Mahdollisimman laaja-
alainen taloudellisuus on aina ollut suunnannäyttäjä 
meille Kinnarpsin omistajille. Nyt siirrymme 
eteenpäin ja teemme voitavamme kehittääksemme 
mallia. Olemme ryhtyneet tähän työhön asenteella, 
joka on tyypillinen Kinnarps-konsernille. Olemme 
positiivisia ja luovia. Näemme mahdollisuuksia. 
Haluamme kehittyä ja parantaa.”
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YK:N 17 UUTTA GLOBAALIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA (SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS), JOTKA HYVÄKSYTTIIN SYYSKUUSSA 2015, JATKAVAT  
2016 ALKAEN GLOBAL COMPACTIN VUOSITUHATTAVOITTEEN TYÖTÄ. NÄMÄ 17 
TAVOITETTA MUODOSTAVAT NYT YHTEISEN TAVOITTEEN KOHTI VUOTTA 2030,  
JA SITOVAT KAIKKIA MAITA JA INTRESSEJÄ, VALTIOISTA KAUPUNKEIHIN,  
YRITYKSIIN JA ORGANISAATIOIHIN.

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA WWW.UN.ORG

TIETOJA RAPORTISTA Tässä kestävän kehityksen raportissa käsitellään Kinnarps-konsernia 
toimintavuonna 2016. Edellinen raportti julkaistiin maaliskuussa 2015. Toimimme kahden vuoden 
raportointijaksoissa. Seuraavan tilikauden avainluvut päivitetään verkkosivuillemme. Raportti on 
saanut innoitusta GRI G4 -standardista, ja tavoitteemme on raportoida täysin tämän järjestelmän 
mukaisesti. Puolueeton osapuoli ei ole tarkastanut raporttia. 
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26% 
(25 % 2015)

FSC®-sertifioitu puu tarkoittaa, että metsää  
on hoidettu vastuullisella tavalla ympäristö, talous  

ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.

OSUUS OSTETTUA FSC-SERTIFIOITUA  
PUURAAKA-AINETTA  

Korkean riskin toimittajia seurataan paikan päällä.  
Se on tärkeä osa työtämme sosiaalisesti  

vastuullisena yrityksenä.

79% 
(98 % 2015)

OSUUS TARKASTUKSIN VALVOTTUJA  
KORKEAN RISKIN TOIMITTAJIA
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TULOS
KINNARPS-KONSERNI (SEK)

18 318 876
(49 787 868 SEK, 2015)

3 813 401 382
(3 812 474 658 SEK, 2015)

LIIKE VAIHTO 
KINNARPS-KONSERNI (SEK)

Materia ja NC Nordic Care saivat OHSAS 
18001 -sertifioinnin (Skandiform on sertifioitu 
jo 2013). Sertifiointi varmistaa, että kaikkia 
työympäristölakeja noudatetaan ja henkilöstön 
osallistumisen, viihtymisen ja turvallisuuden 
edestä toimitaan aktiivisesti. Vaatimus koskee 
sekä omaa toimintaamme että alihankkijoita. 

MATERIA OHSAS 18001  
-SERTIFIOITU

TEHTÄVIEN MUKAISESTI  
KONSERNIN PÄÄKONTTORISSA

Elämme kuten opetamme! Osia Kinnarps-
konsernin pääkonttorista ja näyttelytilasta 
on uusittu ja sisustettu tehtävien mukaista 
työskentelyä varten Kinnarps Next OfficeTM 

-konseptin mukaisesti. Uudistuksen yhteydessä 
käytettiin monia kalusteita uudelleen – 
verhoilimme mm. kokoussalimme, Jarl-salin 
tuolit. Kalusteet, joita ei voitu käyttää omassa 
toiminnassamme uudelleen, lahjoitettiin 
organisaatioille ja yhdistyksille. 

TUOTANNON UUSI SYDÄN
2016 KINNARPS OSALLISTUI  

ALMEDALS VECK AN -TAPAHTUMA AN.  
TAVOITTEEMME OLI PAINOTTA A SITÄ,  
MITEN HUONEK ALUJEN KEMIK A ALIT 

VAIKUTTAVAT TERVE Y TEEN. 

Vuonna 2016 asennettiin uusi suurtehosaha 
Kinnarpin tuotantolaitoksellemme. 
Suurtehosaha on ”tuotannon sydän”, ja siihen 
tehty investointi tulee vaikuttamaan paljon 
kestävyystyöhömme. Tuloksena saavutetaan 
lisääntynyt tuotanto ja laatu, vähemmän 
hävikkiä ja mahdollisuus parempaan 
taloudellisuuteen. Olemme samanaikaisesti 
parantaneet työntekijöidemme turvallisuutta  
ja ergonomiaa. 
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”KESTÄVYYDEN  
ON MUUTUTTAVA  
YKSINKERTAISEMMAKSI”
Uusi sukupolvi asettaa uusia vaatimuksia yrityksen kestävyystyölle.  
”Yhä useammat haluavat tehdä kestäviä valintoja, ja siksi meidän on tehtävä  
valinta yksinkertaisemmaksi”, sanoo Sustainability Manager Johanna Ljunggren. 

”Tulevaisuuden päätöksentekijät eivät tyydy vain 
ostamaan merkintää. Symboli ei riitä – meidän 
täytyy näyttää miten olemme tulleet tänne asti”, 
toteaa Johanna. 

Se tulee myös näkymään neuvotteluissa. Se, 
että toimittaja rastittaa ruudun ja antaa asian olla, 
ei tule riittämään. Täytyy voida osoittaa, että tilanne 
on valvonnassa. 

”Trendi näkyy selkeästi kaikkialla maailmassa 
– ihmiset haluavat nähdä millaisen muutoksen 
he tosiasiassa saavat aikaan. He haluavat tietää 
miten ja millä tavoin he vaikuttavat. LevelTM 
on ympäristömerkintä, jonka on kehittänyt 
amerikkalainen toimistokalusteteollisuus. Se toimii 
eräänlaisen tarkistuslistan tavoin ja siinä annetaan 
pisteitä. Yritysten mielestä se on hieno, mutta 
tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät asiakkaat ole 
niin innostuneita siitä. He eivät välitä itse pisteistä – 
he haluavat tietää millä tavoin yritys on saanut ne.” 

”Yksi ruotsalaisista varhain mukaan lähteneistä 
toimijoista, jotka kertovat asiakkailleen mitä 
he todella hankkivat, on hampurilaisketju Max. 
Heillä on käytössä ilmastoindeksi, joka osoittaa 
reaalisesti miten paljon hiilidioksidia tuote on 
tuottanut. Kun seisoo tiskin äärellä tilaamassa,  
on oma valinta helpompi tehdä.”

THE BETTER EFFECT INDEX
Kinnarpsin vastaus lisääntyneisiin vaatimuksiin 
on The Better Effect Index. Tuotteet indeksoidaan 
kuuteen osa-alueeseen, joilla on suuri vaikutus 
kestävyystyössä: raaka-aineet ja resurssit, 
ilmasto, puhtaat materiaalit, sosiaalinen vastuu, 
uudelleenkäyttö ja ergonomia Jokainen tuote 
pisteytetään eri osa-alueilla ja tuloksesta näkee 
tarkkaan, mitkä kriteerit ne täyttävät tai eivät täytä.

”Se on tärkeää. Emme raportoi vain hyvistä 
tuotteistamme vaan myös puutteistamme. The 
Better Effect Index tulee siksi toimimaan kuten 
avoin lähdekoodi, joka antaa kaikille – arkkitehdeille 
ja ostajille, asiakkaille ja kilpailijoille – käsityksen 
siitä miten työskentelemme tuotteiden parissa ja 
arvioimme niitä. Olemalla avoin siitä miten itse 
toimimme, luomme alalle mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä kestävyyskysymysten parissa. Jos meillä 
on yhteinen kestävyystavoite, voimme yhdessä 
tehdä asiakkaille helpommaksi yksinkertaisten 
ja parempien kestävyysvalintojen tekemisen. 
Protektionismi ei hyödytä ketään – kaikkein  
vähiten ympäristöä tai ihmisiä, joiden työolosuhteet 
ovat huonot.”

LINEAARISESTA KIERTÄVÄÄN
Uudelleenkäyttö on tällä hetkellä alaa sitouttava 
teema.

”80 % kalusteen ilmastovaikutuksesta on 
materiaaleissa. Jos haluamme luoda pitkäkestoisen 
vaikutuksen, meidän on löydettävä uusia ratkaisuja 
raaka-aineille ja materiaaleille. Jonkin aikaa monet, 
myös me, ovat pyrkineet löytämään erilaisia 
pikaratkaisuja, esimerkiksi outlet-myymälöistä, 
joissa vanhoja tuotteita myydään eteenpäin. 
Käytettyjen tuotteiden ajatus on hyvä, mutta se ei 
ratkaise tulevaisuuden prosessien ja materiaalien 
käsittelyongelmaa. Meidän on kehitettävä 
materiaalien kiertokulku, jossa tuotteemme voidaan 
kierrättää ja uudistaa ilman uusia suuria materiaali- 
ja energiapanostuksia. Meidän täytyy voida käyttää 
tuotteita ja materiaaleja kauemmin, jotta vältämme 
uudelleenvalmistuksen. Tässä suhteessa pyrimme 
saamaan vireille uusia pilottiprojekteja yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa.”
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Aktuell Hållbarhet -verkkojulkaisu on 
nimennyt Kinnarpsin Sustainability 
Manager Johanna Ljunggrenin yhdeksi 
kolmestakymmenestäkolmesta Ruotsin  
alle 33-vuotiaista kestävyyslahjakkuuksista.

KESTÄVYYDEN  
ON MUUTUTTAVA  
YKSINKERTAISEMMAKSI”
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Kinnarpsin verkkosivuilla voit nähdä VR-videon Space-säilytyskalustesarjasta eri ympäristöissä. Tutustumalla  
ympäristöihin eri näkökulmista on helpompi ymmärtää tuotesarjan laajuus ja toimivuus.

” MEIDÄN ON KEHITETTÄVÄ MATERIAALIEN KIERTOKULKU,  
JOSSA TUOTTEEMME VOIDAAN KIERRÄTTÄÄ JA UUDISTAA  
ILMAN UUSIA SUURIA MATERIAALI- JA ENERGIAPANOSTUKSIA.”

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI
Vaikka Kinnarps-konsernin yritykset ovat hyviä 
taloudellisuudessa ja tehostamisessa, työ on 
tapahtunut lineaarisen liiketoimintamallin mukaan. 
Siinä lähdetään siitä, että tuotteita valmistetaan, 
kulutetaan ja hävitetään. Se malli on jo tullut 
tiensä päähän. Ympäristö, yhteiskunta ja asiakkaat 
vaativat kiertäviä liiketoimintamalleja, jotka 
painottavat pidempää käyttöikää, mahdollisuutta 
uudelleenkäyttöön ja materiaalien täydellistä 
kierrättämistä.

”Olemme vuoden 2016 aikana tehneet työtä 
uuden kiertävän liiketoimintamallin kehittämisessä. 
Suunnittelustrategiamme, joka jo tänä päivänä 
lähtee kestävyydestä tuotteen koko elinkaaren ajan, 
tulee olemaan tässä tärkeä työkalu.” 

”Integroimme kiertävän ajattelun kaikkiin 
alueisiin ja toivomme voivamme raportoida 
tuloksen seuraavalla raportointijaksolla  
2017–2018.”
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JAETTU ILO ON KAKSINKERTAINEN ILO!
”Jakamistalous kasvaa. Tulemme pian näkemään myös sisustusalalla jakamisratkaisuja, 
jotka ovat saaneet inspiraationsa Sunfleetistä ja Uber-tyyppisistä sovelluksista. Toimiston, 
toimistokalusteiden ja teknisen laitteiston jakaminen on aika- ja kustannustehokasta 
ihmisille ja organisaatioille ja itsestään selvä tapa olla taloudellinen.” 

MATERIAALIN VUOKRAUS
”Kiertävän liiketoimintamallin kehittämisessä tärkeitä ovat pitkään kestävät tuotteet. 
Siksi tulemme näkemään uusia ja kovempia materiaalivaatimuksia sisustusalalla. 
Kiertävässä taloudessa on myös mahdollista uudelleenkäyttää materiaaleja alojen välillä 
tehokkaammalla tavalla. Muoviteollisuudessa voidaan jo nyt vuokrata eri materiaaleja ja 
komponentteja. Toinen esimerkki ovat muovipankit, joita on Perussa ja Haitissa. Siellä 
paikallisväestö voi kerätä muovijätettä ja saada vaihdossa materiaaleja ja työkaluja.  
Uskon, että tulemme näkemään sellaisia ratkaisuja enemmän.”

VR OIKEASTI
”Vuoden 2016 joululahja Ruotsissa olivat VR-lasit. Se ei ole sattuma. Virtual Reality 
-tekniikka on kehittynyt ja on nykyään sekä toimivaa että kustannustehokasta. 
Tulevaisuudessa voimme tarjota asiakkaille VR-kokemuksia sen sijaan, että pyytäisimme 
heitä matkustamaan tiettyyn paikkaan katsomaan tuotteitamme. VR-tekniikan ansiosta 
kalliita esittelytiloja ja näyttelyitä ei enää tarvitse rakentaa – kysymys onkin miten 
kalustemessujen tulee käymään tulevaisuudessa? VR-tekniikassa on potentiaalia  
tulla merkittäväksi hiilidioksidin tuotantoa laskevaksi tekijäksi.”

UUDET MATERIAALIT
”Me kalustealalla olemme yleisesti ottaen konservatiivisia, riittää kun katsoo millaisia 
puulaatuja käytetään. Muut alat ovat innovatiivisempia. Muotialalla kokeillaan 
esimerkiksi ananaksen lehtiä nahkan asemesta ja merien muovijätteistä tehdään 
3D-tulostettuja jalkineita. Tulevaisuuden päättäjät tulevat asettamaan vaatimuksen,  
että panostamme materiaalivalinnoissa enemmän uusioajatteluun.”

JOHANNA TUTKII

NELJÄ KESTÄVYYSTRENDIÄ
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The Better Effect Index on ensimmäinen kattava työkalu sinulle, joka haluat 
tehdä kestäviä sisustusvalintoja. Helppo tapa luoda parempi vaikutus yksilölle, 
organisaatiolle ja ympäröivälle maailmalle.

THE BETTER  
EFFECT INDEX
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Valitsemalla oikein voit luoda ympäristöjä, joissa ihmiset 
voivat hyvin ja työskentelevät paremmin – ja heillä on 
vähemmän rasitusvammoja ja sairauslomia. Voit myös 
pienentää maapallon resurssien kuormitusta, ajatella 
ilmastoälykkäästi ja huolehtia, että tuotteet valmistaneilla 
on myös hyvät työehdot. Se voi kuulostaa vaikealta, mutta 
oikealla työkalulla se on helppoa. 

Tähän mennessä on puuttunut tehokas ja selkeä työkalu 
kestäviin sisustusvalintoihin. 

Markkinoilla on tietenkin monia hyviä merkintöjä jo nyt, 
esimerkiksi Joutsen-merkki, Möbelfakta, Blauer Engel, NF 
Environnement ja FSC®. Mutta monet niistä ovat lokeroituneita 
eivätkä vastaa kaikkiin tärkeisiin kestävyyskysymyksiin: 
mm. kysymyksiin sosiaalisesta vastuusta ja ergonomiasta. 
Lukuun ottamatta FSC:tä ovat useimmat ympäristömerkinnät 
kansallisia tai alueellisia, jonka vuoksi niiden vertailu 
keskenään on hankalaa kansainvälisestä näkökulmasta. 

Alan muut toimijat ovat kehittäneet monia hyviä aloitteita, 
mm. SB Seating on ottanut käyttöön tuotteissaan CO2 
-laskurin. Herman Miller tarjoaa LEED-laskurin, jolla voidaan 
vertailla eri tuotteita.  

Mutta ennen pitkää on kestämätöntä vain koota palapeliä, 
jotta kaikkiin kysymyksiin saataisiin vastaus. Siksi olemme 
luoneet The Better Effect Indexin. Toivomuksemme on,  
että The Better Effect Index antaa inspiraation uuteen  
alakohtaiseen standardiin yhteisessä kestävyystyössämme.

NÄIN SE TOIMII
Aloitimme kysymällä asiakkailtamme – arkkitehdeiltä, 
sisustussuunnittelijoilta, ostajilta ja käyttäjiltä – mikä heidän 
mielestään on tärkeää kestävän valinnan tekemisessä. Loimme 
heidän toiveensa ja YK:n kestävyystavoitteet lähtökohtana 
indeksin, jolla arvioimme ja pisteytämme tuotteemme  
kuuteen tärkeään alueeseen: raaka-aineet ja resurssit, ilmasto, 
puhtaat materiaalit, sosiaalinen vastuu, uudelleenkäyttö  
ja ergonomia. Yhdessä ne antavat kokonaiskuvan tuotteen 
kestävyydestä. Koska todistus on kiinnostava vasta, kun 
tiedetään mihin se perustuu, raportoimme myös pisteytyksen 
pohjana olevat kriteerit jokaisella indeksialueella. Lisäksi 
osoitamme tuotteidemme mahdollisen kestävyysvaikutuksen 
eri kestävyysalueilla, esimerkiksi ekosysteemipalveluiden, 
kiertävyyden, hyvinvoinnin, tehokkuuden ja vaihtoehtoisten 
liiketoimintamallien muodossa. 

KAIKILLE
Jotta The Better Effect Index toimisi, erilaisia tuotteita täytyy 
voida vertailla keskenään. Siksi The Better Effect Index on 
avoin. Kaikki, jopa kilpailijamme voivat nähdä miten indeksi 
muodostuu ja mitä kriteerejä kullakin alueella on. Kaikki tullaan 
raportoimaan verkkosivuillamme.



18

THE BETTER  
EFFECT INDEX 

RAAKA-AINEET  
JA RESURSSIT
ILMAISIMET

	Raaka-aineiden alkuperän tuntemus
	Tuotantoketjun ehtojen tuntemus
	Resurssioptimointi

ILMASTO
ILMAISIMET

	Kuljetukset
	Tuotanto/prosessi
	Materiaali

PUHTAAT MATERIAALIT
ILMAISIMET 

	Tuotannossa käytetyt kemikaalit
	Päästöt
	Hyvät materiaalivalinnat

SOSIAALINEN VASTUU
ILMAISIMET

	Code of Conduct
	Toimittajien seuranta
	Seuranta riskialueilla

KIERRÄTYS
ILMAISIMET

	Mahdollisuus mukauttaa/uudistaa
	Materiaalien kierrätysmahdollisuus
	Valmistettu kierrätysmateriaalista

ERGONOMIA
ILMAISIMET

	Ergonomia
	Ääniympäristö

MIKÄ ON VAIKUTUS?
The Better Effect Indexin avulla autamme 
asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja, 
vahvistamaan kestävyystyötään ja ohjaamaan 
kohti eri tavoitteita. Meille Kinnarps-
konsernissa The Better Effect Index on myös 
konkreettinen tapa saada aikaan muutos 
suunnittelussa ja liiketoimintamallissa kohti 
kiertävää toimintatapaa. The Better Effect 
Index on pääperiaate, joka kannustaa meitä 
innovaatioprosessissa, ja moottori uuden 
kiertävän virtauksen kehittämisessä. Indeksissä 
on lukuisia positiivisia vaikutuksia yksilölle, 
organisaatiolle ja ympäröivälle maailmalle. 
Voimme luoda työympäristöjä, joissa on parempi 
ergonomia, vähemmän stressiä ja matalammat 
liuotinainepäästöt (VOC), ja lisätä terveyttä ja 
tuottavuutta. Voimme vahvistaa työskentelyä eri 
ekosysteemipalveluiden kanssa – esimerkiksi 
käyttämällä kestävän metsätalouden puuta ja 
ympäristömerkittyjä tekstiilejä, vähentämällä 
kemikaalien käyttöä ja varmistamalla 
resurssitehokkaan tuotannon. Voimme ottaa 
käyttöön kiertäviä palveluita, joissa voimme 
ottaa vastaan, uudelleenkäyttää ja kierrättää 
asiakkaiden vanhoja kalusteita ja kehittää 
uusia jakamispalveluita, jotka mahdollistavat 
vuokrauksen tai yhteisomistuksen kalusteiden 
ostamisen sijaan. 

MITÄ TAPAHTUU NYT?
Lanseeraamme The Better Effect Indexin 2017 
nopeana ja helppokäyttöisenä verkkotyökaluna. 
The Better Effect Index käsittää kaikki Kinnarps-
konsernin tavaramerkit. Aluksi mukana on noin 
20 eri tuotetta. Olemme aloittaneet tuotteilla, 
joiden tiedämme olevan asiakkaistamme 
erityisen kiinnostavia. Työkaluun lisätään sen 
jälkeen sekä uudet että vanhat tuotteet ja tavoite 
on, että Kinnarps-konsernin koko tuotevalikoima 
on mukana. Se ei tarkoita, että lopetamme jo 
meillä olevien laatu- ja ympäristömerkintöjen 
käytön. Ne ovat myös mukana ilmaisimina  
The Better Effect Indexissä.
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Kaikki tuotteet pisteytetään kuudella eri osa-alueella. Korkein pistemäärä kullakin alueella on kolme pistettä. 
Kunkin alueen pistemäärä on ilmaisimien antamien pisteiden keskiarvo. Korkein mahdollinen kokonaispiste-
määrä, kun kaikki alueet yhdistetään, on kolme pistettä. Kokonaispistemäärä on alueiden pisteiden keskiarvo.

The Better Effect Indexin avulla on helppo vertailla eri tuotteiden kestävyyttä eri alueilla. Nopeampi ja selkeämpi 
kuin perinteinen EPD-laskuri (ympäristöseloste) tai elinkaarianalyysi. Sinun on helpompi argumentoida ja tehdä 
kestäviä valintoja. Autat vahvistamaan sekä omaasi että asiakkaan kestävyystyötä. Eri indeksialueiden avulla  
on myös helppoa ohjata kohti eri tavoitteita. 

NÄIN THE BETTER  
EFFECT INDEX TOIMII

RAAKA-AINEET JA RESURSSIT

ILMASTO

PUHTAAT MATERIAALIT

SOSIAALINEN VASTUU

KIERRÄTYS

ERGONOMIA



PAREMMAN  
VAIKUTTAMISEN
OSA-ALUEET
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KUN VALITSET MEIDÄT, SILLÄ ON VAIKUTUSTA. OTAMME VASTUUN 
MATERIAALEISTAMME, JA VOIT OLLA VARMA SIITÄ, ETTEIVÄT  

NE KUORMITA YMPÄRISTÖÄ TURHAAN. KÄYTÄMME ESIMERKIKSI  
PIAN TUOTTEISSAMME VAIN SERTIFIOITUA PUUTA. 

RAAKA-AINEET  
JA RESURSSIT

1
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KÄYTTÄMÄSTÄMME PUUMATERIAALISTA  

ON SERTIFIOITUA TAI ULKOPUOLISEN  

TAHON VALVOMAA

92%

Tavoitteenamme on tuntea kaikki tuotteeseen 
tulevat osat, mistä ne tulevat ja miten ne on 
valmistettu. 

PUU
Tuotteissamme käytetty puu on aina sertifioitua 
tai valvomme sen alkuperää. Kinnarps on FSC®:n 
hallituksessa ja myös GFTN-verkoston (Global 
Forest and Trade Network) jäsen. Kyseessä on 
WWF:n vastuullisen metsänviljelyn yritysverkosto. 
Tavoitteemme on, että kaikki käyttämämme 
puuraaka-aine olisi FSC-sertifioitua vuonna 2020. 
Vuonna 2016 lukema nousi 26 %:iin, joka on 
vaatimaton nousu edellisvuoteen verrattuna ja 
vähemmän kuin 27 %, joka saavutettiin 2014.  
Yksi syy tähän on FSC-sertifioitujen osien  
rajallinen saatavuus. 

TEKSTIILIT
Tavalla, jolla valitsemme tekstiilit ja 
käsittelemme niitä, on suuri merkitys tuotteen 
kestävyysominaisuuksille. Tarjoamme kulutusta 
kestäviä luonnonmateriaaleja, kuten kierrätettyä 
juuttia ja villaa, ja osallistumme innovaatioprojektiin 
”Etablera närodlad textil i Sverige” (Lähikasvatetun 
tekstiilimateriaalin vakiinnuttaminen Ruotsissa). 
Tavoitteena on luoda tekstiilikuitujen kestävää 
tuotantoa puuraaka-aineesta tai kierrätetystä 
orgaanisesta tekstiilistä. Työskentelemme myös 
muovimateriaalien kierrätyksen parissa: Xtreme on 
valmistettu kokonaan kierrätetystä polyesteristä. 

69 % valikoimamme kankaista on 
sertifioitu joko Oeko-Tex®-standardin tai EU-
ympäristömerkkijärjestelmän mukaisesti. Kaikki 
käytetty nahka on kasviparkittua. Käytämme 
leikkuussa automaattista optimointiohjelmaa, 
joka vähentää kangasjätettä. Tässä olemme 
saavuttaneet mahdollisimman hyvän tuloksen – 
materiaalien hyötykäyttö on tasaisesti noin 80 %. 
Pyrimme nyt kehittämään uusia tuotteita, joissa  
yli jäävää leikkuujätettä voidaan hyödyntää. 

METALLI
Käytämme kierrätysmetalleja niin paljon kuin 
mahdollista huomioon ottaen saatavuuden ja 
laatuvaatimukset – mahdollisimman paljon 
kierrätettyä valualumiinia, silloin kun menetelmä 
mahdollistaa suuremman kierrätysmateriaalin 
käytön. Pintakäsittelyssä käytämme mieluiten 
jauhemaalausta, jonka ympäristökuormitus on 
vähäinen ja joka tapahtuu suljetussa prosessissa. 
Kestävyysvaatimukset ruuveille, heloille sekä 
kovalle kulutukselle altistuvalle sisustukselle 
tekevät käyttöikää pidentävästä kromista 
paremman vaihtoehdon. Silloin käytämme niin 
sanottua kolmenarvoista kromia, joka ei ole 
yhtä haitallista ympäristölle ja terveydelle kuin 
kuudenarvoinen kromi.

Käytämme myös kierrätettyä magnesiumia – 
mm. Kinnarpsin Capella-työtuolissa. 

MUOVI
Istuinkalusteidemme pehmusteet on valmistettu 
muovista. Siksi olemme investoineet omaan 
valulaitokseen Skillingarydin tehtaalla ja voimme 
siten täysin valvoa materiaalia. Olemme mm. 
luopuneet terveydelle haitallisen TDI-
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isosyanaatin käytöstä ja korvanneet sen MDI-
kemikaalilla. Kierrätetty muovi ei aina sovellu 
kalustevalmistukseen, koska muovin kestävyys ja 
saatavuus on rajoitettua. Käytämme kierrätettyä 
muovia sen sijaan joissain komponenteissa, mm. 
suojuksissa. Olemme myös kehittäneet oman 
materiaalin. Re:fill-muovimateriaalissa on kierrätettyä 
PET-muovia. Kaikki yli 50 g:n muoviosat on merkitty, 
jotta niiden kierrättäminen on helpompaa.

ELEKTRONIIKKA
Olemme asettaneet vaatimuksen, ettei 
elektroniikassa saa olla konfliktimineraaleja. 
Haluamme tällä varmistaa, ettemme käytä 
elektroniikkaa, joka sisältää tinaa, tantaalia, 
volframia tai kultaa, joiden talteenotto on tapahtunut 
laittomasti tai edistänyt konfliktien syntymistä.

HAASTE
Raaka-aineiden ja materiaalien talteenotto ja 
valmistus on osa monimutkaista globaalia 
yhteyttä. On suuri haaste jäljittää raaka-
aineiden alkuperä, esimerkiksi mistä öljy, 
muovi, malmi ja metalli tulevat ja millaisissa 
olosuhteissa ne on valmistettu. Jotta voimme 
ottaa vastuun, että tuotteidemme materiaalit 
on tuotettu ympäristöystävällisellä tavalla, 
meidän on hankittava entistä paremmin tietoja 
toimitusketjustamme. Puu on ainutlaatuinen, koska 
sille on olemassa hyviä jäljitettävyyssertifiointeja. 
Sen vuoksi olemme myös asettaneet sillä alueella 
erittäin korkean tavoitteen. Mutta sertifioidun 
puun saatavuus on kaikkea muuta kuin riittävää, 
minkä vuoksi alan tulee jakaa tietoa ja herättää 
kiinnostusta tuottajien keskuudessa. 
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TAVOITE 
2020

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. VUONNA 2030 KÄYTÄMME VAIN RESURSSITEHOKKAITA JA 
TÄYSIN JÄLJITETTÄVIÄ RAAKA-AINEITA TUOTTEISSAMME JA PALVELUISSAMME. TAVOITE 
ON YHTENEVÄ YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN KESTÄVYYSTAVOITTEIDEN 9 ”KESTÄVÄÄ 
TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA” JA 15 ”ILMASTOTEKOJA” 

KANSSA. SIKSI VAADIMME JÄRJESTELMÄLLISESTI TIETOJA OSTAMISTAMME MATERIAALEISTA  
JA KÄSITTELEMME NIIDEN YMPÄRISTÖTIEDOT. 

AVAINLUVUT

SERTIFIOITUA PUURAAKA-AINETTA KAIKESTA  
OSTETUSTA PUURAAKA-AINEESTA*

* Puuraaka-aineostot omiin tuotteisiimme tuotantolaitoksiin Kinnarpissa,  
Skillingarydissä, Wormsissa, Tranåsissa ja Vinslövissä.

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA 
Meillä on käytäntöjä, joilla valvotaan puuraaka- 
aineen alkuperää. Perusvaatimuksemme on, 
että kaikki ostamamme puu tulee laillisista ja 
hyväksyttävistä lähteistä. Se tarkoittaa, että puu  
ei ole peräisin suuren luontoarvon omaavista 
metsistä, luonnonmetsistä viljelmiksi muutetuilta 
alueilta tai metsistä joissa esiintyy sosiaalisia 
konflikteja. Kaikesta ostamastamme puusta 92 %  
on joko FSC®-, FSC CW- tai PEFC-sertifioitua, eli 
riippumattoman tahon sertifioimaa tai valvomaa. 
Mutta meillä on kunnianhimoinen tavoite lisätä 
FSC-sertifioidun materiaalin osuus 26 %:sta 100 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Saatavuus ja hintakehitys 
ovat esteenä sen saavuttamiselle. Teemme 
toimittajien kanssa töitä, jotta he hankkivat itselleen 
jäljitettävyyssertifioinnin ja voivat siten toimittaa 
sertifioitua materiaalia. Monet toimittajistamme ovat 

vuoden aikana hankkineet sertifioinnin tai aloittaneet 
sertifiointiprosessin, ja siten voimme lisätä FSC-
sertifioidun materiaalin määrää seuraavana vuonna. 
Saksassa PEFC-sertifioidun raaka-aineen saatavuus 
on suurempi, kun taas Ruotsin tehtailla on suurempi 
saatavuus FSC-sertifioidusta raaka-aineesta. Vuoden 
aikana olemme ostaneet enemmän puuraaka-
ainetta Wormsin tehtaallemme, jonka vuoksi 
PEFC-sertifioidun raaka-aineen määrä on kasvanut.  
Tuotantolaitoksemme Kinnarpissa, Skillingarydissä, 
Tranåsissa ja Vinslövissä ovat FSC-sertifioituja. 
Nykyään valikoimassamme on lukuisia merkittyjä 
tuotteita, yhteensä 45:ssä eri tuotesarjassa.

u	TAVOITE 
Vuonna 2020 kaikki Kinnarps-tavaramerkeillä 
ostettava ja myytävä puuraaka-aine on peräisin  
FSC-sertifioiduista metsistä. 
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TUKEE YMPÄRISTÖTAVOITTEITA
Hakkuiden vähentäminen ja vastuullinen 
metsänhoito ovat välttämättömiä, jotta 
globaali ilmaston lämpeneminen saadaan 
hallintaan. FSC-merkittyjen tuotteiden avulla 
edistämme maailman metsien vastuullista 
käyttöä ja globaalin ympäristötavoitteen 
saavuttamista.

PAREMPI TALOUDELLISUUS
Käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja 
vähennämme uusien raaka-aineiden  
käyttöä ja olemme taloudellisia maapallon 
rajallisten resurssien suhteen.

PIENEMPI MATERIAALIEN KULUTUS
Työskentelemme usealla tavalla 
vähentääksemme hävikkiä tuotannossamme. 
Olemme mm. kehittäneet uusia menetelmiä 
viilutukseen ja käytämme erilaisia 
leikkuujätetyyppejä uusiin materiaaleihin 
tai tuotteisiin. Tuottamalla tuotteita 
materiaalitehokkaalla tavalla resurssit 
riittävät pidempään.

HYVIEN RAAKA- 
AINEIDEN JA 
MATERIAALIEN 
VAIKUTUS

RESURSSIEN OPTIMOINTI  
TEKSTIILEJÄ HYÖDYNTÄMÄLLÄ*

*Tuotanto Skillingarydissä.

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Materiaalin leikkauksessa käytetyn 
kankaan hyötysuhde on ollut viime vuosina 
tasaisesti 80 %:n paikkeilla, mikä on korkea 
taso. Käytämme täysin automatisoitua 
optimointiohjelmaa. Kaksi tekijää vaikuttaa 
hyötysuhteeseen: millaisella mallilla kangas 
leikataan sekä miltä päiväohjelma näyttää, 
eli kuinka monta samanarvoista tuotetta 
valmistetaan asiakastilausohjatun järjestelmän 
mukaan. Yli jäävä kangas lähetetään 
nykyään kierrätykseen tai uudelleenkäytetään 
materiaalissa, jolle olemme antaneet nimen 
Re:fill. Niistä tulee uusia tuotteita. 

u	TAVOITE
Tavoitteemme on säilyttää 82 %:n korkea  
taso ja kehittää uusia tuotteita, joissa  
ylijäävä leikkuujäte voidaan käyttää.
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NC Nordic Caren nojallinen tuoli Jackie on FSC-merkitty,  
mikä tarkoittaa että tuolissa käytetty puu on jäljitettävissä  
koko tuotantoketjun matkalta ja tulee vastuullisesti viljellyistä 
metsistä. Jackie-tuolissa on lisäksi Möbelfakta-merkintä.

VALITSE UUSIUTUVA  
MATERIAALI 
Puu ja villa ovat esimerkkejä  
luonnonmateriaaleista, jotka  
saadaan uusiutuvista lähteistä.

VALITSE FSC®-MERKITTY 
Silloin puu on jäljitettävissä 
koko arvoketjun matkalta aina 
metsään saakka. Voit olla 
täysin varma, että puuraaka-
aine tulee vastuullisesti 
hoidetuista metsistä. 

VALITSE  
YMPÄRISTÖMERKITTY 
Ympäristömerkityistä tuotteista 
tiedät, että niiden materiaaleille 
on asetettu vaatimuksia.

MATERIAALIOPAS
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KUN VALITSET MEIDÄT, EDISTÄT GLOBAALIA  
ILMASTOTAVOITETTA. ÄLYKKÄILLÄ MATERIAALIVALINNOILLA  

JA TEHOKKAALLA VALMISTUKSELLA JA KULJETUKSELLA  
PIENENNÄMME HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ. TAVOITTEEMME  

ON OLLA ILMASTONEUTRAALI. 

ILMASTO
2
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Suurin vähennys ilmastovaikutuksessa liittyy kuljetuksiimme. 
Kinnarps-autojemme täyttöaste on 90 %.

266
KG PAKKAUSMATERIAALIA SÄÄSTETÄÄN 

JOKAISESSA KULJETUKSESSA,  
KOSKA KINNARPS KÄYTTÄÄ HUOPIA

Painotamme omassa toiminnassamme 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden 
valitsemista. Vuodesta 2014 olemme vähentäneet 
ilmastoon vaikuttavia päästöjä yhteensä 13 %:lla. 
Suurin vähennys ilmastovaikutuksessa liittyy 
kuljetuksiimme konsernin sisällä. Kinnarps on 
markkinoilla toimija, joka pystyy tarjoamaan 
täysin oman kuljetusjärjestelmän. Se tarkoittaa, 
että voimme itse optimoida kuljetuksemme 
– suunnittelun ja reitit – ottaen huomioon 
ilmastovaikutuksen. Kinnarpsin tuotteet lastataan 
kuten palapeli, ilman laatikoita, minkä ansiosta 
90 %:n täyttöaste on mahdollinen. Sen sijaan 
käytämme pakkausapuna huopia, jotka otamme 
takaisin ja käytämme uudelleen. Sillä säästämme 
omaa ja asiakkaidemme pakkausmateriaalia 
6,5 tonnia joka päivä. Matkalla takaisin tehtaalle 
kuljetusautot täytetään tavarantoimittajilta 
saatavilla materiaaleilla. Olemme investoineet 
uusiin, puhtaampiin kuorma-autoihin ja ajamme 
pääasiassa dieselajoneuvoilla, joissa dieseliin 
on sekoitettu mäntyöljyä, pienentääksemme 
ympäristövaikutustamme. Kuljetukset koskevat 
Kinnarps- ja Drabert-tavaramerkkien tuotteita. 

HAASTE
Globaali ilmastotavoite tarkoittaa, että globaali 
lämpötilan nousu on saatava pidettyä alle kahden 

asteen ja mielellään pysymään 1,5 asteen paikkeilla. 
Tietoisuus ongelmasta on yhteiskunnassa suuri, 
mutta edelleen vaaditaan selkeitä aloitteita. 
Koemme että EU:n poliittisen päätöksenteon ja 
käytännön ratkaisuina ja kannustimina tapahtuvan 
toimeenpanon välillä on aukko. Suurin yksittäinen 
haaste on, että monet nykyiset prosessit ovat 
fossiilisista polttoaineista riippuvaisia, niin myös 
Kinnarps-konsernissa. Meidän tulee jatkaa työtä 
löytääksemme uusia, fossiilittomia vaihtoehtoja 
valmistukseemme ja kuljetuksiimme. Jotta niin 
tapahtuu, vaaditaan uutta, tehokkaampaa tekniikkaa 
ja parempaa uusiutuvien polttoaineiden saatavuutta. 
Mutta tarvitaan myös kauaskantoisia poliittisia 
pelisääntöjä uusiutuville polttoaineille, jotta  
ne olisivat kilpailukykyisiä fossiilisiin  
polttoaineisiin verrattuna. 

KUN VALITSET MEIDÄT, EDISTÄT GLOBAALIA  
ILMASTOTAVOITETTA. ÄLYKKÄILLÄ MATERIAALIVALINNOILLA  

JA TEHOKKAALLA VALMISTUKSELLA JA KULJETUKSELLA  
PIENENNÄMME HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ. TAVOITTEEMME  

ON OLLA ILMASTONEUTRAALI. 
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AVAINLUVUT

UUSIUTUVA ENERGIA
Monet tuotantolaitoksistamme 
lämmitetään omasta toiminnas-
tamme peräisin olevalla puujät-
teellä. Se on uusiutuva energia-
lähde, joka pienentää fossiilisia 
hiilidioksidipäästöjä. 

VÄHEMMÄN PAKKAUKSIA
Kinnarpsin omat kuljetukset, 
siniset autot, on optimoitu vä-
hentämään ympäristövaikutusta. 
Kuljettajamme huolehtivat myös 
pakkausmateriaaleista, joten 
voimme varmistaa energiatehok-
kaan kierrätyksen, eikä asiakkait-
temme tarvitse huolehtia niistä.

ALHAISEMMAT  
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
Valitsemalla ilmastoälykkäistä 
materiaaleista valmistettuja tuot-
teita, energiatehokkaan tuotannon 
ja optimoidut kuljetukset, olet 
mukana vaikuttamassa yhteisen 
globaalin ilmastotavoitteen saa-
vuttamiseen. 

ÄLYKKÄIDEN ILMASTOVALINTOJEN 
VAIKUTUS  
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ENERGIAN KÄYTTÖ  
ORGANISAATIOSSA*

* Tuotantopaikkakunnat Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, 
Worms, Tranås, Vinslöv, ISO-sertifioidut myyntitoimistot 
Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. 

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA 
Kinnarpin, Skillingarydin ja Wormsin 
tuotantolaitoksilla on käytössä täysin uusiutuva 
lämmitys omaa puujätettämme polttamalla. 
Öljykattilat ovat olemassa laiterikkojen tai 
korjausten varalle. Maalämpö lämmittää Materian 
tehtaan Tranåsissa. Muut yksiköt lämmitetään 
kaukolämmöllä, sähköllä, kaasulla tai öljyllä. 
Nestekaasua käytetään maalausprosesseissa 
ja lämmityksessä Jönköpingissä. 13 % 
kokonaispolttoainekulutuksesta muodostuu 
uusiutuvista polttoaineista puhtaan biokaasun tai 
biodieselin ja fossiilisen dieselin sekoituksesta. 

u	TAVOITE
Tavoitteemme on energiakartoittaa toiminta ja 
vähentää energiankäyttöämme 10 %:lla vuoteen 
2020 mennessä.

Yksikkö: TJ

Sähkö 114,5
Brikettilämmitys 93,0
Kaukolämpö 9,3
Maakaasu 0,7
Polttoöljy 3,9
Nestekaasu 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Bensiini 1,4
Biokaasu 0,1

AVAINLUVUT

RESURSSIEN OPTIMOINTI  
OMIEN AUTOJEN  

TÄYTTÖASTEEN AVULLA*

*Kinnarpsin omat toimituskuljetukset

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Tarkka toimitussuunnittelu ja pakkaaminen 
toimitusjärjestyksessä mahdollistaa tasaisesti 
korkean täyttöasteemme. Pakkausmateriaalina 
käytämme huopia ja pahvia, joten voimme pakata 
tuotteet erittäin tiiviisti ja tarkasti kuutiometriä 
kohti, jolloin jokaiseen autoon saadaan enemmän 
tuotteita. Olemme vuoden aikana lisänneet 
asennustoimituksen jälkeen toimittajilta 
tehtaille mukaan otettavan materiaalin määrää. 
Olemme lisäksi ajaneet enemmän ulkoisia 
toimituksia täyttääksemme kuljetukset paremmin 
asiakastoimitusten jälkeen. 

u	TAVOITE
Tavoitteemme on lisätä paluukuljetustemme 
täyttöastetta. Siksi otamme käyttöön järjestelmän, 
joka helpottaa suunnittelua sekä suunnittelemme 
kaikki kuljetukset ja vastaamme niistä. Tulemme 
myös hankkimaan lisää ulkoisia kuljetustehtäviä.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. VUONNA 2030 OLEMME ILMASTONEUTRAALEJA  
KAIKISSA PROSESSEISSA JA TOIMINNOISSA. TAVOITE LIITTYY YK:N KESTÄVYYSTA-
VOITTEISIIN 7 ”EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA” SEKÄ 13 ”ILMASTOTEKOJA”. 
TYÖSKENTELEMME JATKUVASTI ENERGIATEHOKKUUSPARANNUSTEN PARISSA  

KAIKESSA TOIMINNASSAMME. TAVOITTEEMME ON KÄYTTÄÄ ENEMMÄN ENERGIAA  
UUSIUTUVISTA LÄHTEISTÄ.
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AVAINLUVUT

PÄÄSTÖT HIILIDIOKSIDIEKVIVALENTTEINA 
(TONNIA)* 

* Tuotantopaikkakunnat Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms,  
Tranås, Vinslöv, ISO-sertifioidut myyntitoimistot Ruotsissa, Norjassa,  

Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Ks. Greenhouse Gas Protocol  
scope 1 ja 2., www.ghgprotocol.org

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Olemme vähentäneet vuodesta 2014 alkaen ilmastoon vaikuttavia 
päästöjä yhteensä 13 %:lla. Suurin vähennys liittyy kuljetuksiimme. 
Se johtuu mm. siitä, että olemme investoineet 16 uuteen Euro 6 
-kuorma-autoon, jotka ovat polttoainetaloudellisempia. Omissa 
kuorma-autoissamme olemme siirtyneet dieselpolttoaineeseen, 
jossa on suurempi osuus biodieseliä. Seuraava vaihe on siirtyä 
kuljetuksissamme puhtaaseen biodieseliin, ja tutkimme paraikaa 
mahdollisuuksia. Uusissa autoissa on myös edistynyt kuljettajan 
tukijärjestelmä, joka ennakoi optimaalisen ajonopeuden GPS:n 
avulla. Olemme vuoden aikana käyttäneet normaalia enemmän 
öljyä. Se johtuu siitä, että olemme uusineet lämmityskattiloita 
briketeille. Tehtaillamme pidetään säännöllisesti energiakokouksia, 
joissa pyritään tunnistamaan energiatehokkuustoimenpiteitä. 
Siksi olemme tehneet Wormsin tehtaalla energiakartoituksen. 
Skillingarydin tehtaalla olemme investoineet uuteen 
ilmastointijärjestelmään, mikä tarkoittaa 162 GJ:n sähkön säästöä 
vuodessa. Paineilmajärjestelmän huoltaminen on tärkeää. 
Järjestelmän mahdollisia vuotoja kuuntelemalla olemme vuoden 
aikana tiivistäneet 37 kohtaa – mikä laskelmiemme mukaan on 
tuonut 1 093 GJ:n säästöt. Kinnarpissa olemme energiatehostaneet 
tuotantoa asentamalla uuden putkiston ja älyohjauksen UV-
maalauksessa. Olemme myös ohjanneet purun imujärjestelmän 
siten, että se toimii vain sahauksen yhteydessä. Yhteenlaskettuna 
nämä energiatehostustoiminnot tarkoittavat konsernin 
kokonaisenergiankulutuksessa 1 %:n laskua.

u	TAVOITE
Vuoteen 2020 mennessä päästöt ovat pienentyneet 20 %:lla  
vuoteen 2014 verrattuna.
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Kinnarpsin Space-säilytyssarja on ilmastotehokas sekä tuotannon että kuljetuksen  
yhteydessä. Se valmistetaan energiatehokkaalla tehtaallamme Kinnarpissa ja  
kuljetetaan asiakkaille omilla autoillamme joiden polttoaine on 50 %:sti biodieseliä. 
Space on lisäksi pääasiassa puuta, joka on uusiutuva materiaali.

KULJETUS
Materiaalien ja komponenttien ly-
hyet kuljetukset tuotantopaikalle 
tuottavat paremman ympäristö-
vaikutuksen. Kuljetukset uusiutu-
villa polttoaineilla ja polttoaineta-
loudellisilla autoilla sekä korkea 
täyttöaste ovat myös tehokas 
tapa pienentää CO2-päästöjä. 

TUOTANTO
Tarkasta mitä energiamuotoja 
tuottaja käyttää sähköön, läm-
mitykseen ja prosesseihin sekä 
kuinka energiatehokasta tuotanto 
on. Energiamuotojen tulee olla 
fossiilittomia ja uusiutuvia. 

MATERIAALIVALINNAT
Valitse mielellään puu, joka on 
uusiutuva materiaali ja jonka 
ilmastovaikutus on alhainen  
koko arvoketjun läpi.

Nämä kolme aluetta vaikuttavat eniten tuotteen ilmastovaikutukseen.

ILMASTO-OPAS
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PUHTAAT  
MATERIAALIT

3
KUN VALITSET MEIDÄT SAAT TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN ILMAN 

TURHIA KEMIKAALEJA. TYÖNTEKIJÄT VOIVAT PAREMMIN JA VOIVAT 

TYÖSKENNELLÄ KESKITTYNEEMMIN. EMME KÄYTÄ MATERIAALEJA, 

JOTKA VAIKUTTAVAT HAITALLISESTI IHMISIIN TAI YMPÄRISTÖÖN.
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KAIKISTA KINNARPS COLOUR STUDION  

KANKAISTA ON EU ECOLABEL- TAI  

OEKO-TEX-MERKITTYJÄ

69%

Yleisesti katsoen monet materiaalit ja tuotteet 
sisältävät aineita, jotka vaikuttavat ympäristöön 
ja ihmisten terveyteen. Tällaisia aineita voi olla 
raaka-aineessa jo valmiina tai niitä voi tulla, kun 
kalusteita valmistetaan. Ne vaikuttavat suorassa 
kosketuksessa tai erittymällä ilmaan. Erityisen 
tavallisia huonekaluteollisuudessa ovat VOC-
yhdisteet (Volatile Organic Compounds), eli 
haihtuvat orgaaniset liuotinaineet. VOC-yhdisteitä 
on erilaisissa liimoissa ja maaleissa, ja niitä erittyy 
hengitysilmaan, mikä voi aiheuttaa päänsärkyä tai 
keskittymisvaikeuksia. 

Olemme Kinnarps-konsernissa vähentäneet 
VOC-yhdisteiden käyttöä 47 %:lla vuodesta 
2012. Yksinomaan vuoden 2016 aikana olemme 
pienentäneet VOC-yhdisteiden käyttöä peräti 10 %.

Tuotteemme eivät sisällä lainkaan haitallisia 
aineita, jotka ovat Reachin ehdokaslistalla, joka on 
kuvaus erityisen vaarallisista aineista. Raportoidut 
avainluvut koskevat omia tuotantoyksiköitämme 
Kinnarpissa, Skillingarydissä ja Wormsissa ja 
Drabert- ja Kinnarps-tuotemerkkejä. Muut konsernin 
tavaramerkit työskentelevät aktiivisesti puhtaiden 
materiaalien parissa omien toimittajaseurantojen 
avulla ja seuraamalla The Better Effect Indexin 
kriteerejä. 

HAASTE 
Kemikaaleja käytetään maaleissa, liimoissa ja 
väreissä luomaan pintoja, jotka kestävät nesteitä  
ja puhdistusaineita. Ne ovat tärkeitä ominaisuuksia 
ympäristöissä, joissa asetetaan korkeat puhdistus- 
ja desinfiointikriteerit – esimerkiksi sairaaloissa, 
kouluissa ja ravintoloissa. Mutta tällainen 
vastustuskykyinen pintakäsittely ei läpäise 
johtavien ympäristömerkintöjen vaatimuksia.  
Suurin haasteemme on kehittää pintakäsittelyjä, 
jotka läpäisevät sekä korkeat ympäristövaatimukset 
että tiukat laatuvaatimukset.

MUOVI
Useiden Kinnarps- ja Drabert-tuotemerkkien 
tuolien pehmuste valetaan omalla laitoksellamme 
Skillingarydissä. Olemme luopuneet terveydelle 
haitallisen TDI-isosyanaatin käytöstä ja korvanneet 
sen valmistuksessa turvallisemmalla MDI-

kemikaalilla. Vaahto ei sisällä palosuoja-ainetta. 
Kaikki konsernin kalusteet ovat Bisfenoli A- ja 
ftalaatti-vapaita.

PUU
Lastulevyn valmistuksessa käytetään formaldehydiä 
sisältävää liimaa. Kaikki lastulevymme täyttävät 
E1-vaatimuksen, mikä tarkoittaa hyvin alhaista 
formaldehydipäästöä. Monien levyjemme E1-arvoa 
on vähintään puolitettu.

METALLI
Kuusiarvoinen kromi on allergioille ja syövälle 
altistava. Siksi käytämme tuotteissamme vain 
kolmiarvoista kromia, joka on parempi vaihtoehto.

TEKSTIILIT
Kaikki Kinnarps Colour Studion kankaat ovat 
vapaita palonsuoja-aineista ja atsoväreistä. 
Käytämme sen sijaan villaa, joka on luontaisesti 
paloa hidastava aine tai polyesterikankaita, joiden 
kuiturakenne on palosuojattu. Kinnarps Colour 
Studion tekstiileistä 69 % on sertifioitu joko  
EU-ympäristömerkkijärjestelmän tai  
Oeko-Tex®-standardin mukaisesti.

ELEKTRONIIKKA
Elektroniikka sisältää metalleja ja kemikaaleja, jotka 
voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysongelmia. 
Olemme asettaneet vaatimuksen, että kaikki 
toimittajamme noudattavat RoHs-direktiiviä, joka 
rajoittaa tai kieltää eräiden raskasmetallien ja 
palonestoaineiden käytön elektroniikassa.  Lyijyn, 
elohopean, kadmiumin, kuusiarvoisen kromin sekä 
PBB- ja PBDE-palonestoaineiden käyttö on kielletty. 
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TAVOITE 
2020

AVAINLUVUT

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. KINNARPS-KONSERNI EI VUONNA 2030 KÄYTÄ  
MITÄÄN MATERIAALIA, JOKA ON LUOKITELTU TERVEYDELLE TAI YMPÄRISTÖLLE  

VAARALLISEKSI TAI JOKA VAIKUTTAA HAITALLISESTI TERVEYTEEN JA YMPÄRISTÖÖN.  
TAVOITE LIITTYY YK:N KESTÄVYYSTAVOITTEESEEN 12 ”VASTUULLISTA KULUTTAMISTA”,  
JONKA TARKOITUS ON VARMISTAA LUONNONVAROJEN VASTUULLINEN JA TEHOKAS  
KÄYTTÖ. TAVOITE, JONKA SAAVUTAMME INNOVATIIVISELLA TUOTEKEHITYKSELLÄ  
JA UUSILLA VALMISTUSMENETELMILLÄ. 

LIUOTINAINEIDEN (VOC) KULUTUS (TONNIA)*

* Avainluvut tarkoittavat omaa tuotantoamme Kinnarpissa, Skillingarydissä, Wormsissa (Drabert ja Kinnarps)

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Vuoden 2016 aikana olemme pienentäneet 
VOC-yhdisteiden käyttöä peräti 10 %:lla. 
Skillingarydissä kulutus on puolittunut, 
kun liuotinpohjainen liima on korvattu 
vesipohjaisella liimalla ja kuumaliimalla. 
Wormsissa puhdistusaineiden vaihtaminen 
100-prosenttisista liuotinaineista vaihtoehtoisiin 
19 %:n ja 5 %:n tuotteisiin jatkuu. Kinnarpissa 
olemme saavuttaneet tavoitteen vähentää 
pesuohenteita maalauskoneiden pesussa 
30 %:lla pesukertaa kohti.

Kinnarpin tehtaallamme käytämme  
UV-maaleja tasaisiin, viilutettuihin pintoihin,  
ja tuloksena on kestävä pinta ja hyvin alhaiset 
VOC-päästömäärät. 

Kinnarps Capella ja Sarja P on testattu 
ilmastohuoneessa, jossa mitattiin mitä 
kemikaaleja niistä vapautuu. Testitulokset  
ovat huomattavasti alle raja-arvojen.  

Se tarkoittaa, että VOC-yhdisteiden päästöt  
ovat hyvin alhaisia, mikä antaa pisteitä  
LEED-rakennussertifioiduissa hankkeissa. 
NC Nordic Care on vaihtanut katalyyttimaalit 
ympäristöystävällisempiin vesiohenteisiin 
lakkoihin useissa tuotteissa. 

Drabertin Entrada-tuolin valmistuksessa 
käytettiin aikaisemmin liuotinpohjaista liimaa. 
Liima vaihdettiin 2016 kuumaliimaan, jota 
ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle 
tai terveydelle. Tämä antaa paremman 
työympäristön sekä niille, jotka valmistavat 
tuolin että niille, jotka käyttävät sitä. 

u	TAVOITE
Vuoteen 2020 mennessä VOC-yhdisteiden 
päästöt ovat pienentyneet 20 %:a vuoteen  
2015 verrattuna.
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YKSINKERTAISEMPI  
SERTIFIOINTI
Yhä useammat kiinteistöjen 
omistajat haluavat rakennuksille 
kestävyyssertifioinnin, esimer-
kiksi LEED:n. Niissä asetetaan 
vaatimuksia sisäilman laadulle 
ja sisustuksen vapauttamien 
kemikaalien määrälle. Silloin 
kalusteilla on tärkeä rooli. 

PUHTAIDEN MATERIAALIEN VAIKUTUS
LISÄÄNTYNYT TUOTTAVUUS
Tutkimuksen (NIH, National 
Institute of Environmental Health 
Sciences) mukaan työntekijöiden 
kyky ajatella ja tehdä päätöksiä 
paranee ympäristöluokitelluissa 
rakennuksissa, koska liuotinai-
nepäästöt (VOC) ovat pienemmät 
ja hiilidioksidipitoisuus alhaisempi.

PAREMPI TYÖYMPÄRISTÖ
Olemme joka päivä kosketuk-
sissa eri tuotteissa olevien 
kemikaalien kanssa. Tutkijat ovat 
löytäneet yhteyden hormonihäi-
riöitä aiheuttavien aineiden ja 
ylipainon, kakkostyypin diabe-
teksen, hormonaalisten syöpien, 
lisääntymisongelmien, allergian ja 
astman välillä. Puhtaita materi-
aaleja käyttämällä pienennetään 
ihmisten sairastumisriskiä. 

LIUOTINAINEIDEN KULUTUS  
ON VÄHENTYNYT VUODESTA 2012

47 %
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VÄLTÄ!
FTALAATIT. Käytetään muovin ja kumin 
pehmentimenä. Myös väreissä ja liimassa. 
Epäillään aiheuttavan hormonihäiriöitä. 

PALONSUOJA-AINE. Käytetään tekstiileissä  
ja muoveissa. Jotkin niistä aiheuttavat 
hormonaalisia häiriöitä.

BISFENOLI A. Käytetään muoveissa, maaleissa  
ja liimoissa. Aiheuttaa hormonaalisia häiriöitä.

FORMALDEHYDI. Voi olla lastulevyissä, 
tekstiileissä ja nahassa käytetyissä liimoissa. 
Aiheuttaa allergisia reaktioita ihokosketuksessa  
ja on karsinogeeni. 

HAIHTUVAT ORGANISET LIUOTINAINEET 
(VOC). On väreissä, maaleissa, liimoissa ja 
puhdistusaineissa. Voi aiheuttaa päänsärkyä, 
keskittymishäiriöitä ja huonon ilmanlaadun. 

REACH-EHDOKASLISTAN KEMIKAALIT.  
Kysy valmistajalta, joka lain mukaan  
on tiedotusvastuussa.

VALITSE!
YMPÄRISTÖMERKITYT TUOTTEET. 
Möbelfakta ja NF Environnement ovat hyviä 
vaihtoehtoja. 

VESIPOHJAINEN MAALI. vapauttaa vain  
vähän tai ei lainkaan VOC-yhdisteitä.

LAMINAATTILEVY. Jos asetetaan korkeat 
vaatimukset puhdistamisesta nesteellä ja 
desinfiointiaineella, voit korvata maalipinnat 
puristetulla laminaatilla.

YMPÄRISTÖMERKITYT KANKAAT.  
EU Ecolabel ja Oeko-tex varmistavat, ettei  
kankaissa ole haitallisia kemikaaleja.

OPAS PUHTAISIIN 
MATERIAALEIHIN
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Drabertin Entrada II -työtuoli, Kinnarpsin Space-säilytys ja Oberon-työpöytä. 
Entradan valmistuksessa käytettiin aikaisemmin liuotinpohjaista liimaa. 
Liima vaihdettiin 2016 kuumaliimaan, jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi 
terveydelle tai ympäristölle. Tämä luo paremman työympäristön niille,  
jotka valmistavat tuolin sekä niille, jotka käyttävät sitä.
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Embrace – naposteltavan hyvää. 
Kun suunnittelimme Embrace-tuolin, 
asetimme tiukat vaatimukset rakenteelle 
ja materiaaleille. Kaikkien tuolissa 
käytettyjen materiaalien piti täyttää 
ympäristömerkintöjen vaatimukset  
ja olemme varmistaneet kaikkien  
osien sisällön. 

NÄITÄ TARVITSET
20 g hiivaa tai 1 rkl ruisleipäjuurta
1 rkl tummaa siirappia
n. 4,5 dl vettä
1/2 dl Kinnarpsin koivujauhoja
1,5 dl karkeaa ruisjauhoja (luomu)
3 dl ruissihtijauhoja (luomu)
2 dl vehnäjauhoja (luomu)
1 tl merisuolaa

TEE NÄIN
Murusta hiiva astiassa ja liuota  
se kädenlämpöisessä vedessä.
Lisää koivujauhot, siirappi ja 
suola. Sekoita sitten sekaan 
loput ainesosat ja nostata 
huoneenlämmössä noin tunnin 
verran. Jos käytät hapanjuurta, 
nostatusaika on kaksinkertainen. 
Alusta taikina ja laita haluamaasi 
vuokaan, nostata n. 45 minuuttia 
tai kunnes leipä näyttää 
valmiiksi kohonneelta. Laita uuni 
lämpenemään 180 °C:een. Paista 
50 minuuttia tai kunnes leivässä 
on kaunis kuori. Ota leipä pois 
vuoasta ja anna sen levätä yön yli.

LEIVO EMBRACE-LEIPÄ!

Kinnarps oli 2016 mukana yhteiskunnallisessa Almedals veckan 
-seminaaritapahtumassa keskustelemassa kalusteiden sisältämistä 
kemikaaleista ja lisäämässä yleistä tietoisuutta niiden vaikutuksesta 
terveyteemme. Haluamme, että entistä useammat kiinnittävät huomiota 
ongelmaan ja vaativat puhtaiden materiaalien käyttöä sisustuksessa! 
Tekemämme tutkimus osoittaa, että monet ruotsalaiset – 9 henkilöä 
10 vastaajasta – on huolissaan tuotteiden sisältämistä kemikaaleista 
mutta vain puolet (49 %) tietää, että huonekalut voivat vapauttaa tai 
sisältää terveydelle haitallisia kemikaaleja. Kerroimme myös, miten 
Kinnarps työskentelee puhtaiden materiaalien parissa suunnittelussa ja 
tuotannossa – ja sitten tarjoilimme suupaloja. Suupaloihin oli leivottu 
jauhoja, jotka on saatu omasta FSC®-sertifioidusta koivusta valmistetusta 
Embrace-tuolistamme. Niin puhdasta, että sitä voi syödä. Kuidut tulevat 
kaupan päälle!
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KUN VALITSET MEIDÄT, TIEDÄT ETTÄ TUOTTEET ON VALMISTETTU 

HYVISSÄ TYÖYMPÄRISTÖISSÄ. EMME LUOTA KAIKKEEN MITÄ 

SANOTAAN, VAAN HANKIMME ITSENÄISESTI TIETOA PAIKAN  

PÄÄLTÄ TOIMITTAJIEMME LUONA. OLEMME PIAN TARKASTANEET 

KAIKKI KORKEAN RISKIN TOIMITTAJAMME. 

SOSIAALINEN 
VASTUU

4
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 KORKEAN RISKIN TOIMITTAJISTA  
ON TARKASTETTU

79%

Haluamme olla varmoja, että tuotteemme on 
valmistettu yhteiskunnallisesti hyväksytyllä tavalla, 
hyvillä työehdoilla, ja että palkat ja vakuutukset ovat 
asianmukaisia. Sosiaalinen vastuumme ei koske 
vain omien tuotantolaitostemme työehtoja vaan 
myös toimittajiemme työehtoja kaikilla tasoilla. 
Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan tietoa. Pelkkä 
kirjallinen vakuutus toimittajalta ei riitä – jos meillä 
on pieninkin syy epäillä, että olosuhteet eivät ole 
oikeat, vastuullamme on seurata tilannetta ja tehdä 
parannuksia. Se tapahtuu riskianalyyseillä ja paikan 
päällä tehtävillä tarkastuksilla. 

TYÖSKENTELYTAPA
Kaikkien toimittajiemme on allekirjoitettava Supplier 
Code of Conduct -toimintaohje. Ilmaisemme 
siinä sosiaalisen vastuun odotuksemme ja 
vaatimuksemme toimittajilta. Toimintaohje 
perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. 
Tämän perusvaatimuksen lisäksi asetetaan 
materiaalikohtaisia vaatimuksia toimitettaviin 
materiaaleihin. Vaatimukset perustuvat 
ympäristömerkintöihin. Ostamme paljon materiaaleja 
ja osia, jotka työstetään ja/tai asennetaan omassa 
tuotannossamme, mutta ostamme myös valmiita 
tuotteita. Vaatimukset ovat kuitenkin samat ja 
kartoitamme toimittajaketjun aina osavalmistukseen 
saakka. Sen jälkeen toimittajista tehdään 
riskiarviointi. Se perustuu valmistusprosessiin, 
alan tuntemukseen ja siihen, missä maassa 
tuotanto sijaitsee. Jos arvioimme, että on suuri 
vaara ettei toimintaohjeemme vaatimuksia täytetä, 
teemme tarkastuksen toimittajan luona paikan 
päällä. Tarkastus tehdään myös kaikille uusille 
toimittajille. Tarkastuksilla paikan päällä on useita 
tavoitteita, mm. selvittää riskit ja muodostaa 
perusta niiden vähentämiselle. Lähtökohta on antaa 
tavarantoimittajille mahdollisuus kehittyä ja siten 
täyttää kaikki vaatimukset. Tarkastuksista laaditaan 
raportti, jossa on mainittu mahdolliset poikkeamat, 
jotka toimittajan tulee korjata. Jos vaatimuksia ei 
täytetä eikä toimittaja korjaa puutteita, liikeyhteistyö 

päättyy. Jos kyseessä on uusi toimittaja, sen kanssa 
ei tehdä sopimusta.

TOIMITTAJASEURANTA LATVIASSA
Yksi esimerkki menestyksekkäästä toimittajalle 
tehdystä tarkastuksesta koskee Materian Viper-
pöydän muotoonpuristettua levyä. Latviassa 
toimittajan luona tehdyn ensimmäisen tarkastuksen 
aikana löysimme sekä suuria että pieniä 
poikkeamia. Esimerkiksi palohälytysharjoituksia 
ei ollut tehty, käyttöturvallisuustiedotteet olivat 
vain toimistossa mutta eivät tuotantotiloissa, 
lounastilan, pukuhuoneen ja suihkutilojen taso 
oli alhainen, ja maalaamohenkilökunnalta puuttui 
hengityssuojaimet. Toimittaja ryhtyi toimenpiteisiin 
ja seurantatarkastuksessa, jonka teimme 2016, 
totesimme toimittajan tehneen useita parannuksia. 
Parannuksia olivat mm. uusi pukuhuone ja uusi 
henkilöstöruokala. Ilmastointijärjestelmä oli 
vaihdettu, jotta pölyn määrää saatiin vähennettyä. 
Lisäksi oli lisätty tietoa työympäristöstä, tehty 
palopelastusharjoituksia ja huolehdittu, että 
ensiapuvarustus oli saatavilla useissa tuotannon 
pisteissä. Lisäksi hengityssuojaimet oli varattu 
koko maalaamossa tai sen läheisyydessä 
työskentelevälle henkilöstölle. Suuret poikkeamat 
oli siis korjattu. 
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Materian Viper on yksi tuotteista, jolle on tehty toimittajatarkastus paikan 
päällä ja seurauksena oli useita parannuksia. 

HAASTE
Tehokas sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa, ettei 
vaatimusten esittäminen riitä. Meidän täytyy myös 
seurata ja varmistaa, että vaatimukset todella 
täytetään. Yleisesti ottaen alan on parannettava 
seurantaa. 

Entistä paremman seurannan vaatimus koskee 
luonnollisesti Kinnarps-konsernin omaa toimintaa. 
Meidän tulee tietää missä käyttämämme osat on 
todella valmistettu ja millaiset olosuhteet paikan 

päällä ovat. Siksi meidän tulee aika ajoin tuntea 
toimittajaketju pidemmältä matkalta kuin vain 
ensimmäiseltä toimittajatasolta. Erityinen haaste 
kalustealalla on, että monet pienet kalusteosat, 
esimerkiksi ruuvit ja helat, valmistetaan Kiinassa. 
Kiina on vaikeasti valvottavissa oleva markkina-alue 
ja esimerkki korkean riskin maasta, kun puhutaan 
työehdoista ja palkoista. Täällä on tärkeämpää 
valvoa määräysten noudattamista.
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 79%

OSUUS OSTOVOLYYMISTÄ (SEK), JOKA ON LUOKITELTU  
KORKEAN RISKIN OSTOKSI, JA JOSSA TOIMINTAPERIAATETTA 

VALVOTAAN TARKASTUKSILLA*

* Ostot oman valikoimamme tuotteisiin

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Valtaosa toimittajistamme on Pohjois-Euroopassa. 
Pieni osa toimittajistamme on Kiinassa. Jotta 
voimme työskennellä suoraan näiden toimittajien 
kanssa, olemme perustaneet ostokonttorin 
Shanghaihin. Siten meillä on paikallinen jalansija 
sekä kielen ja kulttuurin tuntemus, mikä helpottaa 
kehitystyötä yhteistyössä toimittajien kanssa. 

Toteutetuista tarkastuksista saadut tulokset 
osoittavat, että olosuhteet toimittajiemme 
tuotantolaitoksilla ovat yleisesti ottaen hyvät. 
Yleisimpiä puutteita ovat pienet puutteet 
paloturvallisuudessa – esimerkiksi lukitut palopostit 
tai merkitsemättömät palosammutuskalusteet. 
Lisäksi ilmeni, ettei suojavarusteita käytetä – 
vaikka ne ovat käytettävissä. Aasiassa voi lisäksi 
olla puutteita työajoissa, sillä siellä käytetään 
vierastyövoimaa. Lisäksi työympäristöissä 
esiintyy puutteita kemikaalien käsittelyssä ja 
suojavarusteet ovat puutteellisia. Tehdessämme 
seurantatarkastuksia toimittajien toimenpiteiden 

jälkeen, näemme tehtyjä parannuksia ja sen että 
työllämme on vaikutusta. 
Materia, NC Nordic Care ja Skandiform ostavat  
sekä osia että valmiita tuotteita. Tarkastuksia on 
tehty myös alihankkijoille, ja olemme valmentaneet 
ja avustaneet tavarantoimittajia suorittamaan omia 
säännöllisiä tarkastuksia omien toimittajiensa 
luona.

Vuonna 2016 tarkastimme 15 uudesta 
tavarantoimittajasta kuusi toimittajaa. Tämä 
merkitsee, että vielä on tarkastettava yhdeksän 
tavarantoimittajaa. 
Painotamme materiaalien ja osien toimittajiin. 
Kuluneen vuoden aikana olemme pyrkineet 
painottamaan liiketoiminnan niihin toimittajiin,  
jotka parhaiten täyttävät vaatimuksemme.  
Siten voimme syventää yhteistyötä.

u	TAVOITE 
2020 korkean riskin luokituksen saaneista 
ostovolyymeistä on tarkastettu 100 %. 

AVAINLUVUT

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. MEILLÄ ON VUONNA 2030 HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ, 
JOKA EDISTÄÄ POSITIIVISELLA TAVALLA YHTEISKUNTAKEHITYSTÄ 
TOIMINTAPAIKOISSAMME JA SIELLÄ MISSÄ MEILLÄ ON YHTEISTYÖKUMPPANEITA. 
TAVOITE LIITTYY YK:N KESTÄVYYSTAVOITTEISIIN 8 ”IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA 

TALOUSKASVUA” JA 10 ”ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN”. SAAVUTAMME TAVOITTEEN 
KARTOITTAMALLA JA RISKIARVIOIMALLA TOIMITTAJAKETJUMME MM. PAIKAN PÄÄLLÄ 
TAPAHTUVALLA SEURANNALLA. TOIMITTAJIEN KANSSA TAPAHTUVA TIIVIS YHTEISTYÖ  
ON PERUSEDELLYTYS HYVIEN TYÖOLOSUHTEIDEN PUOLESTA VAIKUTTAMISESSA.
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Taukojumppa Materian Tranåsin tehtaalla.

SOSIAALISEN  
VASTUUN VAIKUTUS

MUUTTUNUT ASENNE
Sosiaaliset vaatimukset 
ehkäisevät epätervettä  
kilpailua ja vähentävät sellaisten 
tavarantoimittajien määrää, 
jotka eivät noudata sosiaalista 
vastuutaan.

HYVÄ OMATUNTO
Asettamalla vaatimuksen 
sosiaalisesta vastuusta, vaikutat 
siihen, että tuotteet valmistaneilla 
ihmisillä on hyvät työehdot  
ja työympäristö.

Näissä tilanteissa on oltava erityisen tarkkana.  
Kysy onko laadittu järjestelmää, jonka avulla  

varmistetaan, että eri vaatimuksia noudatetaan.

RISKIMAAT
Valmistetaanko tuote maassa tai sisältääkö se osia maasta,  

joka on BSCI:n riskimaiden luettelossa?
(Business Social Compliance Initiative, BSCI, on eurooppalainen  

yritysvetoinen yhteistyöaloite, joka pyrkii parantamaan työolosuhteita  
globaalissa toimitusketjussa.)

TYÖSKENTELYTAPA
Onko tuotanto työpainotteinen? Liittyykö siihen paljon käsin tehtävää  

tai epäpätevää työtä, jolloin siihen voi sisältyä lapsityövoiman käytön riski?  
Onko markkina-alueella sesonkityötä ja siirtotyöläisiä?

KEMIKAALIT 
Sisältääkö tuote paljon kemikaaleja tai liittyykö siihen muulla tavoin  

suuria terveys- tai ympäristöriskejä?

VASTUULLISUUSOPAS
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KUN VALITSET MEIDÄT, VOIT OLLA TALOUDELLINEN 

RESURSSIESI SUHTEEN. AUTAMME SINUA UUDISTAMAAN JA 

UUDELLEENKÄYTTÄMÄÄN VANHOJA KALUSTEITA. NE, JOITA ET ENÄÄ 

TARVITSE, MYYDÄÄN EDELLEEN TAI KIERRÄTETÄÄN VASTUULLISELLA 

TAVALLA. AIOMME OLLA ALAN PARAS LUOMALLA KIERTÄVIÄ 

RATKAISUJA JA KAUEMMIN KESTÄVIÄ TUOTTEITA. 

KIERRÄTYS
5
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Prim-äänieriste koostuu puoleksi kierrätysmateriaalista. 25 % on kangasjätettä Skillingarydin tehtaaltamme ja 25 % on 
kierrätettyä PET-muovia.

Taloudellisuus uudelleenkäytön ja uudistamisen 
muodossa on globaali megatrendi. Kehitystä 
edistää, että EU työskentelee nyt uusien 
toimistokalusteiden hankintakriteerien parissa. 
Kriteerit ovat opas vihreille julkisille hankinnoille ja 
niiden lähtökohta on perustavanlaatuinen kysymys: 
Tarvitseeko organisaatiosi todella ostaa uutta? Vai 
voidaanko entisiä uudistaa ja uudelleenkäyttää? 

THE BETTER LOOP
Yhtenä Euroopan suurimmista sisustusratkaisujen 
toimittajista haluamme pystyä tarjoamaan 
liiketoimintamallin, joka täyttää asiakkaiden 
vaatimukset inventoinnin, uusimisen ja nykyisten 
ratkaisujen parantamisen osalta. Tarjoamassamme 
”The Better Loop” -palvelussa olemme koonneet 
palvelut ja materiaalit, jotka mahdollistavat kiertävän 
kalustevirran ja pidentävät tuotteiden elinkaarta. 
”The Better Loop” -konseptin puitteissa olemme 
tunnistaneet kolme erilaista strategista aluetta; 
Re:fresh, Re:use ja Re:cycle. 

Lisäksi olemme vuoden 2016 aikana 
tehneet työtä uuden kiertävän liiketoimintamallin 
kehittämisessä. Työ on vielä kesken, mutta 
tavoitteemme on integroida kiertävä ajattelu kaikkiin 
tasoihin. Autamme asiakkaitamme olemaan 
taloudellisia resurssiensa käytössä ja pidennämme 
kierrossa olevien tuotteiden elinkaarta.

KEHITYSPROJEKTI
Osana esivaihetta olemme olleet mukana 
hankkeessa ”Cirkulär affärsinnovation för regionala 
möbelflöden” (Kiertotalouden innovaatioita 
alueellisiin kalustevirtoihin) yhdessä Victoria 
Swedish ICT AB:n kanssa. Hankkeessa tutkimme, 
miten yritykset voivat luoda työtilaisuuksia, 
kannattavuutta ja kilpailukykyistä tuotantoa 

vähentämällä voimakkaasti luonnonvarojen käyttöä. 
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme 
kartoittaneet mahdollisia liiketoimintamalleja  
ja tarjouksia, jotka pohjautuvat uudelleenkäyttöön, 
uudistamiseen ja uusimiseen. Olemme myös 
olleet mukana hankkeessa ”Hållbar industriell 
utveckling” (Kestävää teollista kehitystä), joka 
toteutettiin yhteistyössä Länsi-Götanmaan läänin 
ympäristöosaston ja Industrial Development 
Centerin kanssa. Hanke käsitti esitutkimuksen 

5 96%
 JÄTEMATERIAALISTAMME KIERRÄTETÄÄN 

TAI SE MENEE ENERGIANTUOTANTOON
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kalusteiden uudelleenkäytöstä. Olemme mm. 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa tunnistaneet,  
mikä on uudelleenkäytettävien kalusteiden 
hyväksyttävä laatutaso.
Perusta kiertävälle tarjonnalle asetetaan 
kehitystyössä, jossa jo nyt pyrimme luomaan 
tuotteita, joiden elinkaari on pidempi. Tuotteiden 
on oltava hyvälaatuisia, kestävää muotokieltä ja 
niitä tulee voida uudelleenkäyttää, uudistaa ja 
kuluneet osat on voitava vaihtaa. Loppukierrätyksen 
yhteydessä kaikki osat on voitava erotella ja 
kierrättää. Suunnittelustrategiamme ohjaa  
tätä työtä. 

Tällä hetkellä mitataan toimintamme 
kierrätystä vain avainluvuilla, jotka liittyvät suoraan 
materiaalien kierrättämiseen toiminnassamme  
ja tuotannossamme. 

 Samalla kun kiertävä liiketoimintamallimme 
toteutetaan, haasteena on raportoida myös 
uudelleenkäyttö ja uudistaminen relevantteina 
avainlukuina.

HAASTE
Paras tapa pienentää tuotteen ympäristövaikutusta 
on pidentää sen käyttöikää. Alamme on monen 
muun alan ohella työskennellyt pitkään lineaarisen 
tuotevirtauksen ja liiketoimintamallien parissa. 
Se tarkoittaa, ettei ole olemassa tehokasta 
infrastruktuuria, jolla toteutetaan markkinoiden 
toive uusimisesta ja uudelleenkäytöstä. Projektista 
on vaarana tulla raskassoutuinen ja kallis. 
Jos uusiminen ja uudelleenkäyttäminen tulee 
kalliimmaksi kuin uuden ostaminen, se vähentää 
asiakkaiden halukkuutta valita uudelleenkäyttö. 
Kinnarps-konsernin ensisijainen haaste on kehittää 
uusia resurssitehokkaita tuotteita ja tarjontaa 
yrityksille, jotka ovat voimakkaassa muutoksessa 
sekä organisatorisesti että teknisesti. Uusi 
työtapa ja digitaaliset trendit asettavat lisää 
vaatimuksia sille, että kuuntelemme herkällä 
korvalla ja pystymme nopeasti mukauttamaan 
liiketoimintamalliamme. 

TUOTTEIDEN ON OLTAVA HYVÄLAATUISIA, KESTÄVÄÄ MUOTOKIELTÄ 
JA NIITÄ TULEE VOIDA UUDELLEENKÄYTTÄÄ, UUDISTAA JA KULUNEET 
OSAT ON VOITAVA VAIHTAA.

Näin luodaan ”The Better Loop”

RE:CYCLE
Kun kaikki muut uudelleenkäyttö- 
tai uudistamismahdollisuudet on 
käytetty, jäljellä on vain yksi asia, 
kierrättäminen. Huolehdimme va-
kavasti otettavien kumppaneiden 
kanssa, että tuotteet lajitellaan ja 
kierrätetään vastuullisella tavalla. 

UUDELLEENKÄYTTÖOPAS

RE:FRESH 
Joitain tuotteita voi helposti 
uudistaa tai korjata – esimerkiksi 
maalaamalla, pesemällä tai 
uudelleenverhoilemalla. Vanha 
pöytä voi saada uuden tason tai 
uuden ohjausjärjestelmän. Tuoli 
voi saada uuden käsinojan.

RE:USE 
Tarjoamme inventaarion, jossa 
käydään läpi mitkä tuotteet 
voidaan uudelleenkäyttää 
uudessa sisustuksessa.
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KOMPOSTOINTI

VAARALLINEN JÄTE

KAATOPAIKKAJÄTE

MATERIAALIA 
ENERGIANTUOTANTOON

MATERIAALIA KIERRÄTYKSEEN

KIERRÄTETTÄVÄN MATERIAALIN OSUUS KOKONAISJÄTEMÄÄRÄSTÄ*

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa, Tranåsissa, Vinslövissä.  
ISO-sertifioidut myyntikonttorit Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Olemme saavuttaneet tavoitteemme, jossa 30 % 
jätteistämme käytetään materiaalien kierrätykseen. 
Se johtuu osittain siitä, että lähetämme aiempaa 
enemmän jätettä materiaalien kierrätykseen, mutta 
myös siitä, että Kinnarpin, Skillingarydin ja Wormsin 
tuotantolaitoksilta tulevasta puupohjaisesta 
leikkuujätteestä valmistettujen brikettien käyttö 
on vähentynyt. Kaatopaikalle menevä jäte on 
pääasiassa kattiloistamme peräisin olevaa 
tuhkaa. Kaatopaikalle menevän jätteen määrä on 
jonkin verran kasvanut, mikä pääasiassa johtuu 
jätteestä, jota syntyi Kinnarpin ja Skillingarydin 
kattiloiden uudistamisen yhteydessä. Ruokajäte 
on osuudeltaan pieni jätteen kokonaismäärään 
nähden, mutta se käsitellään kompostoimalla 
tai biokaasutuotannossa. Kinnarpissa olemme 

aloittaneet käytettyjen IT-laitteiden keräämisen, 
ja lähetämme ne kierrätyslaitokseen, jossa 
tuotteet uudelleenkäytetään sen sijaan, että vain 
materiaali kierrätetään. Vähennämme myös 
pakkausmateriaaleista syntyvän jätteen määrää 
kuljettamalla Kinnarpsin ja Drabertin tuotteet 
käärittyinä huopiin, jotka käytämme uudelleen 
asiakastoimituksen jälkeen. 

u	TAVOITE 
Jatkuva haaste meille on pitää materiaalin 
uudelleenkäyttöön menevän jätteen 
määrä nykytasolla. Tavoitteemme on siksi 
vakiinnuttaa jätteen yli 30 %:n käyttö materiaalin 
uudelleenkäyttöön vuoteen 2020 mennessä. 
Pidemmällä aikavälillä jätettä ei enää viedä 
kaatopaikalle. 

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. KAIKKI SISUSTUSRATKAISUMME JA PALVELUMME 
OVAT VUONNA 2030 OSA KIERTÄVÄÄ KALUSTEVIRTAA. TAVOITE LIITTYY YK:N 

KESTÄVYYSTAVOITTEESEEN 12 ”VASTUULLISTA KULUTTAMISTA”. JOTTA PÄÄSEMME 
TAVOITTEESEEN, KEHITÄMME JA EDELLEENKEHITÄMME KIERTÄVIÄ LIIKETOIMINTAMALLEJA, 
TUOTTEITA, SISUSTUSRATKAISUJA JA PALVELUITA. TAVOITTEENAMME ON KÄYTTÄÄ 
TUOTTEISSAMME ENEMMÄN KIERRÄTYSMATERIAALEJA JA LÖYTÄÄ INNOVATIIVINEN  
TAPA KÄYTTÄÄ TUOTANNOSSAMME MUODOSTUVAA LEIKKUUJÄTETTÄ. 
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** Valetun alumiinin kierrätysmäärät vaihtelevat 60–95 %:n välillä  
 tavarantoimittajasta ja komponentista riippuen.

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Pyrimme käyttämään tuotteissamme 
kierrätysmateriaaleja. Mahdollisuuksia rajoittaa 
kuitenkin saatavuus markkinoilla ja myös se, 
että materiaali ei täytä laatuvaatimuksiamme. 
Mahdollisuus käyttää kierrätysmetallia on 
suhteellisen suuri, ja käytämme esimerkiksi 
100 %:sta kierrätysmagnesiumia Capella-
työtuolissa. Kierrätysmuovi täyttää kuitenkin 
harvoin laatu- ja ympäristövaatimuksemme ja 
siksi sitä käytetään vain vähemmässä määrin, 
esimerkiksi suojuksissa. Eri toimintojemme 
sisällä tutkimme mahdollisuuksia käyttää 
jätettä uusien tuotteiden valmistuksessa.  
Yksi esimerkki on Materian 

Patch-jakkara, josta kerromme enemmän sivulla 
80. Yksi valikoimamme kangas on valmistettu 
100 %:sti kierrätetystä polyesteristä. Saatavana 
on useampia kierrätyskankaita, mutta ne 
eivät yleensä täytä laatuvaatimuksiamme. 
Niissä on usein puutteita värikestävyydessä ja 
väriasteikkojen jatkuvuudessa. Laatu on tärkeä 
kestävyystekijä, sillä kankaiden tulee kestää 
kulutusta ja näyttää hyviltä pitkään. Tekniikan 
kehittymisen myötä odotamme voivamme 
lisätä laatuvaatimuksemme täyttävän 
kierrätetyn ja kierrätettävän tekstiilimateriaalin 
käyttöä. Osallistumme tutkimusprojektiin, 
jonka tavoitteena on kehittää biopohjainen 
kierrätystekstiili.

AVAINLUVUT

TERÄSLASTULEVYTVALETTU
ALUMIINI

MAGNESIUM

KIERRÄTYSMATERIAALIA TUOTANNOSSA* 
* Raaka-aineostot Kinnarpin, Skillingarydin, Wormsin, Tranåsin ja Vinslövin tuotantolaitoksille.
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** Valetun alumiinin kierrätysmäärät vaihtelevat 60–95 %:n välillä  
 tavarantoimittajasta ja komponentista riippuen.

VASTUULLISTA  
KIERRÄTYSTÄ
Kierrätetyn materiaalin käyttö ja 
sen varmistaminen, että tuotteen 
voi kierrättää sen elinkaaren 
lopussa, on hyvä tapa vähentää 
resurssien käyttöä.

UUDELLEENKÄYTÖN VAIKUTUS
PITKÄN TÄHTÄIMEN  
INVESTOINTI
Tuotteet, jotka voivat muuttua 
sisustuksen mukana, saavat 
myös pidemmän käyttöiän. Siksi 
täytyy voida olla mahdollista 
muuttaa tai lisätä osia uuden 
ulkonäön saavuttamiseksi, 
esimerkiksi vaihtamalla 
tuotteeseen kangas tai taso.

PIDEMPI ELINKAARI
Paras keino vähentää tuotteen 
ympäristövaikutusta on käyttää 
sitä kauemmin. Tuotteilla, jotka 
voidaan uudistaa tai päivittää,  
on parempi käyttöikä. 
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ERGONOMIA
KUN VALITSET MEIDÄT, SAAT LUOVIA JA 

ENERGISOIVIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ. ERGONOMISET 

RATKAISUMME SAAVAT TYÖNTEKIJÄT VOIMAAN HYVIN  

JA TEKEMÄÄN PAREMPAA TYÖTÄ. AIKANA JOLLOIN  

PYÖRÄT PYÖRIVÄT YHÄ NOPEAMMIN, LUOMME  

UUSIA INNOVATIIVISIA TUOTTEITA, JOTKA  

ASETTAVAT IHMISEN KESKIPISTEESEEN. 

6



55

TEHTÄVIEN MUK AISTEN TOIMISTOJEN 
KORKE AMPI TEHOKKUUS VERR ATTUNA 

PERINTEISIIN ”KOPPITOIMISTOIHIN”

14%

Kun kehitämme tuotteitamme, otamme 
huomioon koko ihmisen. Työskentelemme 
kokonaisperspektiivistä, jossa emme ota huomioon 
vain kehoa vaan punnitsemme ihmisen kaikkia 
tarpeita – myös psyykkisiä. Yhä useammat 
yritykset ja organisaatiot siirtyvät tehtävien 
mukaiseen toimistoon, jossa työntekijät voivat 
olla joustavampia ja liikkuvampia, työskennellä 
itsenäisesti tai osallistua kokouksiin. Perinteinen 
henkilökohtainen työpiste, jossa samaa työpöytää 
ja tuolia käytetään joka päivä, korvataan monina 
vaihtoehtoisina työpisteinä, joiden muoto vaihtelee 
sen mukaan mitä työtä niissä tehdään. Oikein 
toteutettuna tehtävien mukainen monitilatoimisto 
luo edellytykset kasvavalle luovuudelle ja 
tehokkuudelle. Tehtävien mukaisen toimiston 
vaikutus on 14 % suurempi verrattuna perinteiseen 
koppitoimistoon ilmenee Superlabin tekemästä 
tutkimuksesta. 

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus 
ergonomisten tuotteiden kehittämisestä, ja 
siten ainutlaatuiset edellytykset säilyttää ja 
edelleenkehittää tehtävien mukaisen toimiston 
kaikkia mahdollisuuksia. Se tapahtuu luomalla 
joustavia ratkaisuja, jotka antavat yksilölle 
mahdollisuuden ohjata tekemistään ja vähentää 

stressiriskiä – esimerkkinä mainittakoon Kinnarps 
Next OfficeTM.  Käyttäjä päättää itse haluaako 
hän työskennellä hiljaisuudessa ja keskittyneenä, 
osallistua kokoukseen tai olla sosiaalinen.

Ääniympäristö on työpaikan paremman 
viihtyisyyden ja vähentyneen stressin 
kannalta tärkeä. Varmennamme tuotteiden 
vaikutuksen ääniympäristöön mittaamalla niiden 
äänenvaimennusominaisuudet. Me, määräysten 
laatijat ja asiakkaat voimme sitten vertailla 
tuloksia eri tuotteiden välillä tavaramerkkiin 
sitoutumattomalla, puolueettomalla työkalulla 
Acoustic Facts. 

HAASTE
Ruotsi on ergonomisen muotoilun edelläkävijä 
ja useimmille alalla on selviö ottaa ergonominen 
näkökulma mukaan tuotekehitykseen. Ergonomian 
tärkeys tunnetaan hyvin pohjoismaisissa 
työpaikoissa – mutta läheskään kaikki eivät pysty 
tarjoamaan ergonomisia työympäristöjä. Uudet 
tiedot, jotka osoittavat miten tärkeää terveydelle on 
nousta seisomaan ja liikkua työpäivän aikana eivät 
ole yhtä voimakkaasti juurtuneet yrityksiin ja niiden 
työntekijöihin. Tässä meillä on edessä yhteinen 
koulutustehtävä. 

Erityyppisissä avoimissa tai joustavissa 
toimistoissa on aina riski stressin lisääntymiselle 
korkeiden melutasojen vuoksi tai koska työntekijät 
eivät tiedä missä he työskentelevät päivästä 
toiseen. Kun työpistettä käyttää usea henkilö, on 
vaikeampaa huolehtia yksilöllisten ergonomisten 
asetusten tarpeista. Tuotteiden täytyy olla erittäin 
yksinkertaisia ymmärtää ja säätää – muussa 
tapauksessa on suuri vaara, että työntekijät eivät 
välitä ergonomiasta. Kehitys joustavia toimistoja 
ja pienempiä toimistopinta-aloja kohti kulkee 
eteenpäin ja siksi on tärkeää seurata vaikutuksia.

ERGONOMIA

Boullée on monipuolinen kaluste, jossa yhdistyvät  
ergonomisen tasapainopallon ominaisuudet. Muoto  
luo vastapainon monotoniselle paikallaan istumiselle,  
ja voit keinua ja tasapainoilla kalusteella oman  
kehonpainosi avulla. 
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TAVOITE 2020

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA 
Mittaamme onnistumisemme asiakaslupauk-
semme täyttämisessä ensisijaisesti asiakas-
tyytyväisyystutkimuksellamme (NPS). Esitetty 
kysymys oli: Kuinka todennäköisesti suosittelisit 
meitä kollegallesi tai ystävällesi?

Kinnarps-konsernin asiakastyytyväisyyskar-
toitus (perustuu 1 025 vastaukseen) osoittaa, 
että asiakkaamme ovat sekä tyytyväisiä että 
uskollisia. Tutkimuksessa saimme net promotor 
score (NPS) -arvoksi 26, mikä on hieman parem-
pi kuin edellisvuonna (25). Sitä voi pitää erittäin 
hyvänä tuloksena. Vertailukohtana mainittakoon, 
että jos NPS on yli 0, se on hyvä arvo, ja 0–10 
on normaali. Hyvin onnistuneiden yritysten 
NPS-arvo on yli 50. Mittaamme myös Customer 
Satisfaction Index (CSI) -indeksimme, joka tänä 
vuonna nousi lukemaan 8,0 (asteikko 0–10). 
Myös se on erittäin hyvä tulos. 

u	PARANNUKSET VUODEN AIKANA
Vuoden 2016 aikana olemme panostaneet 
asiakastyytyväisyyden nostamiseen 
kolmella alueella. Toimitusten seuranta 
ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen. 
Reklamaatioiden käsittely, jotta lyhennetään 
vastausaikoja ja poikkeamat käsitellään 
nopeammin. Asiakkaiden parempi 
tiedottaminen kattavasta ympäristötyöstämme 
ja sen tuomista eduista. Olemme 
laatineet jokaiselle alueelle paikallisen 
toimintasuunnitelman, jolla työstämme 
palautteeseen perustuvia parannustoimia. 

u	TAVOITE 
Tavoitteemme on saavuttaa erittäin hyvä 
suoriutumisen taso, eli NPS-arvo 50,  
vuoteen 2020 mennessä.

ASIAKASKYSELY: NET PROMOTOR SCORE*

*Avainluvut koskevat markkinoita Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa,  
Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Belgiassa.

TUKIJATPASSIIVISETKRIITIKOT

NPS    =    % TUKIJOITA   –   % KRIITIKOITA

AVAINLUVUT

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE. TAVOITTEEMME ON LUODA TYÖYMPÄRISTÖJÄ,  
JOTKA TUOVAT TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KAIKILLE NIISSÄ OLESKELEVILLE. 

TAVOITE LIITTYY YK:N KESTÄVYYSTAVOITTEESEEN 3 ”TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA”. 
LÄHDEMME SUUNNITTELUSTRATEGIASSAMME IHMISEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ  
JA TARPEISTA. TYÖKALUMME ON ”KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN MUOTOILU” – NÄKEMYS  
SIITÄ, ETTÄ KAIKKI IHMISET OVAT ERILAISIA. JOKAISEN KÄYTTÄJÄN TULEE VOIDA 
MUKAUTTAA KALUSTEET OMIEN TARPEIDENSA MUKAAN JA SITEN VÄHENTÄÄ TYÖ-  
JA KUORMITUSVAMMOJEN RISKIÄ. KEHITYSTYÖ TAPAHTUU TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ 
ERGONOMIEN, TUTKIJOIDEN JA SUUNNITTELIJOIDEN KANSSA.
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Ruud Ekstrandin Skandiformille muotoilema deciBel-tuoli ei ole vain tuoli –  
se toimii myös akustiikkaratkaisuna. Istuimen alla on tehokkaasti ääntä  
vaimentavaa materiaalia, joka vähentää häiritsevää taustamelua ja huminaa. 

PAREMPI VIIHT Y V Y YS
Hyvä ergonomia on ratkaiseva 
siinä, että tehtävien mukaisessa 
toimistossa onnistutaan. 
Jos työntekijät viihtyvät, 
voivat helposti mukauttaa 
työympäristöjä ja itse valita 
milloin he haluavat olla 
sosiaalisia tai työskennellä 
keskittyneesti, silloin viihtyminen 
ja tuottavuus lisääntyy.

KIINNOSTAVA TYÖNANTAJA
Inspiroiva ja terveellinen 
työympäristö vahvistaa brändiä. 
Lahjakkuuksien pitäminen ja 
uusien rekrytointi on helpompaa. 

TERVEEMMÄT  
T YÖNTEKIJÄT
Ergonomiset ratkaisut tuovat pir-
teämpiä ja luovempia työntekijöi-
tä, ja edistävät sairastumisten  
ja sairauslomien vähentämistä. 

HYVÄN ERGONOMIAN VAIKUTUS

AVAINLUVUT
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ROHK AISE LI IKETTÄ
Kehosi on tarkoitettu liikkumaan, kuormitukseen ja 
vaihteluun. Texas A&M Healthin tutkimuksesta käy 
ilmi, että tuottavuus voi lisääntyä peräti 46 prosentilla, 
jos voimme vaihdella istumisen ja seisomisen välillä. 
Sähköisesti nostettava ja laskettava työpöytä vähentää 
sydän- ja verisuonitautien riskiä ja on hyvä sekä selälle, 
olkapäille että niskalle. 

HELPPO YMMÄRTÄ Ä
Kalusteiden, esimerkiksi pöytien ja työtuolien, on 
oltava helposti käsiteltäviä ja säädettäviä – muussa 
tapauksessa riskinä on, ettei säätöjä käytetä ja 
positiivinen vaikutus jää saavuttamatta. Se on erityisen 
tärkeää tehtävien mukaisessa toimistossa, jossa 
kiinteitä työpisteitä ei ole. 

KEHOA MUK AILE VAT T YÖTUOLIT
Kaikilla ihmisillä on erilaisia istuma-asentoja ja keho  
voi hyvin, kun asentoa vaihdetaan usein. Valitse 
työtuoli, joka voi mukailla kehoa ja jonka käyttäjä voi 
säätää mittojen mukaan. Tuolissa on voitava säätää 
korkeus, istuimen syvyys ja kallistus, selkänoja ja 
niskatuki sekä keinun vastus. 

TARKK AILE MELUTASOA!
Suunnittele akustiikkaratkaisut ja ”hiljainen huone”. 
Leesman-tutkimusyrityksen mukaan 70 % kyselyyn 
vastanneista toimistotyöntekijöistä mainitsi, että 
työssä häiritsevintä on melutaso. Se maksaa aikaa ja 
energiaa. The British Council of Offices on laskenut, 
että parempi akustiikka voisi parantaa tuottavuutta 
brittiyrityksissä kahdella prosentilla. 

OIKE A VALO OIKE ASSA PAIK ASSA
Valo joka helpottaa näkemistä eikä häikäise, on tärkeä, 
jotta ihminen jaksaa työskennellä. Oikea ja riittävä valo 
voi myös piristää työntekijöitä kortisolin tuotannon 
kohotessa. Valitse valaisimia, joita käyttäjät voivat  
itse säätää. 

ERGONOMIAOPAS
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Embrace on 
moninkertaisesti palkittu 
tuoli Kinnarpsilta, ja 
valmistettu FSC®-
merkitystä puusta.

KINNARPS-KONSERNI

KESTÄVÄN MUOTOILUN  
ETULINJASSA
Haluamme olla parhaita kestävässä muotoilussa. Eri tavaramerkkiemme 
ansiosta on helppoa tehdä kokonaisratkaisuja, joissa painotetaan kestävyyttä, 
toimintaa ja esteettisyyttä. Yhdistelemällä tuotteita eri kokoelmista arkkitehdit 
ja sisustussuunnittelijat voivat luoda ainutlaatuisia ympäristöjä, jotka heijastavat 
asiakkaan näkemystä ja arvoja.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

Kinnarps Embrace 2015
Materia Frame 2015 
Kinnarps Space 2017
Kinnarps Fields 2017

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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ENSILUOKKAISTA MUOTOILUA KINNARPS-KONSERNILTA 2015–2017

Kinnarps-konserniin kuuluu kuusi eri tavaramerkkiä: 
Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC Nordic 
Care ja Skandiform. Yhteistyö kestävyyskysy-
myksissä on suuri vahvuutemme. Kannustamme 
toisiamme ja jaamme asiantuntemuksemme 
toistemme kanssa. Yhdessä voimme ilmaista 
itseämme ja muodostaa mielipiteitä, kun olemme 
sitä mieltä että alalta puuttuu hyviä ratkaisuja. Sisa-
ruksina kaukokatseisessa yritysryhmässä voimme 

myös hyödyntää resursseja, joita on käytettävissä 
liiketoiminnan seurannassa, tuotekehityksessä ja 
testauksessa. Trendiraporttimme asettaa painon 
tulevaisuuteen ja inspiroi meitä innovatiivisiin 
ratkaisuihin, jotka vastaavat yhteiskuntakehitykseen 
ja tulevat toimimaan kauas tulevaisuuteen. Saa-
mamme lukuisat kansainväliset muotoilupalkinnot 
osoittavat, että olemme onnistuneet.
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RAAKA-AINEET MYYNTI

JAKELUVALMISTUSDESIGN

KINNARPS-KONSERNI

Kinnarps-konsernin yrityksillä on yhteinen arvoketju, joka yksinkertaistaa asiakkaidemme 
ja yhteistyökumppaneidemme kestävyystyötä. Löydämme kaiken aikaa uusia ratkaisuja, 
jotka vaikuttavat paremmin. Siinä, missä muut näkevät tuolin tai työpöydän, näemme 
satoja tapoja muutokseen. Muutoksiin, jotka vaikuttavat sinuun, työntekijöihisi  
ja yhteiskuntaan myönteisellä tavalla. Samanaikaisesti annamme luonnolle  
paremman mahdollisuuden tehdä oma osuutensa. 

ALALLE  
AINUTLAATUINEN 
ARVOKETJU
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Asetamme tuotteissa käytetyille materiaaleille 
ankarat ympäristövaatimukset ja käytämme 
sertifioitua puuta varmistetuista ja riskiarvioiduista 
lähteistä. Monet kankaista ovat ympäristömerkit-
tyjä. Kierrätettyä metallia käytetään mahdollisim-
man paljon ja pehmusteet valmistetaan omana 
tuotantona, mikä mahdollistaa materiaalin täyden 
valvonnan.

Vaikutus. Puhtaista materiaaleista valmistetut 
tuotteet edistävät sisäilman terveellisempää laatua, 
kestävää metsätaloutta ja maapallon resurssien 
parempaa hyödyntämistä.

Kehitämme tuotteita, jotka ovat ergonomisia, 
mukautettavia ja jotka antavat käyttäjän säätää 
tuotteen itselleen sopivaksi. Jotta varmistetaan 
alhainen ympäristövaikutus, asetamme suuria 
vaatimuksia laadulle ja materiaalivalinnoille. 
Käytettyjen materiaalien tulee olla helposti 
eroteltavia ja kierrätettäviä. Olemme myös  
luoneet innovatiivisella muotoilulla uusia  
tuotteita kankaiden leikkuujätteestä.

Vaikutus. Ergonomisesti optimoiduilla tuotteilla 
luomme työympäristöjä, joissa kaikki ihmiset voivat 
hyvin. Tuotteilla, joita voidaan käyttää pidempään, 
on alhaisempi ympäristövaikutus.

Arvoketju kuvaa miten me Kinnarps-konsernissa 
otamme vastuun koko prosessin läpi – alkaen  
siitä, että tuotteet suunnitellaan, valmistetaan  
ja toimitetaan aina siihen saakka, kun niiden  
käyttöikä päättyy. 

MYYNTI KÄYTTÖ

KIERRÄTYSJAKELU

RAAKA-AINEETDESIGN
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Vaikutus. Huopien ansiosta asiakkaiden ei tarvitse 
käsitellä tyhjiä pakkauksia – ja pakkausmateriaa-
lisäästöjä saavutetaan joka päivä 6,5 tonnia. Bio-
diesel edistää ilmastovaikutuksen pienentämistä.

KÄYTTÖ

Hyvin muotoillut ja korkealaatuiset tuotteet voidaan 
uudelleenkäyttää useaan kertaan. Joitain tuotteita 
voi helposti päivittää tai uudistaa – esimerkiksi 
vaihtamalla tasoja, istuinosia tai irrotettavia verhoi-
lukankaita. Tuotteet, joita ei enää voida käyttää, ote-
taan vastaan ja kierrätetään vastuullisella tavalla.

Vaikutus. Hyvät kalusteet eivät kuulu kaatopaikalle. 
Uudelleenkäyttämällä tai uudistamalla tuotteen 
pidennämme sen käyttöikää. Se on taloudellista 
myös luonnon ja asiakkaan resursseille.

Kinnarps-konsernin laaja valikoima antaa monia 
mahdollisuuksia mukauttamiseen ja sisustus-
ratkaisuihin, joissa keskipisteenä on ihminen. 
Ääntävaimentavat elementit ovat esimerkki siitä, 
miten voidaan luoda hyviä työympäristöjä, jotka vä-
hentävät stressiä ja lisäävät hyvinvointia. Korkeilla 
materiaalivaatimuksilla ja välttämällä tarpeettomien 
kemikaalien käyttöä voimme edistää terveellistä 
sisäilmaa.

Vaikutus. Puhtaat materiaalit, ergonomia ja jous-
tavat ratkaisut, jotka vastaavat yksilön tarpeisiin, 
luovat edellytykset luoville ja terveellisille  
työympäristöille.

Tuotteet toimitetaan Kinnarpin tehtaalta omalla 
logistiikkajärjestelmällä erittäin suurella täyttöas-
teella – yli 90 %. Kertakäyttöpakkausten asemesta 
tuotteiden ympärille kääritään huopia. Ne otetaan 
mukaan ja uudelleenkäytetään. Matkalla takaisin 
tehtaalle kuorma-autot täytetään tavarantoimittajil-
ta saatavilla materiaaleilla tai ulkopuolelta tulevilla 
tuotteilla. Autoissa käytetään pääasiassa dieseliä, 
jossa on 50 %:sta biodieseliä. Muiden tavara-
merkkiemme kuljetukset tapahtuvat ulkopuolisen 
kumppanin toimesta.

Kinnarps Next OfficeTM-analyysityökalu mahdollis-
taa, että yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan 
tehtävien mukainen ratkaisu, joka soveltuu yrityksen 
tarpeisiin. Monet konsernin myyntikonttoreista ovat 
ISO-sertifioituja ja ne toimivat paremman laadun 
ja alhaisemman ympäristövaikutuksen puolesta. 
Olemme mm. vaihtaneet energiatehokkaan  
valaistuksen moniin esittelytiloihimme.

Vaikutus. Ratkaisulla, joka lähtee organisaation ja 
työntekijöiden tarpeista, luodaan työpaikka, jossa 
työntekijät viihtyvät paremmin, ovat luovempia ja 
tuottavampia.

Vältämme konsernin sisällä ympäristövaarallis-
ten ja epäterveellisten aineiden käyttöä kaikissa 
tuotantoprosesseissa. Yritykset työskentelevät 
työympäristön parantamisen puolesta: Materia, NC 
Nordic Care ja Skandiform ovat esimerkiksi saaneet 
työympäristösertifioinnin ja Kinnarpin tehdas on 
saavuttanut parhaan tuloksen SMETA:n eettisessä 
tarkastuksessa. Kaikkien tavarantoimittajien on 
allekirjoitettava toimintaperiaatteet ja valvomme, 
että niitä noudatetaan. 

Vaikutus. Tuotteet valmistetaan oikeudenmukaisel-
la ja vastuullisella tavalla koko ketjussa. Välttämällä 
tarpeettomia kemikaaleja luomme terveellisemmän 
työympäristön työntekijöillemme ja asiakkaillemme.

KIERRÄTYS

JAKELU

MYYNTI

VALMISTUS
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KERTAKÄYTTÖPAKKAUSTEN ASEMESTA TUOTTEIDEN  
YMPÄRILLE KÄÄRITÄÄN HUOPIA. NE OTETAAN MUKAAN  
JA UUDELLEENKÄYTETÄÄN.
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EUROOPAN SUURIMPIIN KUULUVANA TYÖYMPÄRISTÖJEN  
SISUSTUSRATKAISUJEN TOIMITTAJANA VASTUULLAMME  
ON EDISTÄÄ KEHITYSTÄ.

KINNARPS-KONSERNIN TAVARAMERKIT
Kinnarpsin työympäristösisustamisen koko-
naisratkaisujen tarjonta kattaa konsernin kaikki 
tavaramerkit. 

Kinnarps-, Drabert- ja MartinStoll-tavara-
merkit kehitetään ja valmistetaan Kinnarpissa, 
Skillingarydissä, Jönköpingissä ja Wormsissa. 
Tranåsissa tapahtuu Materian ja NC Nordic 
Caren tuotekehitys ja Skandiform-tavaramerkin 
tuotekehitys tapahtuu Vinslövissä.

 
VASTUULLISTA VAPAUTTA
Missä ja miten tuotteemme valmistetaan ja 
toimitetaan vaihtelee tavaramerkeittäin, mutta 
otamme vastuun koko arvoketjusta ja työsken-
telemme saadaksemme aikaan pienemmän 
ympäristövaikutuksen.

Jokaisen tavaramerkin odotetaan noudat-
tavan konsernin perusarvoja, omistajadirektiiviä 
ja liiketoimintastrategiaa. Kaikki työskentelevät 
yhteinen arvoketjumme suunnannäyttäjänä,  
mutta koska tuotanto-olosuhteet ovat erilaiset – 
osa tuotemerkeistämme ostaa tuotteensa  
kokonaan tai osia niihin – on kehitettävä  
yksilöllisiä ratkaisuja. 

Näemme sen etuna, koska jokaisella yrityk-
sellä on mahdollisuus optimoida kestävyystyö 
omat edellytykset huomioon ottaen. Niissä yri-
tyksissä, jotka ostavat tuotteensa kokonaisina, 
painopiste on suurempi tavarantoimittajaketjun 
ja merkintöjen tarkastamisessa. 

TOIMINTAPERIAATE
Toimintaperiaatteemme perustuu YK:n Global 
Compact -aloitteeseen. Jotta odotuksemme olisi 
esitetty selkeästi, olemme luoneet Supplier Code 
of Conduct -toimintaperiaatteet, jotka jokaisen 
tavarantoimittajan on hyväksyttävä ja allekir-
joitettava. Meillä on käytössä whistle blowing 
-järjestelmä, jotta henkilöt yrityksen sisältä voivat 
raportoida mahdollisista toimintaperiaatteen 
rikkomuksista nimettöminä ja ilman kostotoi-
menpiteiden riskiä. Vuoden 2016 aikana olemme 
saaneet kolme ilmoitusta ja selvittäneet ne.

OSALLISTUMINEN ALAN JA YHTEISKUN-
NAN TOIMINTAAN
Euroopan suurimpiin kuuluvana työympäristö-
jen sisustusratkaisujen toimittajana vastuullam-
me on edistää kehitystä. Olemme esimerkiksi 
kansainvälisen FSC® -järjestön jäsen ja mukana 
Ruotsin FSC:n hallituksessa sekä aktiivisia 
Möbelfaktan teknisessä komiteassa ja Möbel-
fakta-merkintäjärjestelmän kehittämiseen osal-
listuvissa työryhmissä. Olemme jäseninä ruot-
salaisessa Trä- och Möbelföretagenissa (TMF), 
joka on alan elinkeino- ja työnantajajärjestö ja 
eurooppalaisessa FEMB-järjestössä. Työskente-
lemme aktiivisesti kalusteiden laatustandardien 
yhdenmukaistamisen kehittämisessä Ruotsissa 
SIS-, Euroopassa CEN- ja globaalisti  
ISO-standardoinneissa.

VUOROPUHELU JA  
OLENNAISUUSANALYYSI
Käymme säännöllistä vuoropuhelua intressi-
ryhmiemme kanssa, jotta pystytään tunnista-
maan tärkeät kysymykset niiden osalta, jotka 
vaikuttavat toimintaamme tai joihin toimintam-
me vaikuttaa. Avainintressiryhmiämme ovat 
asiakkaat, työntekijät, omistajat, tavarantoimit-
tajat, viranomaiset, yhteiskunta, lainanantajat ja 
jälleenmyyjät. Vuoropuhelu tapahtuu kyselyiden, 
haastatteluiden, kohderyhmien ja päivittäisen 
toiminnan säännöllisten tapaamisten muodos-
sa. Tunnistetut kysymykset kootaan yhteen ja 
priorisoidaan sen mukaan millainen merkitys 
niillä on intressiryhmille. Arvioimme niiden 
merkityksen Kinnarpsin taloudellisille, ympä-
ristöllisille ja sosiaalisille vaikutuksille. Alueet, 
jotka Kinnarpsin ja intressiryhmiemme mielestä 
ovat olennaisimpia: ergonomia ja työhyvinvointi, 
tuotteiden ja palveluiden laatu, kemikaalit, sosi-
aalinen vastuunotto tavarantoimittajaketjussa, 
energiatehokkuus ja päästöt, tuotemerkinnät, 
kiertotalous ja kierrätysmateriaalit, vastuulli-
suus puuraaka-aineesta, työympäristö sekä 
toiminta yrityksenä pitkällä tähtäimellä  
ja vastuullisesti. 
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-
TYÖTAPATURMAT

Työskentelemme järjestelmällisesti yksiköidemme työym-
päristön parissa. Osa työstä on tapaturmien rekisteröimi-
nen ja käsitteleminen tapahtumien selvittämistä ja mah-
dollisten parannusten tunnistamista varten. Tapaturmia 
ilmenee pääasiassa tuotannossa, jossa suhteellisen suuri 
osuus materiaalista käsitellään manuaalisesti. Tilastot 
sisältävät myös vähemmän vaaralliset tapaturmat, kuten 
lievät viiltohaavat, puristuksiin joutumiset tai kompastelut. 
Useimmat tapaturmat ovat laadultaan lieviä eivätkä aiheuta 
töistä poissaoloja. Meiltä sen sijaan puuttuu tilastot työ-
tapaturmien aiheuttamien menetettyjen työpäivien osalta. 
Kaikki tapaturmat selvitetään, jotta varmistetaan, etteivät 
ne uusiudu. Vakavista onnettomuuksista ilmoitetaan lain-
säädännön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle. Myös 
vaaratilanteet ja riskihavainnot rekisteröidään, eli tilanteet 
joissa on melkein tapahtunut onnettomuus, jotta voimme 
toimia ennaltaehkäisevästi. Vaaratilanteet eivät kuitenkaan 
sisälly raportoituihin tilastoihin. 

TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ 2016: 61

65 %:LLA TYÖNTEKIJÖISTÄ ON TYÖEHTOSOPIMUS

Alle 30 vuotta 2  2 
30–50 vuotta 85 42 127  
Yli 50 vuotta 57 10 67  

Yhteensä 144 52 196

JOHTO

Naisia
Työntekijöitä 

yhteensäMiehiä

Naisia
Työntekijöitä 

yhteensäMiehiä

HENKILÖSTÖ

Ruotsi 924 529 1 453
Saksa 231 69 300
Norja 82 76 158
Ranska 56 49 105
Puola 36 48 84
Yhdistynyt 36 27 63 kuningaskunta
Tanska 29 33 62
Belgia 17 24 41
Sveitsi 14 11 25
Unkari 6 13 19
Kiina 4 3 7
Italia 0 3 3

Yhteensä 1 435 885 2 320

NETTOLIIKEVAIHTO
3 813 401 382     

KALUSTEMYYNTI
3 795 434 863     

TOIMITILAVUOKRAUS
17 966 519  

TALOUDELLISUUS

KUSTANNUKSET RAAKA-AINEISTA,  
KAUPPATAVAROISTA  

JA MUUT KUSTANNUKSET
-2 432 332 200

PALKAT JA PALKKIOT  
YHTEENSÄ
-955 762 502     

SOSIAALIMAKSUT JA  
ELÄKKEET YHTEENSÄ

-309 833 039    

VUOKRAKUSTANNUKSET
-8 069 100

VEROT
-14 579 738
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Jälleenmyyjät

Tytäryhtiöt

MATERIA GROUP AB

NC NORDIC CARE ABSKANDIFORM ABMATERIA AB

MYYNTITYTÄRYHTIÖT

KINNARPS AB
Kinnarps/Drabert/MartinStollKINNARPS GMBH

KINNARPS HOLDING AB

Tavarantoimittajat

Pääkonttori

Kinnarps-konsernilla on tuotantoyksiköitä Ruotsissa ja Saksassa sekä osto- ja  
rakennustoimisto Kiinassa. Myyntiä harjoittavia tytäryhtiöitä on 11 maassa ja meillä  
on lisäksi jälleenmyyjäedustus 32 maassa. Pääkonttori sijaitsee Kinnarpissa.
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6764 68
20152014 2016

AVAINLUVUT

u	ANALYSOINTI JA SEURANTA 
Kinnarpsin työntekijäindeksi on kehittynyt positiivisesti 
myös vuoden 2016 aikana, ja indeksi on 68, vertailuna 
indeksit 67 (2015) ja 64 (2014). Indeksilukujen 60–100 
katsotaan vastaavan korkeaa työtyytyväisyyttä, ja tulos 
on myös parempi kuin ruotsalaisyritysten keskiarvo (64). 
Vastausosuus oli 87 %, mikä on hyvin korkea osuus. Se 
merkitsee suurta osallistumista huolimatta siitä, että 
olemme suuri ja hajautettu organisaatio, jolla on useita eri 
tuotantoyksiköitä ja myyntiorganisaatioita. Vuoden tulos 
osoittaa myös, että Kinnarpsilla on kokonaisuudessaan 
suurempi osuus motivoituneita työntekijöitä verrattuna 
vuoteen 2015. Käsitys on, että olemme tehokkaampia 
mitä tulee organisaatioon, työtapaan ja tavoitteisiin. 
Perusarvomme ovat hyvin ankkuroituja ja työntekijät kokevat 
fyysisen työympäristönsä aikaisempaa tyydyttävämmäksi. 
Tutkimuksesta havaitsimme myös mahdollisuuksia 
parannuksiin. Tiettyjen työryhmien on tehtävä työtä, jotta 
Kinnarpsin arvot saadaan juurrutettua päivittäiseen työhön. 
Meidän on myös osoitettava kehittymismahdollisuuksia 
yrityksen sisällä. Jotta voimme osallistaa entistä enemmän, 
meidän on oltava selkeämpiä siinä, miten työntekijät voivat 
vaikuttaa tulokseen ja omaan työhönsä. Se on linjassa 
brändilupauksemme kanssa: Luomme työympäristöjä, jotka 
tuovat mukanaan menestystä ja hyvinvointia.

u	TAVOITE
Vuonna 2020 työntekijäindeksimme on 70. Tavoitetta on 
muutettu, sillä saavutimme tavoitteen 68 etuajassa.

TYÖNTEKIJÄINDEKSI (MI)*
* Kinnarps AB:tä (tuotantolaitoksia ja pääkonttoria) ja myyntitoimintaa  

10 maassa harjoittavia tytäryhtiöitä koskeva työntekijäkysely. 
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”

Kinnarpsin Test & Verification Center on yksi harvoista akkreditoiduista  
kalustelaboratorioista Ruotsissa. Täällä ei testata pelkästään Kinnarpsin kalusteita.  
Myös muut yritykset ovat tervetulleita!

LABORATORIO  
TEKEE HANKINNOISTA 
HELPOMPAA”

KINNARPS
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”TUOTETESTIT OVAT ERITTÄIN ARVOKKAITA KIERTOTALOUDEN  
KANNALTA, SILLÄ NE VARMISTAVAT, ETTÄ TUOTTEET OVAT  
HYVÄLAATUISIA JA KESTÄVÄT AIKAA.”

SWEDAC on akkreditoinut Kinnarpsin testilaboratorion 
1994. Silloin se oli Ruotsin ensimmäinen kalusteiden 
sisäinen testilaboratorio. Se tarkoittaa, että on saatu 
lupa itse testata ja laatia raportteja akkreditointiin 
sisältyvistä testistandardeista. 

”Hieman yksinkertaistaen toimintamme voi 
jakaa kahteen osaan. Teknisiin testeihin ja mittauk-
siin, jotka auttavat meitä varmistamaan tuotteiden 
toiminnan ja laadun – sekä kaiken tarvittavan 
dokumentaation kokoamiseen sertifiointejamme 
varten. Sertifiointejamme ovat mm. Möbelfakta, GS, 
NF ja CE-merkintä. Tämä merkitsee, että meidän 
on oltava perillä kaikesta. Jos kalusteelle halutaan 
Möbelfakta-merkintä, vastaamme kaikista todis-
tuksista – alkaen laatu- ja ympäristövaatimuksista 
sosiaaliseen vastuuseen ja toimittajaseurantaan 
saakka. Lisäksi on melko tavallista, että määrätyillä 
asiakkailla tai markkina-alueilla on erityisvaatimuk-
sia. Silloin teemme tarvittavat testit, jotta todenne-
taan pyydetyt ominaisuudet”, kertoo työtä johtava 
Daniel Landberg.

Laboratoriossa on viisi työntekijää: Daniel, kol-
me testiteknikkoa sekä henkilö, joka työskentelee 
täysipäiväisesti kestävyysvaatimusten, ympäristö-
vaatimusten ja julkisten hankintojen tuen parissa. 

TÄRKEÄ JULKISTEN HANKINTOJEN TUKI
Kinnarps Test & Verification Centerillä on strategi-
sesti tärkeä asema Kinnarps-konsernin kestävyys-
työssä ja se palvelee kaikkia tavaramerkkejä. Mutta 
myös muut yritykset voivat pyytää laboratoriota 
tekemään testejä – toiminta on puolueetonta ja voi 
siksi tarjota myös konsultointipalveluita. 

Testilaboratorio on edellytys sille, että konserni 
voi tehdä innovatiivista tuotekehitystä. Toiminnalla 
on suuri vaikutus kaikkiin konsernin priorisoituihin 
kestävyysalueisiin. Läheisessä yhteistyössä osto- ja 
kehitysosastojen kanssa varmistetaan ja laaditaan 
dokumentaatio raaka-aineista ja materiaaleista 
alkuperän, materiaalien puhtauden ja sosiaalisen 
vastuun näkökulmasta. 

TIUKAT TESTIT
Tiukat testit takaavat toimivat tuotteet, jotka täyttä-
vät sekä lakisääteiset tarpeet ja Kinnarps-konsernin 
omat vaatimukset käyttäjälähtöisestä muotoilusta 
kaikille käyttäjätyypeille. Laboratoriossa valvotaan 
myös tuotteiden ja materiaalien elinkaarta, millä 
on suuri merkitys, kun halutaan mahdollistaa pitkät 
käyttöajat, uudelleenkäyttö ja ilmastovaikutusten 
pienentyminen.

Tuotetestit ovat erittäin arvokkaita 
kiertotalouden kannalta, sillä ne varmistavat, että  
tuotteet ovat hyvälaatuisia ja kestävät aikaa.  
Rasitustesti antaa mustaa valkoisella siitä, että 
tuotteet ja materiaalit kestävät kulutusta ja käyttöä 
aiotulla tavalla.”
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Entrada II on varustettu innovatiivisella mekanismilla, jonka ansiosta tuoli on helppo säätää ja käyttää.

Drabert on erikoistunut työtuoleihin. Vahvan ergonomisten ja  
ympäristöystävällisten tuotteiden tradition ansiosta Drabert sopii  
täydellisesti Kinnarpsin kokonaisratkaisuihin.
”Drabertin ainutlaatuinen panos konsernille on sen itse kehittämissä,  
innovatiivisissa mekanismeissa. Yksinkertaisesti älykästä insinööritaitoa!”,  
sanoo International Product Manager Pehr Gårlin. 

”KUIN LUOTUJA  
TOISILLEEN”

DRABERT
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"AJATON MUOTOILU  
JA LAATUMATERIAALIT 
TEKEVÄT DRABERTIN  
TYÖTUOLEISTA  
PITKÄIKÄISEN  
JA KESTÄVÄN  
INVESTOINNIN.”

”Ergonomia ja kestävyys ovat Drabertin parhaat 
tunnusmerkit – ja meillä on pitkä traditio johon 
nojata. Drabert aloitti työtuolien valmistuksen 
jo 1915 ja eurooppalaisilla markkinoilla se on 
tunnettu neljän kohdan ergonomisen istumisen 
konseptistaan. Kaikessa on ajatuksena, että 
seuraava asento on paras asento”, kertoo Pehr. 

Kinnarpsilla ja Drabertilla on toisin sanoen 
valtavan paljon yhteistä. Drabertin toiminta kulkee 
myös käsi kädessä konsernin arvoketjun ja ”The 
Better Effect” -kestävyyslupauksen kanssa. 

”PLUG & PLAY”
”Me ihmiset olemme luonnostamme laiskoja”, 
toteaa Pehr.

”Emme jaksa tehdä useita säätöjä tuoliin –  
se ei vaan toimi. Siksi olemme erikoistuneet älyk-
käisiin mekanismeihin, joita on helppo käsitellä. 

Työtuolimme toimivat periaatteella ”liitä ja käytä”. 
Samalla tavoin kuin on helppo käynnistää tieto-
koneet tai musiikkilaitteet – liitä pistorasiaan, 
kytke virta päälle ja käynnistä – samalla tavoin on 
yksinkertaista istua ergonomisesti. Esimerkkinä on 
Entrada II -tuoli, jossa on täysin uusi, patentoitu me-
kanismi, jonka ansiosta tuoli on helppokäyttöinen.” 

AINA VARAOSIA
Ajaton muotoilu ja laatumateriaalit tekevät 
Drabertin toimistotuoleista pitkäikäisiä ja kestäviä 
investointeja. 

”Olemme tarkkoja siitä, että voimme tarjota 
varaosia eri malleihimme, jotta asiakkaamme voivat 
helposti korjata ja päivittää tuolinsa. Se on paljon 
parempi kuin ostaa halpoja tuoleja, joiden alkuperä 
on epäselvä ja jotka rikkoutuvat ja on korvattava 
uusilla viiden vuoden välein.”
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Senor on eksklusiivinen kalustekokoel-
ma, joka on mukautettu nykyhetken 
teknologiaan. Suunnittelija Volker  
W Eysing.

INVESTOINTI 
LAADUKKAASEEN 
KÄSITYÖHÖN

MARTINSTOLL

MartinStollin sisustuksessa ei tehdä kompromisseja – kaikki mukautetaan asiakaskoh-

taisesti. ”Taitavalla käsityöllä ja valikoiduilla materiaaleilla luomme ympäristöjä, jotka 

heijastavat asiakkaiden tavaramerkkejä ja arvoja. Ympäristöjä, jotka elävät edelleen 

vuosikymmeniä”, kertoo Martin Rau, MartinStollin International Product Manager. 
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MartinStollin sisustusratkaisut ovat ainutlaatuisia. 
Löydät niitä toimistojen edustustiloista, kokous- ja 
johtotason huoneista. 

”Olemme Euroopassa olleet jo pitkään itsestään 
selvä vaihtoehto tällaisille ympäristöille. Erikoisen 
vahvoja olemme saksan, britannian, ranskan  
ja italian  markkinoilla”, sanoo Martin Rau. 

TIEDOSTAVA ASIAKASRYHMÄ
Voisi kuvitella että vaatimus ainutlaatuisuudesta 
on haaste kestävyydelle – ei vähiten kun ajatellaan 
materiaaleja. ”Mutta oikeastaan tilanne on 
päinvastainen”, sanoo Martin Rau.

”Sovellamme samoja vaatimuksia ja merkintöjä 
kuin muut Kinnarps-konsernin tavaramerkit. 
Meillä on laaja valikoima kestäviä materiaaleja, 
ja niissä tapauksissa, joissa asiakas edellyttää 
omia materiaaleja, otamme keskusteluissa esiin 
kestävyysnäkökulman. Jos materiaali ei täytä 
kestävyysvaatimuksiamme otamme sen esiin 

asiakkaan kanssa ja ehdotamme vaihtoehtoa. 
Useimmat asiakkaat suhtautuvat tähän 
positiivisesti. Se on selkeä trendi, josta iloitsemme 
paljon – erityisesti, kun otetaan huomioon 
MartinStollin oma historia.”

PIONEERI KESTÄVYYSAJATTELUSSA
Yrityksen perusti jo 1870 Albert Stoll. 1970-luvulla 
yrityksen nimeksi tuli MartinStoll, ja johdossa oli 
samanniminen visionääri ja toimitusjohtaja.

”Martin Stoll oli kiinnostunut antroposofisesta 
elämäntyylistä ja asetti paljon painoa 
juuri ergonomialle, terveydelle ja ihmisen 
yhteistoiminnalle luonnon kanssa. Hän antoi mm. 
perustaa vihannespuutarhan tehtaan yhteyteen. 
Sato tarjoiltiin henkilökunnan ruokalassa. Ne ovat 
arvoja, jotka painottuvat yritystoiminnassamme ja 
istuvat edelleen syvällä brändimme selkärangassa.”
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Kinnarps-brändi edustaa innovatiivisia, ergonomisia 
ja toiminnallisia työympäristön kokonaisratkaisuja.

PERUSTETTU. 1942. 

TUOTANTO. Kinnarps-tuotemerkin tuotteet 
valmistetaan omalla tehtaalla Kinnarpissa, jossa  
on konsernin suurin tuotantolaitos, Jönköpingissä  
ja Skillingarydissä Ruotsissa.

TUOTEMERKINNÄT. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement ja GS.

MartinStoll valmistaa ajattomia ja tyylikkäitä  
johtotason ja neuvottelutilojen kalusteita käsityön 
tarkkuudella ja yksityiskohdilla.

PERUSTETTU. 1870, osa Kinnarps-konsernia  
vuodesta 2010.

TUOTANTO. Pääkonttori ja myynti Wormsissa.  
Tuotanto tapahtuu lähialueilta valikoitujen,  
valmistukseen käsityöläismäisesti suhtautuvien  
alihankkijoiden toimesta. Osa tuolituotantoa  
tapahtuu Kinnarpsin tuotantolaitoksissa Wormsissa, 
Kinnarpissa ja Skillingarydissä. 

TUOTEMERKINNÄT. Tavaramerkkiin sisältyy  
GS-merkittyjä tuotteita.
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YHTEINEN JOHTO  
JA TUOTANTO

Kinnarps työskentelee konsernin kolmen tavaramerkin 
parissa; Kinnarps, Drabert ja MartinStoll. Tuotekehitys 
ja tuotanto tapahtuu Kinnarpissa, Skillingarydissä, 
Jönköpingissä ja Wormsissa.

PÄÄKONTTORI. Kinnarp.

TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ.  
1 320 (Kinnarps AB:n ja Kinnarps GmbH:n työntekijät.)

SERTIFIOINTI

Kinnarp ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody,  
PEFC Chain of Custody

Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody

Jönköping ISO 9001, ISO 14001

Worms ISO 9001, ISO 14001

Drabert on erikoistunut innovatiivisiin työ-, vieras-  
ja neuvottelutuoleihin, joille on tunnusomaista  
erinomainen ergonominen muotoilu. 

PERUSTETTU 1889, osa Kinnarps-konsernia  
vuodesta 2010. 

TUOTANTO. Drabert-tavaramerkin tuotteet  
valmistetaan Kinnarpsin tehtailla Wormsissa  
Saksassa ja Kinnarpissa, Skillingarydissä ja  
Jönköpingissä Ruotsissa.

TUOTEMERKINNÄT. Tavaramerkkiin sisältyy  
GS-merkittyjä tuotteita.
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Patch-jakkara, design Mia Cullin & Axel Bjurström, on ympäriverhoiltu  
Materian sisustustyöpajan ylijäämäpaloilla. Jakkaraa on saatavana  
seitsemässä väriasteikossa, ja jokainen verhoiluyhdistelmä on uniikki. 
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MATERIA

Materia haastaa itsensä ja markkinat käyttämällä materiaaleja odottamattomalla 
tavalla. Tästä esimerkki on Patch-jakkara – se on verhoiltu oman tuotannon 
hukkapaloilla. ”Olemme yksinkertaistaneet asiakkaan valintaa lajittelemalla kankaat 
seitsemään eri väriryhmään”, sanoo tuotekehityspäällikkö Krister Jonsson.    

Materialla ei ole omaa osavalmistusta vaan se 
keskittyy asennukseen, leikkuuseen, ompeluun 
ja verhoiluun. Siksi jäte on lähes yksinomaan 
tekstiilejä. 

”Vuoden 2016 aikana käynnistimme 
kehitysprojektin, jonka tavoite oli löytää 
hukkapaloille käyttöä uusissa tuotteissa. 
Ensimmäinen tuote oli Patch-jakkara”,  
kertoo Krister. 

Päätämme kulloinkin käytettävissä olevan 
tekstiilijätteen perusteella, millaisia kankaita ja 
malleja yhdistellään. Kangasjätteet lajitellaan 
seitsemään eri väriryhmään, ja ne käytetään  
Patch-jakkarassa. Jokainen jakkara saa oman 
yksilöllisen tekstuurien ja nyanssien yhdistelmän 
väriasteikon sisältä. 

VALITA VAI OLLA VALITSEMATTA...
”Tavoitteemme on käyttää Patch-jakkarassa 
mahdollisimman paljon kangasjätettä. Mutta 
tiedämme jo nyt, ettemme onnistu siinä 100 %:sti. 
Kankaat, joissa on useita värejä tai hyvin suuria 
kuvioita, eivät toimi designin kannalta, joten ne 
täytyy lajitella erikseen.”

”Tulee olemaan jännittävää nähdä mitä 
asiakkaat ajattelevat. Tuotteesta – ja siitä, että 
kankaat on valittu ennakolta. Tietysti autamme 
kuvien ja materiaalinäytteiden kanssa jokaisessa 
yksittäistapauksessa.” 

Muussa valikoimassa Materia ei työskentele 
lainkaan standarditekstiilien parissa – asiakkaat 

valitsevat kaikki tekstiilit.  ”Siksi pyrimme olemaan 
ennakoivia ja auttamaan asiakkaitamme tekemään 
hyviä ja kestäviä valintoja. Olemme alalla päteviä 
ja annamme mielellämme neuvoja epävarmoille 
asiakkaille.” 

PITKÄ JA TYYLIKÄS ELÄMÄ
Materian taitavat käsityöläiset ovat hyvän 
materiaalitalouden edellytys. Verhoilutyöpajassa 
luodaan kalusteita, joissa on tarkat ja kestävät 
ompeleet, jotka kestävät julkisten tilojen kovaa 
kulutusta. 

”Materian kalusteen tulee kestää aikaa – 
sekä esteettisesti että käytännöllisesti. Siksi 
valitsemme laatumateriaaleja ja olemme tarkkoja 
valmistuksessa. Hyvien kankaiden, hyvän 
istuvuuden ja liimattujen kankaiden ansiosta 
istuinkalusteet voivat näyttää yhtä raikkailta monen 
vuoden kuluttua”, selventää Krister.

”Koska meillä ei ole omaa osavalmistusta, 
meillä on mahdollisuus arvioida uusimpia trendejä 
materiaalikehityksessä ja tuotantotekniikassa. 
Olemme vaativia materiaalivalinnoissa ja pyrimme 
aina työskentelemään sellaisten materiaalien 
parissa, jotka voidaan erotella loppukierrätyksessä. 
Patch on luonnollisesti muotoiltu samojen 
periaatteiden mukaisesti.”

Ajatus on, että samalla teemalla tehdään 
lisää tuotteita, ja jos Patch otetaan hyvin vastaan, 
kehitystahtia tullaan kiristämään. 

”Meillä on lisää ideoita!”

MATERIAALIEN  
UUDELLEENAJATTELUA
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Jos tehtävänä on luoda innovatiivisia ja kehittyneitä 
työympäristöjä asiakkaille, silloin on luonnollisesti 
aloitettava omasta itsestä. Työympäristö on 
korkealle priorisoitu kysymys Materian sisällä 
ja sillä on OHSAS 18001 -sertifiointi. Sertifiointi 
varmistaa, että kaikkia työympäristölakeja 
noudatetaan ja henkilöstön osallistumisen, 
viihtymisen ja turvallisuuden edestä toimitaan 
aktiivisesti. Nämä ehdot koskevat kaikkia – 
samat vaatimukset alihankkijoille kuin omassa 
tuotannossa. Materialla on syvä tuntemus siitä, 

miten toimistoja ja työympäristöjä voidaan kehittää 
ja luoda niistä inspiroivia ja terveellisiä. Omia tiloja 
Tranåsissa käytetään uusien mahdollisuuksien 
tutkimisessa. Tuotannon työntekijöillä on 
käytössään tyylikkäästi sisustettu pukuhuone, jossa 
heidät vastaanottaa linnunlaulu ja toimistopuoli 
on suunniteltu tehtävien mukaisen työskentelyn 
mukaan. Täällä ei ole myöskään raja-aitoja eri 
toimintojen välillä. Tuotantotilan ja toimiston 
välinen suuri lasiseinä luo edellytykset näkemiselle 
ja yhteenkuuluvuudelle. 

TYÖYMPÄRISTÖ. 
ELÄÄ KUTEN OPETTAA!
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Materia edustaa kokeilevaa ja luovaa, se on brändi, 
joka venyttää käytettävyyden ja arkkitehtonisen 
rajoja. Materia hahmottaa ja helpottaa nykyaikaisen 
yrityksen dynaamisia prosesseja ennalta-
arvaamattomalla ja konseptuaalisella muotoilulla.

PAIKKAKUNTA. Tranås

PERUSTETTU. 1992, osa Kinnarps-konsernia  
vuodesta 2004.

TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ. 76

TUOTANTO. Pääkonttori, asennus, ompelu ja verhoilu 
Tranåsissa. Materialla ei ole omaa osavalmistusta. 
Alihankkijat valmistavat kaikki osat, ja heistä monet 
sijaitsevat lähialueilla. 

TUOTEMERKINNÄT. FSC® ja Möbelfakta.

SERTIFIOINNIT. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC Chain of Custody
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NC NORDIC CARE

NC Nordic Care on ruotsalainen tavaramerkki, jolla on eniten  
Möbelfakta-merkittyjä tuotteita. ”Ja lisää tulee”, sanoo laatu-  
ja ympäristökoordinaattori Tomas Reibring. 
”Suuri etu Möbelfakta-merkinnästä on, että vaatimukset ovat  
yhdenmukaiset julkisten hankintojen viranomaisen vaatimusten  
kanssa – ja se yksinkertaistaa asiakkaan hankintoja.”

MÖBELFAKTAN 
MESTARI
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Valikoiman 170 tuotteesta on Möbelfakta-merkittyjä 
nyt 125, eli noin 75 %. Lähes yhtä monta, noin 100 
tuotetta, on saanut FSC-merkinnän. Merkittyjen 
kalusteiden määrä kasvaa koko ajan. 

”Se että panostamme paljon Möbelfakta-
merkintään, johtuu siitä, että se on hyvin kattava 
tuotemerkintä ja sisältää sekä laadun, ympäristön 
että sosiaalisen vastuun. Möbelfakta on takuu siitä, 
että kalusteilla on korkea rakennelujuus ja laatu 
sekä pitkä elinkaari. Möbelfakta-merkinnän ansiosta 
voi olla myös varma, että ympäristövaarallisia 
aineita on vältetty ja toimittajaketju on kartoitettu. 
Tavarantoimittajat on riskiarvioitu ja käytössä on 
ennakoivia toimenpiteitä, joilla valvotaan, että he 
seuraavat YK:n toimintaohjetta”, selventää Tomas.

NC:n verkkosivuilla Möbelfakta-merkityt 
tuotteet on raportoitu omana kategorianaan. 

”Asiakas voi siirtyä sivulle ja valita vapaasti. 
Tiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla 
eikä asiakkaiden tarvitse tehdä pitkää 
kyselyprosessia siitä, mitkä kalusteet täyttävät 
ympäristövaatimukset.” 

KOMPIS ON KESTÄVÄ
Puu on NC:n tuotteissa dominoiva materiaali 
ja muodostaa siten suuren osan liiketoiminnan 
ympäristövaikutuksesta. 

”Jotta varmistetaan, että metsiä on 
käytetty luontoa huomioiden, meillä on FSC-
sertifiointi ja käytämme FSC-puuta mahdollisimman 
suuressa määrin.”

Uusi Kompis-jakkara on erinomainen esimerkki 
siitä, miten NC työskentelee merkintöjen parissa 
tuotekehitystyössä. Kompis on taitettava jakkara, 
jonka voi ripustaa pois tieltä seinälle, kun sitä 
ei käytetä – tilan käytön suhteen tehokas istuin 
tai vierastuoli. Kompis on saanut Möbelfakta-
merkinnän ja se on valmistettu 100 %:sti 
FSC-merkitystä, vastuullisesti hoidetuista 
metsistä saadusta puusta. Kangas on 74 %:sti 
kierrätysmateriaalista, ja sillä on Cradle to Cradle™- 
ja Oeko-Tex-sertifioinnit. Lisäksi kangas on 
uskomattoman hyvin kulutusta kestävää, mikä on 
välttämätöntä tässä rakenteessa, jossa kankaaseen 
kohdistuu niin suuri osa kuormituksesta. 

RAJOJA YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ
”Uudelleenkäyttöajattelu on mukana jo 
suunnitteluprosessissa. Istuimien ja verhoilujen on 
oltava helposti vaihdettavissa, puhdistettavissa tai 
verhoiltavissa uudelleen. Kalusteiden on oltava 

Kompis-jakkara on Möbelfakta-merkitty ja  
valmistettu 100 %:sti FSC®-sertifioidusta puusta. 
Kestävät kankaat on valmistettu 74 %:sti 
kierrätysmateriaalista ja niillä on myös  
Cradle to Cradle™- ja Oeko-Tex-sertifioinnit. 
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pitkään raikkaita ja niiden on oltava monien 
käytettävissä”, pohtii Tomas. 

”Mutta samasta syystä meidän on tarjottava 
myös maalattuja puupintoja, jotka on helppo 
puhdistaa ja kuivata ja jotka kestävät desinfioin-
tia. Ympäristöystävälliset, vesiohenteiset lakat 
eivät ole yhtä kulutuskestäviä, ja siksi joskus 
tarvitaan muita vaihtoehtoja, kuten katalyytti-
maaleja. Näillä maaleilla on haitallinen ympäris-
tövaikutus ja niistä vapautuu enemmän haihtuvia 
orgaanisia liuotinaineita (VOC).” 

NC on yhdessä muiden valmistajien 
kanssa ollut vaikuttamassa siihen, että maalien 

valmistajat tehostaisivat kehitystyötään. Juuri 
nyt on käynnissä yhteistoimintahanke usean 
kalustevalmistajan, TMF:n, joka on Ruotsin 
puunjalostusteollisuuden alaorganisaatio 
sekä maali- ja desinfiointiaineiden valmistajien 
kesken. Yhteistyössä on otettu näytteitä eri 
tavoin vesi-, katalyytti- ja polyuretaanimaaleilla 
maalatuista pinnoista. Nämä näytteet testataan 
Kinnarpsin laboratorioissa. 

”Toivomme, että testeistä saadaan uusia 
tietoja, jotka ovat hyödyksi tuotekehitykselle ja 
auttavat alaa eteenpäin tässä kysymyksessä.”

NC Nordic Care kehittää kalusteita erilaisiin julkisiin tiloihin ja on johtava hoiva-, sekä kahvila- ja 
ravintolakalusteiden valmistaja. Kalusteita, jotka edustavat leikkisää ja nykyaikaista muotokieltä  
ja huolenpitoa ihmisestä, ympäristöstä ja esteettisyydestä. Tavoitteena on tarjota kalustekonsepti,  
joka soveltuu jokaiselle käyttäjälle. Osallisuuteen ja vastuuseen rakentuvien perusarvojen tulee  
selkeästi heijastua tuotteista.

PAIKKAKUNTA. Tranås

PERUSTETTU. 1950, osa Kinnarps-konsernia vuodesta 2009.

TYÖNTEKIJÖITÄ YHTEENSÄ. 16

TUOTANTO. NC:llä ei ole omaa valmistusta. Tarkkaan valitut sopimustoimittajat valmistavat kaikki tuotteet.

TUOTEMERKINNÄT. FSC® ja Möbelfakta. 

SERTIFIOINNIT. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

NC ON YHDESSÄ MUIDEN VALMISTAJIEN KANSSA OLLUT  
VAIKUTTAMASSA SIIHEN, ETTÄ MAALIEN VALMISTAJAT  
TEHOSTAISIVAT KEHITYSTYÖTÄÄN.



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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"

SKANDIFORM

Skandiformin tunnus on pitkän tähtäimen yhteistyö kokeneiden muotoilijoiden kanssa. 
”Koska tuotteemme kestävät pitkään niin esteettisesti kuin laadullisesti, ne toimivat  
kertakäyttökulttuurin vastapainona”, kertoo Skandiformin aluejohtaja Bengt Persson. 

DESIGN VASTAPAINONA  
KERTAKÄYTTÖTAVARALLE
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" MUOTOILUPROSESSISSANI ON K YSE SIITÄ, ETTÄ VÄHENNETÄ ÄN 
MAHDOLLISIMMAN PALJON, NIIN SUUNNITTELUSSA KUIN 
MATERIA ALISSA. PIDÄN YKSINKERTAISISTA MUODOISTA JA SE  
ON TEHOK ASTA KESTÄV Y YSNÄKÖKULMASTA.”

NINA JOBS, MUOTOILIJA

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune, Ruud 
Ekstrand ja Jonas Lindvall ovat muutamia niistä 
tunnetuista suunnittelijoista, jotka kuuluvat 
Skandiformin muotoilijoihin. Kyse on suhteellisen 
pienestä ja eksklusiivisesta ryhmästä. 

”Työskentelemme kokeneiden, asenteeltaan 
ammattimaisten muotoilijoiden kanssa, joilla 
on kyky nähdä yli vallitsevien trendien. Meille on 
tärkeää pitkäkestoinen yhteistyö, joka edistää 
Skandiformin ilmaisun ja erityisyyden kehittämistä 
ja vahvistamista”, selventää Bengt Persson.

 ”Etuna kokeneista muotoilijoista on, että heillä 
on hyvä materiaalituntemus ja kestävyysajattelu on 
sisällä prosesseissa”.

MODERNEJA KLASSIKOITA
Tavoite on tarjota ajattomia tuotesarjoja, jotka 
löytävät helposti uudet paikat, kun ympäristö 
muuttuu. Ja sanokaa kuka määrätietoisesti heittää 
pois Lindvall-klassikon Oak-tuolin, vain siksi että on 
aika uudistaa? 

”Tuotteen uudelleenkäytettävyys on tärkeää. 
Valikoimassamme on useita pitkään mukana 
olleita tuotteita, ja monet niistä on suunniteltu 
helposti uudistettaviksi ja uudelleenkäytettäviksi. 
Erinomainen esimerkki on Ruud Ekstrandin 
moduulisohva Nonstop. Se on ollut markkinoilla 
nyt 25 vuotta ja se on edelleen erittäin suosittu. 
Kun muutoksen aika on, sen voi helposti verhoilla 
uudelleen, rakentaa moduulit uuteen järjestykseen 
tai täydentää niitä.”

  
HILJAINEN YMPÄRISTÖ
Nina Jobs on Skandiformin uusin 
yhteistyökumppani. Nina on Ruotsin tunnetuimpia 
muotoilijoita, hänellä on lähes 20 vuoden 
kokemus ja painava ansioluettelo. Hän on 
saanut tuotesuunnittelijan koulutuksen Ecole 

National supérieure des Arts Décoratifs 
-oppilaitoksessa Pariisissa, Ranskassa ja hänellä 
on maisterin tutkinto luonnonmukaisten tekstiilien 
suuntautumisalueelta. Uusi äänieristeseinäke Deep 
Forest on suunniteltu 2016 ja se on ensimmäinen 
yhteinen tuote. 

Akustiikkapaneeli edistää parempaa 
ääniergonomiaa ja stressittömiä työympäristöjä – ja 
juuri siksi metsä on ollut inspiraationa, kertoo Nina.

”Metsä on hiljaisimpia ympäristöjämme. Sen 
melutaso on noin 15 dB, verrattuna työympäristöön, 
jossa se on usein noin 60 dB.”

MUOTOILUN JA MATERIAALIN NIUKKUUTTA
Deep Forest on suunniteltu minimoimaan 
ympäristövaikutus koko elinkaaren läpi – alkaen 
materiaalivalinnoista ja materiaalin käyttöiästä 
paikalliseen valmistukseen, mikä mahdollistaa 
lyhyet kuljetusmatkat. Uudelleenkäyttö ja 
loppukierrätys ovat olleet tärkeitä määritteitä. 
Akustiikkapaneeli koostuu kolmesta materiaalista. 
Kierrätettyä lumppua smoolantilaiselta 
toimittajalta, kierrätettyjä PET-muovipulloja ja neljä 
standarditekstiiliä, jotka ovat hyvä ympäristövalinta. 
Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita  
tekstiilit itse.

”Muotoiluprosessissani on kyse siitä, 
että vähennetään mahdollisimman paljon, 
niin suunnittelussa kuin materiaalissa. Pidän 
yksinkertaisista muodoista ja se on tehokasta 
kestävyysnäkökulmasta”, Nina perustelee.

Linjassa Skandiformin pitkän ja onnellisen 
sisustuselämän filosofian kanssa on jokainen 
äänieriste varustettu kätevällä kiinnityksellä,  
jonka ansiosta moduulit on helppo vaihtaa ja 
puhdistaa ja verhoilla uudelleen sitä mukaa  
kuin toimisto uudistuu. 

DESIGN VASTAPAINONA  
KERTAKÄYTTÖTAVARALLE
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Akustiikkapaneeli Deep Forest edistää hiljaisempaa ja stressittömämpää työympäristöä.  
Ottamalla lähtökohdaksi useita eri moduuleja ja tekstiilejä voi rakentaa oman ”hiljaisen”  
metsän, kuin taideteoksen seinälle. Deep Forest on valmistettu kierrätyslumpusta,  
kierrätetystä PET-muovista ja ympäristöystävällisistä kankaista.
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Skandiform on Skandinavian johtavia toimistojen ja inspiroivien julkisten ympäristöjen kalusteiden toimittajia.  
Yrityksen juuret ovat skandinaavisessa muotoiluperinteessä, ja se hakee inspiraationsa luonnon orgaanisesta  
muotokielestä ja monitahoisista vivahteista.

PAIKKAKUNTA. Vinslöv

PERUSTETTU. 1962, osa Kinnarps-konsernia vuodesta 2004.

TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ. 29

TUOTANTO. Pääkonttori Vinslövissä. Asennus ja laadunvalvonta. Alihankkijat, jotka sijaitsevat pääosin lähialueilla,  
valmistavat kaikki osat. 

TUOTEMERKINNÄT. Möbelfakta, FSC®.

SERTIFIOINNIT. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

Yhteistyössä Länsi-Götanmaan maakuntahallinnon 
kanssa uudistettiin noin 80 Focus-tuolia, jotka  
Skandifom on valmistanut 1980-luvulla. Skandiformin 
ohjauksessa tuolit on maalattu uudelleen ja varustettu 
uusilla pehmusteilla ja kankailla. Verhoilutyön teki sama 
ompelija, joka verhoili tuolit silloin, kun ne valmistettiin! 
Projekti onnistui erittäin hyvin ja saa luultavasti jatkoa – 
liikkeelle on laskettu paljon Focus-tuoleja… 

FOCUS-TUOLIEN UUDELLEENKÄYTTÖÄ
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YMPÄRISTÖ- JA TUOTEMERKINNÄT

FSC® CHAIN OF CUSTODY  
FSC:n jäljitettävyyssertifiointi, jonka vaatimuksena on puun 
jäljitettävyys toimitusketjussa.

ISO 9001 Laadunvalvontajärjestelmien standardi. 
Strukturoitu työskentelytapa, jolla jatkuvasti parannetaan 
asiakastyytyväisyyttä ja sisäisiä rutiineja. 

ISO 14001 Ympäristönvalvontajärjestelmien standardi. 
Strukturoitu työskentelytapa, jolla seurataan liiketoiminnan 
ympäristövaikutusta ja järjestelmällistä ympäristötyötä. 

OHSAS 18001 Työympäristön valvontajärjestelmien 
standardi. Strukturoitu työskentelytapa, jolla jatkuvasti 
parannetaan työympäristöä.

PEFC CHAIN OF CUSTODY  
PEFC:n jäljitettävyyssertifiointi, jonka vaatimuksena on 
puun jäljitettävyys toimitusketjussa.

SERTIFIKAATTI

SANASTO

ACOUSTIC FACTS Tuotteiden äänitietojen riippumaton 
vertailu, jolla on mahdollista vertailla tuotteita. Perustuu 
ruotsalaiseen standardiin. 

BLAUER ENGEL Saksalainen ympäristömerkintä. 
Käsittää tuotteen elinkaaren ympäristövaatimukset.

CE-MERKINTÄ Merkintä, joka osoittaa, että tuote 
täyttää EU:n vaatimukset turvallisuuden, terveyden ja 

ympäristönsuojelun osalta. 

CRADLE TO CRADLE Tuotemerkintä, joka asettaa 
vaatimuksia tuoteturvallisuudelle, kierrätettävyydelle, 
tuotesisällön tuntemiselle ja sosiaalisille tekijöille. 

EU:N YMPÄRISTÖMERKKI EU:n virallinen 
ympäristömerkintä palveluille ja tuotteille.  

Asettaa vaatimuksia laadulle ja ympäristölle. 

FSC Vastuullisesta metsätaloudesta kertova merkintä. 
Se tarkoittaa ympäristön huomioivaa, yhteiskunnallisesti 
vastuullista maailman metsien taloudellista ja 
elinvoimaista käyttöä. FSC-C010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD)  
Valvotuista ja hyväksytyistä lähteistä saatava puu. 

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) Saksalainen kalusteiden 
laatumerkintä, joka kattaa eurooppalaisen lainsäädännön 
turvallisuusvaatimukset ja asettaa joissakin tapauksissa 
tiukemmat vaatimukset kuin laki.

JOUTSEN Pohjoismainen ympäristömerkintä, 
joka asettaa vaatimuksia palveluiden ja tuotteiden 
ympäristövaikutuksille niiden käyttöiän aikana. 

MÖBELFAKTA Ruotsalainen kalustemerkintä, jossa 
painotetaan selkeästi kestävyyttä. Sisältää laatuun, 
ympäristöön ja tavarantoimittajien yhteiskuntavastuuseen 
liittyviä tuotevaatimuksia.

NF ENVIRONNEMENT Ainoa virallinen 
ympäristömerkintä kalusteille Ranskassa. Sisältää laatuun 
ja ympäristöön liittyviä tuotevaatimuksia ja ympäristöön 
liittyviä vaatimuksia tuottajalle.

OEKO-TEX® Maailmanlaajuinen merkintä 
tekstiilituotteille. Edellyttää tuotteilta, etteivät ne sisällä 
terveydelle haitallisia aineita. 

PEFC Vastuullisesta metsätaloudesta kertova  
puuraaka-aineiden merkintä. 
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BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS Monimuotoisuus 
lajien kesken ja lajien ja ekosysteemin välillä. 

BISFENOLI-A Hormonaalisten häiriöiden aiheuttajaksi 
epäilty aine, jota voi olla esimerkiksi muoveissa, maaleissa 
ja liimoissa.

BSCI:N MAAKOHTAINEN RISKILUETTELO 
Business Social Compliance Initiativen maiden sosiaalista 
vastuuta koskeva riskiluokitus .

CEN Comité Européen de Normalisation. Eurooppalainen 
standardointiorganisaatio. 

CO2 Hiilidioksidin kemiallinen kaava. 

CODE OF CONDUCT Toimintaperiaatteet. Suuntalinjat, 
joiden mukaan organisaatio harjoittaa toimintaa eettisellä, 
sosiaalisella ja ympäristöllisesti vastuullisella tavalla. 

CSR Corporate Social Responsibility (yhteiskuntavastuu). 
Tarkoittaa yrityksen yhteiskuntavastuuta. 

EKOSYSTEEMI Ekologinen järjestelmä, joka käsittää 
kaiken elävän ja luonnonympäristön. 

EPD Environmental Product Declaration. Varmennettu 
ja rekisteröity asiakirja, joka osoittaa tuotteen 
ympäristövaikutuksen elinkaariperspektiivistä. 

FEMB Eurooppalainen liitto, joka kokoaa yhteen 
toimistokalustevalmistajien paikalliset organisaatiot 
ja niiden jäsenet. Edistää standardointia ja 
yhdenmukaistamista Euroopan maiden välillä.

FORMALDEHYDI Aine, jota voi olla lastulevyissä, 
tekstiileissä ja nahassa käytetyissä liimoissa. Aiheuttaa 
allergisia reaktioita ihokosketuksessa ja on karsinogeeni.

FTALAATIT Käytetään muovin ja kumin pehmentimenä. 
Myös väreissä ja liimassa. Epäillään aiheuttavan 
hormonihäiriöitä.

MDI Isosyanaatti, jota käytetään pehmusteiden 
valmistuksessa. Terveellisempi vaihtoehto kuin TDI.

REACHIN EHDOKASLUETTELO EU:n 
kemikaaliviranomaisen erityisen vaaralliseksi luokiteltujen 
aineiden luettelo. 

RE:FILL Kinnarpsin materiaali, joka sisältää kangasjätettä, 
kierrätettyä PET-muovia ja sidekuituja. 

ROHS-DIREKTIIVI EU-direktiivi, joka kieltää käytön 
tai rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja 
elektroniikkatuotteissa. 

SIS Ruotsin standardoimisjärjestö. Ruotsalainen 
organisaatio, joka työskentelee yhdessä jäsentensä kanssa 
ja laatii standardeja eri alueilta. 

SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit. 
Eettisyystarkastus, jota käytetään toimittajaketjun  
eettisten näkökulmien valvonnassa. 

SWEDAC Ruotsin kansallinen akkreditointielin.

TANTAALI Metallinen alkuaine ja yksi neljästä 
konfliktimineraalista, joiden talteenotossa on mukana  
riski käynnissä olevien konfliktien rahoittamisesta. 

TDI Isosyanaatti, jota voidaan käyttää pehmusteiden 
valmistuksessa. Voi aiheuttaa astmaa ja allergioita. 

TMF Ruotsalainen puunjalostus- ja kalustusteollisuuden 
työnantajajärjestö Ruotsissa.

VOC Volatile Organic Compounds, haihtuvat orgaaniset 
liuotinyhdisteet. On väreissä, maaleissa, liimoissa 
ja puhdistusaineissa. Voivat aiheuttaa päänsärkyä, 
keskittymishäiriöitä ja huonon ilmanlaadun.

VOLFRAMI Metallinen alkuaine ja yksi neljästä 
konfliktimineraalista, joiden talteenotossa on mukana  
riski käynnissä olevien konfliktien rahoittamisesta.

WWF Maailman luonnonsuojeluliitto WWF, aatteellinen 
ympäristö- ja luonnonsuojeluorganisaatio, joka toimii 
maapallon luontaisten elinympäristöjen suojelussa 
ja luomassa tulevaisuutta, jossa ihmiset elävät 
sopusoinnussa luonnon kanssa. 

YK:N GLOBAL COMPACT YK:n globaali aloite, jotta 
yritykset toimisivat ihmisoikeuksien, työoikeuden, 
ympäristön ja korruptionvastaisuuden periaatteiden 
mukaisesti. 

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET  
YK:n 17 tavoitetta kestävään kehitykseen, jotka muuttavat 
maailmaa 2030 mennessä. 

MUU




