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Kinnarps AB Group on Euroopan johtavia toimistojen, oppimisympäristöjen ja 
hoivakohteiden sisustusratkaisujen toimittajia. Toimitamme kokonaisratkaisuja, 
ja autamme asiakkaitamme luomaan kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset 
täyttäviä ympäristöjä oman tuotemerkkivalikoimamme, erilaisten palveluiden ja 
täydentävien tuotteiden avulla. Tiedonjanomme ja kiinnostuksemme kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja kohtaan ovat syitä siihen, että pyrimme jatkuvasti 
parantamaan ilmastojalanjälkeämme, lisäämään hyvinvointia ja luomaan 
ympäristöjä, jotka kestävät aikaa. Tässä kestävyysraportissa keskitymme kuuteen 
tärkeään alueeseen, joilla konsernimme voi saada aikaan parempia tulevaisuuteen 
kantavia vaikutuksia yhdessä asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa.

YHDESSÄ MEISTÄ 
TULEE PAREMPIA

SISÄLTÖ
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Kinnarpsilla luomme oikeasti kestäviä ratkaisuja. Se on asia, jolle omistaudumme 
joka päivä, kuten olemme tehneet vuodesta 1942 lähtien. Se tarkoittaa,  
että keskitymme tuomaan todellista hyötyä asiakkaillemme ja ympäristölle. 

KESTÄVÄ KEHITYS ON 
MEILLE TUNNUSOMAISTA 
NYT JA TULEVAISUUDESSA

Haluamme luoda yhdessä asiakkaidemme kanssa 
pitkäjänteisesti kestäviä ratkaisuja, jotka ovat 
houkuttelevia ja inspiroivia sekä edistävät luovuutta 
ja tehokkuutta. Haluamme auttaa asiakkaitamme 
valitsemaan alusta alkaen oikean sisustuksen,  
joka on pitkällä aikavälillä kannattava sijoitus  
ja tekee sekä ihmisistä että organisaatioista  
kestäviä. Yhtenä monista muutostekijöistä  
Covid-19-pandemia on asettanut työympäristöille 
ja työtavoille uusia vaatimuksia. Kinnarpsilla on 
jo pitkään työskennelty työympäristöanalyysien 
parissa. Niiden avulla autamme asiakkaitamme 
analysoimaan ja kartoittamaan tarpeensa ja luomaan 
sen jälkeen räätälöidyn ja liiketoimintaan mukautetun 
sisustusratkaisun. Suunnittelemme ratkaisun siten, 
että nykyisten tarpeiden täyttämisen lisäksi se myös 
muuntuu joustavasti tulevien tarpeiden mukaan. 
Uskomme sen olevan tärkeää jatkossa monille 
yrityksille, kun ne arvioivat, miten niiden pitäisi 
työskennellä tulevaisuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehitämme tuotteita, joiden elinkaari on pitkä ja jotka  
kestävät käyttöä. Siitä on todellista hyötyä sekä 
ympäristölle että asiakkaillemme. Uusimista ja 
päivitystä helpottavan tuotesuunnittelun avulla 
voimme helposti pidentää tuotteiden käyttöikää 
entisestään. Tarjoamalla kiertäviä palveluja ja 
liiketoimintamalleja autamme asiakkaitamme 
luomaan entistä pidempiä elinkaaria ja hyödyntämään 
sisustusta resurssina entistä tehokkaammin. 
Panostamme nyt tarjontamme kehittämiseen 
edelleen, ja meillä on käynnissä esimerkiksi 
vuokrauskonseptiin perustuvia pilottiprojekteja. On 
tärkeää tiedostaa, että kiertotalous ei automaattisesti 
johda kestävään kehitykseen, sillä kiertokulku, jossa 
tuotteiden elinkaari jää lyhyeksi, edistää tuotteiden 
ja materiaalien nopeaa kulutusta. Siksi pyrimme 

luomaan ratkaisuja ja tuotteita, jotka kestävät 
pitkään ja ovat lisäksi kierrätettäviä. Painotamme 
tuotteidemme valmistamista ja toimittamista 
kestävällä tavalla. Koska tuotantomme on Ruotsissa, 
koko ketju on hallinnassamme ja tuotantotapaamme 
leimaa olemassa olevien resurssien hyödyntäminen. 
Oma logistiikkajärjestelmämme on alalla 
ainutlaatuinen, ja sille on ominaista tehokkuus. 
Esimerkiksi pakkaamalla tuotteemme huopiin 
kertakäyttöpakkausten sijaan saamme kyytiin 50% 
enemmän huonekaluja alan keskiarvoon verrattuna. 
Tämä tarkoittaa, että kun toiset tarvitsevat kolme 
kuorma-autoa, me selviämme kahdella. Lisäksi 
voimme asentaa kalusteet asiakkaan tiloihin nopeasti 
ja välttää yli puoli tonnia pakkausjätettä kuorma-autoa 
kohden käyttämällä huopia, jotka otamme  
mukaamme ja käytämme uudelleen.  

Oli arvioitu, että saavuttaisimme lyhyen aikavälin 
kestävyystavoitteemme vuoteen 2020 mennessä, 
ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme 
ylittäneet useita tavoitteitamme. Olemme 
saavuttaneet CO2-päästöjen vähentämistavoitteemme 
reilusti. Olemme myös ylittäneet tavoitteet 
energiankulutuksen ja liuotinaineiden käytön 
vähentämisestä hyvällä marginaalilla. Käynnissä 
oleva pandemia on vaikuttanut markkinoihin ja 
johtanut tuotantomäärien ja samalla myös tiettyjen 
päästöjen pienenemiseen. Voimme kuitenkin todeta, 
että olisimme työllämme ja panostuksellamme 
saavuttaneet tavoitteet, vaikka pandemiaa ei olisi 
tullut ja tuotantomäärät olisivat olleet odotusten 
mukaiset. Panostamme kestävään kehitykseen 
luomalla pitkäjänteisesti kestäviä ratkaisuja, joista on 
hyötyä asiakkaillemme ja joiden ympäristövaikutus on 
mahdollisimman pieni. Siksi olemme asettaneet uusia 
kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2025. 

ROBERT PETERSSON 
CEO KINNARPS AB

Olemme saavuttaneet  
CO2 -päästöjen 
vähentämistavoitteemme 
reilusti.
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-47%

96%

-57%

HIILIDIOKSIDIPÄ ÄSTÖT

SERTIFIOITU PUUR A AK A-AINE

LIUOTINAINEIDEN KULUTUS

HARPPAUS UUSIUTUVAN  
DIESELIN AVULL A
Kinnarpsin toimituskonsepti on vaihtanut 
polttoaineet dieseliin, jonka uusiutuvan sisällön 
osuus on korkein mahdollinen ja joka vähentää 
CO2-päästöjä 85 % fossiiliseen dieseliin 
verrattuna. Siten vähennämme päästöjämme 
lähes 2 000 tonnilla vuodessa, mikä vastaa  
noin 358 kierrosta maapallon ympäri autolla.

K AIKIN TAVOIN KESTÄVÄ SOHVA NC 
NORDIC CARE -MALLISTOSSA 
Dahlia on mukava sohva- ja nojatuoliperhe, 
joka luo ihanan kodikkaan tunnelman. Siinä 
yhdistyvät kaikki toiminnot, joita tarvitaan 
hyvän hygienian ylläpitämiseen. Kalusteissa 
on esimerkiksi kumikudos, irrotettavat ja 
pestävät kankaat sekä istuimen ja selkänojan 
välissä rako, joka ehkäisee lian ja bakteerien 
kertymistä. Dahlian suunnittelussa on 
painotettu kestävyyttä, ja sarjan elinkaari 
on otettu huomioon kaikissa vaiheissa, 
sillä kalusteet on helppo käyttää uudelleen, 
uudistaa verhoilu tai korjata. Sarjalla on myös 
Möbelfakta-merkintä ja FSC®-sertifiointi.

UUDEN KESTÄVÄN KEINONAHAN 
KEHIT TÄMINEN 
Kinnarps Color Studiota on vuoden 
aikana täydennetty Joy-keinonahalla, 
joka on kehitetty täyttämään esimerkiksi 
terveydenhuollolle asetetut tiukat 
puhdistusvaatimukset itse materiaalin 
vahingoittumatta. Keinonahka on helppo 
pitää puhtaana vedellä ja saippualiuoksella. 
Lisäksi se on yksi markkinoiden harvoista 
keinonahoista, jotka eivät vaadi jälkikuivausta 
desinfioinnin yhteydessä. Joylla on Oeko-
Tex®-ympäristömerkintä, eikä se sisällä 
lainkaan biosidejä tai antimikrobisia aineita.

KE V Y T KUORMA-AUTO, JOK A 
VÄHENTÄ Ä R ASK AITA PÄ ÄSTÖJÄ
Kinnarps on investoinut kevyeen kuorma-
autoon, joka toimii kaasulla ja korvaa siten 
3,5 tonnia painavan dieselauton. Tämä 
vähentää 50 %:lla fossiilisia CO2-päästöjä. 
Kaasukäyttöiset rahtiautot ovat lisäksi 
hyviä lähiympäristölle, sillä ne aiheuttavat 
huomattavasti vähemmän ympäristölle 
haitallisia hiukkaspäästöjä, minkä ansiosta 
ne sopivat erityisen hyvin kaupunkijakeluun. 
Kaasuautoon investoiminen on vain yksi 
askel lisää asiakkaiden vaatimusten 
täyttämiseksi ja kalustekuljetusten 
tehostamiseksi entisestään. 

KIERR ÄT YSTÄ HIENOIMMILL A AN
Lanseerasimme syksyllä 2020 Skandiformin 
Tinnef-pöydän yhdessä muotoilija Charlotte 
von der Lanckenin kanssa. Pöydässä  
on saarni- tai tammijalusta, ja taso on  
tehty kokonaan kierrätysmuovipulloista. 
Jokaisessa tasossa on ainutlaatuinen 
kuviointi, joka esittelee muovijätteen  
uudessa kauniissa muodossa. 

TAVOIT TEENA PIDEMPI K ÄY T TÖIK Ä
Kuluneen vuoden aikana olemme pilotoineet 
Ruotsissa toimiville asiakkaillemme uutta 
kiertotalouden liiketoimintamallia, jonka 
tarkoituksena on auttaa heitä mukauttamaan 
työympäristö tarpeisiinsa ja ajan vaatimusten 
mukaan. Malli tarjoaa asiakkaille kestävän 
ja joustavan ratkaisun silloin, kun sitä eniten 
tarvitaan. Vuokra-ajan päätyttyä otamme 
tuotteet takaisin ja varmistamme niiden 
uudelleenkäytön, millä toisaalta vastaamme 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toisaalta 
pidennämme tuotteidemme käyttöikää 
huomattavasti.

VUOSI LYHYESTI
Vuosi 2020 oli useimmille vähintäänkin mullistava, monella eri tavalla. 
Tämä koskee erityisesti työtilanteita ja -ympäristöjä. Vuoteen sisältyi 
kuitenkin myös mittavaa työtä ja pyrkimystä vihreämpiin aikoihin, 
esimerkiksi ilmaston kannalta älykkäiden päätösten, innovaatioiden  
ja investointien avulla. Tämän teemme paremman planeetan hyväksi.

ISO 45001 -STANDARDIN MUK AINEN 
YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI
Kinnarpsilla on pitkä perinne 
työympäristökysymysten parissa 
työskentelystä, ja vuonna 2020 
Kinnarpin, Jönköpingin ja Skillingarydin 
tuotantoyksiköissä aloitettiin myös 
ISO 45001 -standardin mukainen 
työympäristösertifiointi. Kaikella tällä 
pyritään parantamaan työympäristöä, 
lisäämään houkuttavuuttamme työnantajana 
ja edistämään liiketoimintaamme. 
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FOR  
THE 
GREATER 
GOOD

Me Kinnarpsilla näemme kestävyyden 
kokonaisuutena. Olemme aina tehneet niin 
eli ainakin siitä lähtien, kun yhtiö perustettiin 
vuonna 1942. Kyse on resurssien tehokkaasta ja 
ympäristöystävällisestä käytöstä, hyvinvoinnin 
edistämisestä ja asiakkaiden auttamisesta. 
Pyrimme tarjoamaan tuotteita, joita voidaan 
päivittää ja käyttää uudelleen. Toimitamme 
kestävästi ja luomme harkittuja, joustavia ja 
monikäyttöisiä sisustusratkaisuja, jotka ovat 
pitkäikäisiä. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin 
kestävistä ja hyvinvoivista ihmisistä ja 
organisaatioista. Ne ovat kaiken A ja O. 

Meille se tarkoittaa elinikäistä sitoutumista,  
joka perustuu uteliaisuuteen, pitkäjänteisyyteen  
ja väsymättömään haluun toistaa ja tehdä oikein 
sekä tavoitella hieman parempaa tulevaisuutta.
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KESTÄVÄ KEHITYS 
KINNARPSIN TAPAAN
TEE OIKEIN JA UUDELL A TAVALL A
Next Office-, Next Education- ja Next Care 
-työympäristöanalyyseillä varmistamme, että 
asiakkaamme saavat räätälöidyn sisustusratkaisun, 
joka on kestävä pitkällä aikavälillä ja sopiva alusta 
alkaen. Erityisesti ottamalla  heidät mukaan prosessiin 
jo varhaisessa vaiheessa. Analyysien avulla asiakkaat 
voivat myös optimoida neliönsä ja  siten säästää sekä 
tilaa että energiakuluja. Lisäksi autamme inventoimaan 
heidän nykyiset kalusteensa nähdäksemme,  
mitkä sisustuksen osat voidaan käyttää uudelleen, 
kunnostaa tai päivittää. 

HY VINVOINTI ON SELK ÄY TIMESSÄ
Tuotekehityksessä teemme yhteistyötä ergonomian 
asiantuntijoiden kanssa, jotka käyttävät lähtökohtina 
ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita. 

Näin luodaan mukautettavia tuotteita, jotka tuovat 
hyvinvointia sekä vähentävät sairauspoissaoloja ja 
työtapaturmia. Esimerkiksi Capella-työtuolissa on 
ainutlaatuinen istuin, jonka  tasapainoiset mikroliikkeet 
edistävät aktiivista istumista. Toinen selkeä esimerkki 
on Rocca-jakkara, joka kannustaa leikkisällä 
muotoilullaan liikkumaan hyvinvoinnin lisäämiseksi  
ja energiatason parantamiseksi.

K ÄY TÄ YHÄ UUDELLEEN
Suunnittelemme tuotteemme aina  
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Koska meidän 
mielestämme osien päivittämisen ja vaihtamisen pitää 
olla helppoa kalusteiden käyttöiän pidentämiseksi. 
Kaikella tällä pyritään siihen, että asiakkaat voisivat 
uudistaa sisustuksensa ja luoda houkuttelevia 
työympäristöjä ilman suurempia vaikeuksia ja 
ympäristövaikutuksia.  
Valikoimassamme on esimerkiksi 24 tuotetta, joiden 
 verhoilu on irrotettavissa, jolloin tuotteet on helppo 
uudistaa kustannustehokkaasti ilman turhia kuljetuksia. 

KOVIA OTTEITA KESTÄVÄT TUOTTEET
Tuotteemme testataan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti omassa akkreditoidussa Test & Verification 
Centerissämme korkean laadun ja tuoteturvallisuuden 
varmistamiseksi. Esimerkiksi Kinnarpsin nostettavia ja 
laskettavia pöytiä testataan kolme kertaa enemmän kuin 
alan standardi edellyttää (15 000 sykliä 5 000 syklin sijaan) 

pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Näin asiakkaamme 
saavat myös pidempään kestäviä tuotteita, mikä 
pienentää investointikustannuksia 
 ja asiakkaiden ilmastojalanjälkeä merkittävästi.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ JA VASTUULLISTA
Kaikki tehtaamme sijaitsevat Ruotsissa,  
joten niillä on tiukat vaatimukset  
ympäristönsuojelun ja työympäristön suhteen. 

Edellytämme myös toimitusketjulta sosiaalista  
vastuuta Supplier Code of Conduct -ohjeistuksellamme, 
jonka mukaisesti teemme paikan päällä riskinarviointia 
ja seurantaa varmistaaksemme sosiaalisesti 
hyväksyttävät olosuhteet. 

Huolehdimme tuotannossamme myös 
hukkamateriaaleista erilaisilla ilmastoälykkäillä 
tavoilla. Esimerkiksi jotkin tehtaistamme lämmitetään 
omassa valmistuksessa syntyneellä puujätteellä. 
Lisäksi olemme kehittäneet innovatiivisen Re:fill-
materiaalin, joka koostuu Skillingarydin tuotantomme 
kangasjätteestä ja kierrätetyistä PET-pulloista. 

HUOPIA, JOILL A ON MERKIT YSTÄ
Käytämme Kinnarpsilla ja Drabertilla 
pakkausmateriaalina huopia kertakäyttöpakkausten 
sijaan. Huovat otetaan uudelleen käyttöön seuraavan 
toimituksen yhteydessä. Näin säästetään jätehuollossa 
ja pakkausmateriaalia syntyy noin 270 kiloa vähemmän 
kuorma-autokuljetusta kohden. 

Huopien ansiosta saamme myös mahdutettua 
kuorma-autoihin 50 % enemmän kalusteita muihin alan 
yrityksiin verrattuna. Se on eduksi ilmastolle, ja lisäksi 
asiakkaamme arvostavat sitä, sillä se merkitsee muun 
muassa vähempiä ja nopeampia toimituskertoja.

ASIAK AS ENNEN K AIKKE A
Meillä on erittäin tiukat ympäristövaatimukset  
sekä tuotteillemme että niihin liittyville  
materiaaleille. Se merkitsee turvallisuutta  
ja varmuutta asiakkaillemme. Koska kaikki kalusteet  
on testattu erilaisten sertifiointien ja 
ympäristömerkintöjen vaatimusten mukaisesti.  
Ne eivät esimerkiksi sisällä tarpeettomia  
tai haitallisia kemikaaleja. Näin luodaan terveellisiä 
työympäristöjä ja parannetaan sisäilman laatua.
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Pääkonttori

Tytäryhtiöt

+40  maata 

+200 myyntipistettä

KINNARPS AB GROUP:IN YHTIÖR AKENNE

MARKKINA-ALUEETTUOTEMERKIT

T YÖNTEKIJÖITÄ

LIIKE VAIHTO

330  
milj. €

1889 hlöä

KESTÄVYYS ON OSA 
DNA:TAMME
Kaikki alkoi lähes 80 vuotta sitten nuoren 
pariskunnan unelmoimasta pienestä 
puusepänverstaasta. Olemme tällä hetkellä yksi 
Euroopan johtavista toimistojen, oppilaitosten  
ja hoivatilojen sisustusratkaisujen toimittajista. 

Vuodesta 1942 lähtien olemme suhtautuneet 
intohimoisesti kestävään kehitykseen ja visioomme 
siitä, että kaiken voi tehdä hieman paremmin. 

Resurssien säästäminen ja pitkäikäisten 
ratkaisujen luominen ovat vain osa DNA: 
tamme ja liiketoimintamme ydintä. Olemme 
aina tiedonjanoisia ja jatkamme kestävien 
ja menestyksekkäiden sisustusratkaisujen 
kehittämistä saadaksemme sekä organisaatiot  
että ihmiset kukoistamaan. Kinnarps-konserniin 
kuuluu tällä hetkellä kuusi tuotantoyksikköä, 
 jotka sijaitsevat Ruotsissa. Konsernin  
omistuksessa on seitsemän tavaramerkkiä. 
Konserni on perheomistuksessa, ja alusta asti 
yritykseen valetut arvot ovat edelleen erittäin  
suuri osa sieluamme ja sydäntämme.

KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC  
CARE ABMYYNTIYHTIÖT

MATERIA  
GROUP AB

KINNARPS
 HOLDING AB SKANDIFORM AB
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KOHTI KESTÄVIÄ  
SISUSTUSRATKAISUJA
Miten luodaan houkutteleva, toimiva ja menestyvä työympäristö, jossa kaikki 
viihtyvät ja voivat hyvin? Matkalla uuteen työympäristöön on useita tekijöitä, 
jotka vaikuttavat siihen, miten kestävä ja tulevaisuuden pitävä ratkaisusta tulee. 
Kinnarps räätälöi prosessin aina jokaiselle projektille erikseen. Kokemuksemme 
ansiosta näemme neljä selkeää, projektin kaikkia sidosryhmiä koskevaa vaihetta, 
lähtökohtana aina organisaation toiminta. 

ANALY YSI
Autamme asiakkaitamme kartoittamaan tarpeensa ja 
työskentelytapansa sekä ottamaan kaikki työntekijät 
mukaan suunnittelemaan todellisiin aktiviteetteihin 
perustuvia ympäristöjä, jotka edistävät terveyttä, 
tehokkuutta ja menestystä. Teemme tämän 
työympäristöanalyysiemme avulla: Next Office®,  
Next Education® ja Next Care®.

SISUSTUSR ATK AISU
Tehtävien mukainen sisustusratkaisu, jossa kalustukseen 
käytetään joustavia ja monikäyttöisiä tuotteita, on 
pitkäaikainen investointi, jota voi pienin keinoin muuttaa 
tarpeiden muuttuessa.

LIIKETOIMINTAMALLI
Voimme auttaa joustavilla rahoitus- ja vuokraratkaisuilla, 
jotka tarjoavat mahdollisuuden käyttää tuotteita nyt ja 
palauttaa tai ostaa ne myöhemmin.

HANKINNAT
Kun ostamme raaka-aineita, komponentteja  
ja valmiita tuotteita, meille on tärkeää, että ne 
ovat peräisin kestävistä lähteistä ja että niiden 
valmistuksessa on noudatettu hyviä sosiaalisia 
ehtoja. Siksi asetamme tiukat vaatimukset sekä 
tavarantoimittajillemme että toimitettaville tuotteille.

VALMISTUS
Meille on tärkeää välttää tuotteidemme valmistuksessa 
ympäristölle haitallisia ja epäterveellisiä aineita. Näin 
pyrimme luomaan hyvän työympäristön kuudessa 
tuotantoyksikössämme, mutta myös parantamaan 
asiakkaidemme työympäristöä. Vaarallisten aineiden 
vähentäminen tuotteissamme helpottaa myös 
materiaalien kierrättämistä. Pyrimme jatkuvasti 
parantamaan resurssien käyttöä optimoimalla 
materiaalien kulutusta, vähentämällä jätettä ja 
hyödyntämällä hukkamateriaaleja. 

JAKELU
Meillä on oma logistiikkajärjestelmä, jota  
käytämme tavaramerkkiemme Kinnarpsin, Drabertin 
ja MartinStollin tuotteiden toimittamiseen. 
Järjestelmä optimoi toimitukset sekä tehtaalle että 
tehtaalta, joten kuorma-automme eivät koskaan liiku 
tyhjillään. Käytämme tuotteidemme pakkaamiseen 
huopia ja pahvilevyjä, jotka otamme mukaamme ja 
käytämme uudelleen. Näin säästämme pakkauksia 
ja saamme kasvatettua kuorma-autojemme 
täyttöastetta huomattavasti. 

TOTEUTUS
Toimituksen yhteydessä asennamme kalusteet,  
ja kun poistumme paikalta, ne ovat valmiita 
käyttöön. Käymme myös läpi kalusteiden toimintoja 
ja eri työympäristöjen käyttöä, jotta kaikki 
ymmärtäisivät ja pystyisivät hyödyntämään uutta 
sisustusratkaisua mahdollisimman hyvin. 

SEUR ANTA
On tärkeää seurata, että sisustusratkaisu toimii 
tarkoitetulla tavalla sekä henkilöstön että koko 
toiminnan kannalta. Muutoksia on ehkä tehtävä  
sitä mukaa kuin tarpeet muuttuvat. Tuotteemme  
on suunniteltu siten, että ne kestävät pitkään 
käytössä ja niitä voidaan päivittää tai uudistaa. 
Kyseessä on pitkäaikainen kestävä investointi  
sekä asiakkaidemme että planeettamme kannalta. 
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MUUTOS VAATII AIKAA  
JA HARKINTAA

Kautta vuosien olemme auttaneet monia 
asiakkaitamme toteuttamaan lisäarvoa tuovia 
muutoksia fyysiseen ympäristöönsä. Teemme 
sen Next Office®-, Next Education®- ja Next Care® 
-analyysiemme avulla. Ne auttavat luomaan 
liiketoimintaan mukautettuja ja kestäviä ympäristöjä. 

Analyysimme vahvuus on, että se perustuu 
asiakasorganisaation visioon ja tavoitteisiin. Lisäksi 
se helpottaa henkilöstön ja muiden sidosryhmien 
osallistumista. Olemme oppineet, miten tärkeää 

on ottaa kaikki mukaan prosessiin varhaisessa 
vaiheessa, jotta voimme kartoittaa tarpeet nyt 
ja tulevaisuudessa sekä tunnistaa haasteet 
ja mahdollisuudet. Autamme asiakkaitamme 
tunnistamaan ja ymmärtämään tarpeitaan koko 
analyysiprosessin ajan. Sen jälkeen laadimme 
raportin, joka muodostaa sisustusratkaisun perustan. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että sisustusratkaisuun 
ja työtapojen muutoksiin liittyvän neuvonnan on 
perustuttava tietoihin – ei arvailuun.

Suurin kestävyysvaikutus saadaan aikaan ostamalla heti oikea sisustusratkaisu. 
Jotta tiedetään, mikä on oikea, on tärkeää kartoittaa ja analysoida tarpeet  
- eli miettiä ensin. Työympäristöanalyysimme selvittää, mitä tarvitaan  
kullekin toiminalle parhaimmin sopivan työympäristön luomiseen.

KESTÄVÄT IHMISET
•  Parempaa terveyttä ja 

hyvinvointia ergonomisilla 
ympäristöillä, jotka edistävät 
liikkumista ja vaihtelua

•  Kaikkien sidosryhmien mukaan 
ottaminen ja osallistuminen  
luo osallisuutta

•  Lisää tuottavuutta, tehokkuutta 
ja luovuutta todellista  
toimintaa tukevilla ympäristöillä 

KESTÄVÄT YMPÄRISTÖT
•  Oikeanlaiset ja yritykselle 

sopivat ympäristöt

•  Ympäristöt, jotka on suunniteltu 

kartoitettuihin tarpeisiin 

•  Osallistavat ja joustavat 
sisustusratkaisut, jotka  
sopivat erilaisille ihmisille  
ja eri aktiviteetteihin 
 

KESTÄVÄ TALOUS
•  Neliömetrien tehokas 

hyödyntäminen ja  
pitkäaikainen investointi

•  Vähemmän sairauslomia 
paremman ergonomian  
ja pienemmän tapaturmariskin 
ansiosta

•  Vahva brändi, joka helpottaa 
sekä työntekijöiden rekrytointia 
että heidän pitämistään

KUN T YÖYMPÄRISTÖ PERUSTUU K ARTOITETTUIHIN TARPEISIIN, SI ITÄ TULEE  
PITK Ä AIK AINEN INVESTOINTI, JOK A TUOTTA A TULOSTA USEILL A ERI TASOILL A
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UUTTA TYÖSKENTELYTAPAA TUKEVA 
SISUSTUS
Kuntosaliketju Puls & Träning oli jo muuttanut toimistoa muutaman kerran ja nyt 
oli taas sen aika. Tila koettiin ahtaana, tehottomana ja viihtyvyyttäkin haluttiin 
lisää. Tällä kertaa johto halusi tehdä oikein alusta lähtien ja päätti hyödyntää Kin-
narpsin Next Office® -työympäristöanalyysiä. Nyt yritys on saanut toimistoonsa 
uuden sisustuksen ja ennen kaikkea uuden ja paremman työtavan. 

REFERENSSIKOHDE  
PULS & TRÄNING

Puls & Träning aloitti toimintansa 2006.  
Yrityksellä on nykyisin noin 90 kuntosalia  
eripuolilla Ruotsia. Pääkonttori on Tukholmassa  
ja siellä työskentelee nelisenkymmentä työntekijää. 
Muutama vuosi sitten toimisto alkoi tuntua ahtaalta. 
Sekä johto että työntekijät kokivat lisäksi,  
etteivät työtilat edistäneet tehokkuutta  
ja viihtyvyyttä toivotulla tavalla. Perustaja  
ja osakas Karin Sager muistelee:  

”Meillä oli suhteellisen uusi toimisto, mutta  
emme silti tunteneet oloamme tyytyväisiksi. 
Pohdimme muuttoa väljempiin tiloihin, mutta 
oltuamme yhteydessä Kinnarpsiin aloimme miettiä, 
että ehkä pikemminkin käytimme tiloja väärin 
ja meidän sen sijaan pitäisi parantaa vanhoja 
tilojamme.” 

KARTOITUS JA ANALYYSI 
Kinnarps analysoi Puls & Träning -yrityksen 
tarpeet muun muassa esitysten, ryhmätöiden, 
verkkokeskustelujen ja visioiden ja tavoitteiden 
läpikäynnin avulla. 

Analyysi paljasti, että tarvitaan tehokkaampi, 
viihtyisämpi ja älykkäämpi työpaikka, jossa  
on hyvät digitaaliset ratkaisut. Siihen sisältyvät  
myös ratkaisut parempaan ympäristön  
ja terveyden huomiointiin, parempaan  
viestintään ja vahvempaan ryhmähenkeen. 

”Analyysimme osoitti myös, ettei Puls & 
Träning tarvinnut suurempia tiloja. Oikealla tavalla 
toimintaan mukautetun sisustuksen avulla nykyisen 
toimiston neliömetrit riittävät hyvin. Siten projektista 
tuli myös taloudellisesti kestävä jokaisen neliömetrin 
tehokkaamman käytön myötä”, toteaa Henrik Axell, 
Kinnarpsin Next Office® -konseptijohtaja Ruotsissa. 

VAHVISTA A T YÖNANTAJABR ÄNDIÄ
Siirtyminen perinteisestä avokonttorista  
tehtävien mukaiseen työympäristöön on ollut 
mielenkiintoinen matka monella tavalla.  
Karin Sagerin mielestä Kinnarpsin työ  
henkilökunnan mukaan ottamiseksi on ollut  
tärkeä työkalu arvoa luovassa muutostyössä. 

”Saamme paljon positiivisia kommentteja 
yhteistyökumppaneilta ja muilta vierailijoilta, 
ja huomaan, että heihin tekee vaikutuksen se, 
miten kokonaisvaltainen sisustusratkaisumme 
on. Huomaan myös, että olemme vahvistaneet 
työnantajabrändiämme ja olemme nyt 
houkuttavampi työnantaja, joten meidän on 
helpompi sekä pitää että palkata työntekijöitä”,  
Karin Sager sanoo. 

 Se on käsitys, jonka Kinnarpsin 
työympäristöanalyysiin sisältyvä seuranta  
vahvistaa. Se osoittaa että työntekijöiden 
keskimääräinen arvosana työpaikalleen  
on noussut vahvasti. Keskimäärin yli 50 prosenttia 
ja useissa tapauksissa yli 100 prosenttia. Erityisen 
positiivisia lukuja on vastauksissa siihen, miten 
työympäristö tukee sekä yksilöllistä keskittynyttä 
työtä että luovaa yhteistyötä. ”Se osoittaa, miten 
tärkeitä työympäristöanalyysimme ovat ennen 
toimiston uudistamista. Luomalla räätälöityjä 
ratkaisuja, jotka perustuvat huolelliseen 
kartoitukseen ja tietoon, luomme lisäarvoa 
organisaatiolle ja sisustuksesta tulee pitkäaikainen 
kestävä investointi”, Henrik Axell toteaa.

PINTA-AL A

T YÖNTEKIJÖITÄ

VALMISTUNUT

650 NELIÖMETRIÄ
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-57% 
LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ

RAAKA-AINEET  
JA RESURSSIT

ILMASTO

PUHTAAT MATERIAALIT

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Tavoitteemme on, että kaikki tuotteidemme  
raaka-aineet ovat jäljitettävissä ja peräisin 
vastuullisista lähteistä. Kaiken puuraaka-aineen  
on oltava FSC®-sertifioitua tai kierrätettyä,  
ja kaikkea materiaalia on käytettävä 
entistä tehokkaammin. Tavoite liittyy YK:n 
kestävyystavoitteisiin 9 ”Kestävää teollisuutta, 
innovaatioita ja infrastruktuureja” ja 15 
”Ekosysteemit ja biologinen monimuotoisuus”.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Tavoitteenamme on luoda työympäristöjä, 
joissa käytetään vähemmän kemikaaleja ja 
jotka eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle 
haitallisiksi luokiteltuja aineita. Tavoite liittyy 
YK:n kestävyystavoitteeseen 12 ”Vastuullinen 
kuluttaminen ja tuotanto”.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Pyrimme ilmastoneutraaliuteen. Työskentelemme 
lisäksi energiatehokkuusparannusten parissa 
kaikessa toiminnassamme ja pyrimme käyttämään 
enemmän energiaa uusiutuvista lähteistä. Tavoite 
liittyy YK:n kestävyystavoitteisiin 7 ”Edullista ja 
puhdasta energiaa” sekä 13 ”Ilmastotekoja”.

96% 
SERTIFIOITUA PUUTA

-47% 
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
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99,9% 
OSUUS OSTOVOLYYMISTÄ, JOKA ON 

LUOKITELTU VÄHÄISEN RISKIN OSTOIKSI 
TAI TARKASTUKSIN VALVOTTAVIKSI 

KOHONNEEN RISKIN OSTOIKSI

26 
TUOTESARJAA, JOISSA  

ON IRROTETTAVA VERHOILU

SOSIAALINEN  
VASTUU

UUDELLEENKÄYTTÖ

ERGONOMIA

HOLISTINEN NÄKÖKULMA 
ERGONOMIAAN KÄSITTÄÄ SEKÄ 

FYYSISEN ETTÄ PSYYKKISEN 
YMPÄRISTÖN

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Tavoitteemme on luoda työympäristöjä, jotka tuovat 
terveyttä ja hyvinvointia kaikille niissä oleskeleville. 

Kokonaisergonomia on keskeisellä sijalla 
sisustusratkaisuissamme, ja tuotteemme ovat 
käyttäjälähtöisiä ja mukautuvia. Tavoite liittyy YK:n 
kestävyystavoitteisiin 3 ”Terveyttä ja hyvinvointia”  
ja 4 ”Hyvä koulutus”.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Tavoitteenamme ovat valvotut hyvät työolosuhteet, 
jotka edistävät positiivisella tavalla yhteiskuntakeh-
itystä toimipaikoissamme ja siellä, missä meillä on 
yhteistyökumppaneita. Tavoite liittyy YK:n kestävyys-
tavoitteisiin 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” ja 
10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030
Tavoitteenamme on, että kaikki tuotteemme suun-
nitellaan pitkää käyttöikää varten ja että sisustus-
ratkaisumme ovat osa kiertokulkua, joka pidentää 
tuotteiden ja materiaalien käyttöikää. Käytämme 
tuotteissamme enemmän kierrätysmateriaaleja ja 
etsimme innovatiivisia tapoja käyttää tuotannos-
samme syntyvää hukkamateriaalia. Tavoite liittyy 
YK:n kestävyystavoitteeseen 12 ”Vastuullinen  
kuluttaminen ja tuotanto”.

KONSERNIN TUOTEVALIKOIMASSA
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HALUATKO LISÄTIETOJA?

Laaja kestävän kehityksen raporttimme 
sisältää lisätietoja kestävyystyöstämme 

kuudella painopistealueellamme. 
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