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ONNISTUMISIA
KESKIPISTEENÄ
ASIAKAS
Vuosi 2014 oli menestykse
käs, edelleen pidimme asi
akkaan toimintamme keski
pisteenä. Toimitusjohtaja
Per-Arne Andersson kertoo,
miten otamme uuden aske
leen pyrkiessämme luomaan
asiakkaillemme entistäkin
parempia työympäristöjä.
Miksi Kinnarps tekee töitä kestävän kehityksen
eteen? Haluamme, että Kinnarpsin toiminta
jatkuu vielä pitkään, joten meidän on tehtävä pit
källä aikavälillä kestäviä ratkaisuja. Käyttövoi
manamme on työympäristön parantaminen sekä
Per-Arne Andersson, asiakkaan, työntekijöidemme että tavarantoimit
CEO Kinnarps Ab tajiemme kannalta. Viimeisin asiakaskyselymme
osoittaa, että meillä on läheinen suhde asiak
kaisiimme, 90 % heistä on meille uskollisia ja
tyytyväisiä Kinnarpsiin, ja 80 % suosittelee meitä
mielellään muille. Tällä raportilla haluamme
näyttää, miten voimme olla osa asiakkaidemme
omaa kestävän kehityksen työtä. Tavoittee
namme on lisätä hyvinvointia ratkaisujamme
käyttävien keskuudessa. Haluamme tarjota
sisustamisen keinoin viihtyisyyttä ja terveyttä
sekä materiaaleja, joissa ei ole käytetty kemi
kaaleja tarpeettomasti. Mutta haluamme myös
auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luonnon
varoja paremmin, käyttämään niitä uudelleen –
ja kuluttamaan vähemmän.

”Paremmilla raaka-aineilla on vaikutusta”

”Onnistumisia asiakas keskipisteenä”
”Olla mukana saamassa aikaan muutosta”
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”TEHTÄVÄMME
ON PARANTAA
ELÄMÄÄ TYÖ
PAIKALLA SEKÄ
ASIAKKAAN,
TYÖNTEKIJÖI
DEMME ETTÄ
TAVARANTOI
MITTAJIEMME
KANNALTA.”

Kannattaako kestävyyteen sijoittaminen?
Käytämme tehtaidemme ja joidenkin Kinnarpin
kunnan alueiden lämmittämiseen jätemateriaa
listamme valmistettuja brikettejä. Jos olisimme
sen sijaan lämmittäneet tehtaamme öljyllä,
se olisi maksanut ainakin miljardi kruunua
enemmän seitsemänkymmenluvun alusta
lähtien. Lisäksi olemme pienentäneet hiilidiok
sidipäästöjämme. Tämä on vain yksi esimerkki
siitä, miten kestävä kehitys vaikuttaa myös
tilinpäätöksemme tulokseen. Tulevaisuudessa
meidän on hyödynnettävä työntekijöidemme

asiantuntemusta entistäkin paremmin. Usein
tuotannon työntekijät ovat niitä, jotka keksivät
uusia ratkaisuja ja huomaavat, mitkä kestävät
investoinnit voisivat olla tarpeen.
Mistä olet ylpeä muistellessasi vuotta 2014?
Olen ylpeä siitä, että suhtaudumme vakavasti
työpäivän aikana esiintyviin erilaisiin tarpei
siin. Nykyään tiedetään, että runsas paikallaan
istuminen ei saa meitä voimaan hyvin. Niinpä
meidän alan johtavana yrityksenä on pystyttä
vä esittelemään uusia ratkaisuja ja uusia teitä
eteenpäin. Monilla paikkakunnilla olemme
muuttaneet vuonna 2014 toimisto- ja näytte
lytilojamme, jotta voimme tutkia ja kehittää
tehtäviin perustuvan työympäristön positiivisia
vaikutuksia ja nähdä, miten sellainen ympäristö
ajan myötä vaikuttaa. Käynnistimme vuonna
2014 myös pilottihankkeita, joilla pyrimme
siihen, että kalusteita käytettäisiin pidempään
ja vanhempia kalusteita hyödynnettäisiin uusien
valmistuksessa. Odotan jännittyneenä näiden
hankkeiden kehitystä. Suuri tapahtuma vuoden
aikana oli myös se, että siirsimme osan Saksas
sa sijaitsevan tehtaan valmistuksesta tuotanto
laitoksiimme Ruotsissa. Tämä tekee tuotannos
tamme tehokkaampaa ja kestävämpää, minkä
lisäksi kulutamme vähemmän luonnonvaroja.
Samanaikaisesti tämä kuitenkin myös vähensi
työpaikkoja Mindenin kaupungissa.
Mikä ratkaisee menestyksen? Asiakaslupauk
semme Making life better at work perustuu
työntekijöidemme sitoutumiseen jokapäiväiseen
työhönsä. Jos murto-osakin työntekijöidemme
innostuksesta saavuttaa asiakkaamme, olemme
onnistuneet. Olen iloinen, että työntekijäindek
simme on saavuttanut lukeman 64 / 100. Se
todistaa, että työntekijämme tuntevat, että heillä
on edellytykset menestyksekkääseen ja tehok
kaaseen työskentelyyn. Me, jotka haluamme pa
rantaa elämää työpaikalla, pyrimme siihen, että
Kinnarpsista tulisi entistäkin parempi työpaikka.
Mitä haluatte saavuttaa pidemmällä aikavälillä?
Paras kiitos on, jos useampi asiakas pyytää apua
kehittymiseen ja valitsee kokonaisratkaisumme,
kokemuksemme ja neuvomme osaksi kestä
vyystyötään. Se olisi osoitus siitä, että olemme
onnistuneet.

KINNARPS THE BETTER
SISÄLTÖREPORT 2015

TERVEEMPI YMPÄRISTÖ
Ergonominen työympäristö merkitsee
terveempiä kehoja ja parempaa hyvinvointia.
Tämä vuorostaan tekee myös organisaatiosta
ja ympäristöstä terveempiä.

PAREMPI TYÖPÄIVÄ
KÄYNNISTÄÄ KETJUREAKTION

2 JOHDANTO
		
Toimitusjohtajan ajatuksia
menestyksestä
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PUHTAAT MATERIAALIT
Työympäristöillemme ovat ominaisia puhtaat materiaalit. Se
merkitsee, että ne ovat vastuullisesti tuotettuja, eivät sisällä turhia
kemikaaleja ja ovat helposti purettavissa osiin kierrätystä varten.

Making life better at work tarkoittaa, että
nähdään sisäinen potentiaali kaikessa –
sinussa, organisaatiossasi ja ympäristössäsi.
Tämä käynnistää ketjureaktion.

VÄHENNÄ KULUTUSTA
Ostamisen sijaan voit vuokrata kalusteesi. Se
merkitsee vähäisempää kulutusta ja kalustusta,
joka voidaan käyttää useita kertoja ja jolla on siksi
pidempi käyttöikä.

6 SAA AIKAAN MUUTOSTA
		
Ekologisesta ja sosiaalisesta
kestävyydestä vastaava
johtaja kertoo
8

		

SATA TAPAA VAIKUTTAA
Arvoketjumme

12 ONE SITZE FITS... NO ONE

		

Kaikille soveltuvaa muotoilua

14 PUHDAS INVESTOINTI

		

Puhtaat materiaalit

16 PAREMMAT RAAKA-AINEET

		
		

VAIKUTTAVAT
Raaka-aineemme

18 MERKKIPAALUJA

KIERRÄTÄ

		

Kun kalusteita ei enää voida kunnostaa
ja päivittää, me autamme niiden
kierrättämisessä – luonnonvaroja kuluu
vähemmän ja vaikutus on kestävämpi.

Tarinamme

19 AVAINLUVUT
		

Otamme vastuun koko ketjusta. Raakaaineista ja olosuhteista aina siihen, miten
suunnittelemme ja valmistamme tuotteita.
Yhdessä löydämme ratkaisuja, joilla on
mahdollisimman suuri vaikutus.
Kun valitset Kinnarpsin, sinusta tulee
korvaamaton osa ketjureaktiota. Käsityötä,
ergonomiaa ja yhteistyötä kuvastavien
laaturatkaisujen valintaan sisältyy terveemmän,
iloisemman ja tuottoisamman tiimin valinta.
Se merkitsee myös menestyksekkäämpää ja
kestävämpää toimintaa.
Kaikesta tästä syntyy THE BETTER EFFECT.

THE BETTER EFFECT
Panoksemme kestävään 		
kehitykseen

10 TEHOKKAITA TILOJA
		 JA IHMISIÄ
		 Tehtävien mukaisia toimistoja
		WWF:n ja Kungälvin kunnan
tiloissa

Luomme työympäristöjä, jotka tuovat mukanaan
terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Puhtaat
materiaalit ja pohjoismaista laatua edustava
käyttäjälähtöinen muotoilu ovat hyvä alku.
Kun autamme sinua ja organisaatiotasi
tekemään hyvää työtä, annamme samalla
yhteiskunnalle, metsille ja ilmakehälle
mahdollisuuden tehdä oman osuutensa.
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Tulokset ja tavoitteet

KORJAA JA PÄIVITÄ

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTÄ MUOTOILUA
Olemme aina tehneet yhteistyötä ergonomien, muotoilijoiden ja
asiakkaiden kanssa luodaksemme ratkaisuja, jotka on
mukautettu ihmiselle sopiviksi eikä päinvastoin. Tämä merkitsee,
että jotta muotoilu olisi intuitiivista ja houkuttelevaa, siinä
otetaan huomioon erilaisia tarpeita, kykyjä ja näkökulmia. Silloin
ratkaisuista tulee joustavia ja ne kestävät aikaa.

Autamme mielellämme kalusteiden korjaamisessa ja
päivittämisessä. Se tarkoittaa, että käytämme materiaaleja
pidempään, säästämme luonnonvaroja ja vähennämme
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksiamme.

Tämä julkaisu on painettu Munken Polar
-paperille. Artic Paperilla on FCS:n
jäljitettävyyssertifikaatti.

Kinnarps© 2015
Jos haluat lisätietoja Kinnarpsista ja
kestävyystyöstämme, käy osoitteessa
www.kinnarps.fi/THEBETTEREFFECT
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ONNISTUMISET 2014

HAASTEET
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PILOTTIHANKKEET
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OLLA MUKANA SAAMASSA
AIKAAN MUUTOSTA
Vuonna 2014 kehi
timme kestävyys
työtämme edelleen.
Kestävyydestä vas
taava johtaja Tomas
Ekström kertoo
näkemyksensä siitä,
miten etenemme
kohti tulevaisuutta.
Olet ollut töissä Kinnarpsilla
neljännesvuosisadan. Mikä pitää
sinut käynnissä?
Haluan vaikuttaa siellä missä olen.
Olen henkilökohtaisesti erittäin
sitoutunut. Minulle tämä on mah
dollisuus olla mukana tekemässä
muutosta, ja jos emme olisi teh
neet sitä, en olisi enää mukana.
Kun Jarl ja Evy Andersson perus
tivat Kinnarpsin vuonna 1942, he
halusivat valmistaa todella hyviä
kalusteita, jotka soveltuisivat kai
kille käyttäjilleen useiden vuosien
ajan. Pitkään kestävien kalus
teiden valmistus luonnonvaroja
tehokkaasti hyödyntäen oli heille
vain tavallista tervettä järkeä.
Tulos on nähtävissä nyt, 70 vuotta
myöhemmin.
Mistä vuonna 2014 tapahtuneesta
olet eniten ylpeä?
Olemme painottaneet huomatta
vasti alihankkijoidemme työehtoja.
Eräälle tavarantoimittajallemme
sattunut tilanne osoitti, ettemme
olleet tehneet riittävästi, ja tämän
johdosta aloimme kiinnittää enem
män huomiota näihin asioihin.
Kasvaneen hintapaineen vuoksi
mekin olemme viime aikoina

alkaneet käyttää tavarantoimitta
jia myös lähialueemme ulkopuo
lelta, ennen kaikkea Baltiasta ja
Kiinasta.

mas kuin 67 senttimetriin. Se sulki
pois 50 % Euroopan naisväestöstä,
joka on pöydän laskemisen sijaan
joutunut käyttämään jalkatukia.

Auditoinnissa kävi ilmi, että erään
tavarantoimittajamme toiminnassa
oli suuria ongelmia. Kyse oli vaka
vista asioista, kuten henkilöstön
olosuhteista, alaikäisestä työvoi
masta ja puutteellisista poistumis
teistä. Koska ongelmat olivat niin
suuria, laadimme toimintasuun
nitelman parannusten aikaan
saamiseksi 24 tunnin kuluessa.
Päätimme, että olisimme ensitilas
sa mukana vaikuttamassa paran
nuksiin. Nyt voimme nähdä, että
kaikissa kohdissa on saatu aikaan
parannuksia. Olen ylpeä siitä, että
reagoimme tällä tavalla ja puutuim
me ongelmaan välittömästi.

Vaikuttamalla Möbelfakta-mer
kintään, joka asettaa laatuun,
ympäristöön ja yhteiskuntavastuu
seen liittyviä vaatimuksia, olemme
pystyneet ajamaan alalla tärkeitä
asioita. Olemme myös sitoutuneet
Euroopan toimistokalustejärjestön kanssa kehittämään uut
ta kestävyysmerkintää kalusteille
ja sisustukselle. Teemme töitä
muun muassa kemikaalien, ergo
nomian, muotoilun, kierrätyksen
ja uudelleenkäytön sisällyttämi
seksi merkintään.

Vuonna 2014 päivitimme menette
lytapaohjeemme. Nyt asetamme
vielä selkeämmät vaatimukset,
mikä helpottaa myös seuran
taa. Pitkäaikainen tavoitteemme
kaikkien tavarantoimittajiemme
100-prosenttisesta valvonnasta
merkitsee, että meidän on pys
tyttävä seuraamaan, miten heillä
menee, tekemään entistä parem
pia riskianalyyseja ja päättämään,
keiden kanssa yhteistyötä kannat
taa tehdä. Toimintasuunnitelman
otamme käyttöön samanaikaisesti
kuin uudet säännöt vuoden 2015
aikana.
Olemme mukana kehittämässä
alan ja tuotteiden standardeja
sekä kansallisella että kansain
välisellä tasolla, muun muassa
Euroopan standardointijärjestön
puitteissa. Olemme esimerkiksi
saaneet läpi kattavamman stan
dardin työpöydille. Pitkään niitä ei
tarvinnut saada laskettua alem

Meille se tarkoittaa vakuutusta tu
levaisuuden varalle. Alan on kehi
tyttävä, jotta mekin kehittyisimme.
Emme voi saavuttaa tätä yksin.
Meidän on jaettava nämä tiedot
alalla toimivien kollegojemme
kanssa ja kuunneltava puolestam
me heidän kokemuksiaan. Tässä
asiassa emme ole kilpailijoita.
Eniten olen ylpeä siitä, että
olemme jatkuvasti kasvattaneet
FSC®-standardin (Forest Steward
ship Council, maailmanlaajuinen
kestävän metsänhoidon standardi)
mukaisesti sertifioitujen tuottei
den osuutta. Se tarkoittaa, että
tuotannossa käytetään vähemmän
torjunta-aineita ja että huolehdim
me myös valmistuksen yhteis
kunnallisista tekijöistä säilyttäen
samalla myös kannattavuuden.
Sitoutuessamme FSC:hen ja itse
toimiessani Ruotsin FSC:n
puheenjohtajana olemme seu
ranneet kemikaalien käyttöä
metsänhoidossa. Tukkikärsäkäs
on pieni kovakuoriainen, mutta

”ALALLA ON
NÄHTÄVÄ
KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVIEN
LUONNON
VAROJEN
TODELLINEN
ARVO.”
Tomas Ekström, kestävästä
kehityksestä vastaava johtaja,
Kinnarps Ab

se aiheuttaa vuosittain metsäta
loudelle kymmenien miljoonien
eurojen vahingot. Kemialliset
torjunta-aineet ovat jo pitkään ol
leet kiellettyjä FSC-sertifioiduissa
metsissä, mutta niiden käyttöön
on voitu hakea poikkeuslupia, ku
ten monet ovatkin tehneet. Viime
vuosina olemme FSC:n puitteissa
vaatineet selkeämpiä toimenpitei
tä poikkeuslupia vastaan. Samalla
olemme saaneet ympäristöjärjes
töt puristamaan kättä metsäalan
kanssa, mikä tuntuu arvokkaalta
saavutukselta. Tämän tuloksena
vuonna 2015 käytetään 80 miljoo
nan taimen istutuksessa kemi
allisen suojan sijaan mekaanista
suojausta. Jos sama tahti jatkuu,
voisimme saada metsänhoidosta
kemikaalivapaata kolmen vuoden
sisällä. Se on suuri asia.

Mitkä ovat alan suurimmat haasteet? Tulevaisuudessa asetetaan
tiukempia vaatimuksia
kemikaalien käytölle. Tulevaisuu
den turvaamiseksi ja lainsäädän
nön edellä pysytelläkseen alan
on sekä noudatettava tasoa, jota
monet merkinnät tällä hetkellä
edellyttävät, että myös toimittava
aktiivisesti ja etsittävä vaihto
ehtoja. Esimerkiksi rakennus
ten LEED-sertifiointi asettaa
vaatimuksia sisäilman laadulle
reaktiivisten mittausten perus
teella, joilla selvitetään, kuinka
paljon kemikaaleja kalusteet
päästävät ilmaan. Meidän on sen
sijaan valittava heti alusta lähtien,
mitä emme halua tuotteisiimme.
Jatkossa kemian alan toimijoilta
vaaditaan enemmän läpinäky
vyyttä, jotta asiakkaat saisivat
tarkempia tietoja.
Suuri haaste alalle on osoittaa
kestävyyden edut sillä, mitä
myymme, sen sijaan, että vain
painaisimme hintoja alas. Tulevai
suudessa ei onnistuta sillä, että
tehdään oikeanlaisia toimistotuo
leja, vaan oikealla liiketoiminta
mallilla. Markkinoilla on nykyään
niin paljon kalusteita ja sisustus
tuotteita. Mitä voimme käyttää

uudelleen ja päivittää ennen
kierrätystä? Alalla on siirryttävä
kertakäyttöisyydestä siihen, että
nähdään käytettävissä olevien
luonnonvarojen todellinen arvo.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan
tulevaisuudessa on ratkaisevaa,
että uusien tuotteiden luomisessa
käytetään vanhoja tuotteita.
Mikä on seuraava askel
Kinnarpsille?
Meillä on jo pitkään ollut palveluja,
joilla pyritään pidentämään luon
nonvarojen käyttöikää ja saamaan
ne uudelleen kiertoon. Esi
merkkejä tästä ovat kalusteiden
vuokraaminen, varaosien hankinta
ja tuotteiden toimittaminen kier
rätykseen. Jotta tulevia tuotteita
voidaan käyttää uudelleen tai
kierrättää, tarvitaan sekä puhtaita
materiaaleja että rakenteita.
Kinnarpsin kalusteet ovat
50-luvulta lähtien olleet kierrätys
talouden esikuvia. Eräs esimerkki
tästä on Origo-pöydän asenta
minen mekanosarjan tavoin. Nyt
tutkimme, miten voimme luoda
kestäviä tuotteita kierrättävään
liiketoimintamalliin. Osallistumme
myös useisiin pilottihankkeisiin,
joilla kehitetään liiketoimintamal
leja kalusteiden kierrättämiseen
julkisella sektorilla. Niiden yhtey
dessä olemme saaneet runsaasti
vastakaikua. On selvää, että uu
delleenkäyttötrendi on kasvussa.

KALUSTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖ
JULKISELLA SEKTORILLA
Kinnarps osallistuu pilottihankkeeseen nimeltä
”Hållbar industriell utveckling” (Teollinen kes
tävä kehitys) yhdessä Länsi-Götanmaan alueen
ympäristösihteeristön ja Industrial Development
Centerin kanssa, tavoitteena löytää liiketoiminta
malleja julkisen sektorin ylimääräisiksi jääneiden
kalusteiden kierrättämiseen. Virastojen tehdessä
uusia hankintoja on riskinä, että täysin käyttökel
poisia kalusteita päätyy kaatopaikalle – luonnonva
rojen tuhlausta, joka sopii huonosti tämän päivän
kestävyysajatteluun.
Markkinajohtajan on tärkeää näyttää tietä kohti
kestävämpää kehitystä, ja kokemuksellamme
remake-toiminnasta voimme tarjota osaamista ja
pätevyyttä tähän. Olemme muun muassa lan
seeranneet kaksi uutta pöytää ja tuolia ottamalla
talteen, käyttämällä uudelleen ja uudistamalla
oman valikoimamme malleja.
Kun hanketta arvioidaan, toiveenamme on, että se
lisäisi vaatimuksia, että julkiselle sektorille hankitta
vat kalusteet tulisi kierrättää tai käyttää uudelleen.

KIERTÄVÄ MATERIAALIVIRTA
Osallistumme myös hankkeeseen nimeltä ”Cirku
lär affärsinnovation för regionala möbelflöden”
(Kiertäviä liiketoimintainnovaatioita alueiden ka
lustevirtoihin) yhdessä Victoria Swedish ICT AB:n
kanssa.
Kiertävä liiketoimintamalli tarkoittaa, että hillitään
uusien raaka-aineiden tulovirtaa tuotantokiertoon,
esimerkiksi käyttämällä uudelleen vanhaa mate
riaalia sekä vuokraamalla tai Leasing-ratkaisuilla
uuden ostamisen sijaan.
Tässä hankkeessa tutkimme, miten yritykset voivat
luoda työtilaisuuksia, kannattavuutta ja kilpailu
kykyistä tuotantoa vähentämällä voimakkaasti
luonnonvarojen käyttöä. Me osallistumme koke
muksellamme ja osaamisellamme valmistajana,
jälleenmyyjänä ja jakelijana. Meille kinnarpsilaisil
le tämä on loistava tilaisuus olla mukana viemässä
kalustealaa kohti kestävämpää kehitystä.
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ARVOKETJU

VAIKUTUS
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ALOITE
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SATA TAPAA
VAIKUTTAA
TUOLILLA
Siinä, missä muut
näkevät tuolin
tai työpöydän,
näemme satoja
tapoja vaikuttaa
kestävämpään
tulevaisuuteen.
Koko arvoketjun ajan
pyrimme etsimään
ratkaisuja, joilla on
paras mahdollinen
vaikutus.

DESIGN

RAAKA-AINEET

TUOTANTO

MYYNTI

JAKELU

KÄYTTÖ

KIERRÄTYS

VAIKUTUS Muotoilun avulla mää
ritämme edellytykset luonnonvaro
jen käytölle ja sille, miten käyttö
kelpoinen tuotteesta ja ratkaisusta
tulee. Että se on muokattavissa
sopivaksi mahdollisimman monille
ja tekee työpäivästä paremman.
Että se kestää pitkään, on päivitet
tävissä, täydennettävissä ja lopulta
purettavissa osiin, kun on kierrä
tyksen aika.

VAIKUTUS Puun, tekstiilin,
muovin, metallin ja elektronisten
komponenttien käyttö on suuri
osa ympäristöön jättämäämme
jalanjälkeä. Kestävä metsänhoito
sekä kemikaalien ja muovin käytön
vähentäminen ovat esimerk
kejä suurista haasteistamme.
Muita haasteita ovat tekstiilien
ja elektroniikan valmistuksen
työolosuhteet, vaikeus kierrättää
riittävän suuri osa tuotteista sekä
kaivoselinkeino ja konfliktialueiden
mineraalit. Lue lisää raaka-aineista
sivulta 16.

VAIKUTUS Kaikki tuotanto jättää
jonkinasteisen jäljen ympäristöön.
Kyse on energiankulutuksesta,
jätteestä ja kemikaalipäästöistä.
Lisäksi se vaikuttaa työympäris
töön omassa tuotannossamme ja
alihankkijoidemme tiloissa.

VAIKUTUS Suurin vaikutuksemme
myynnissä liittyy siihen, mitä rat
kaisuja suosittelemme asiakkail
lemme ja millä tavalla me silloin
vaikutamme heidän kestävyystyö
hönsä.

VAIKUTUS Kuljetusalan suurilla
hiilidioksidipäästöillä on suu
ri vaikutus kasvihuoneilmiöön.
Nastarenkaista irtoaa terveydelle
haitallisia hiukkasia. Käytettävillä
polttoaineilla on suuri merkitys.

ALOITTEET Sekä taloudellisten
että inhimillisten resurssien tarkka
hyödyntäminen tuo mukanaan
suuria kestävyyshyötyjä. Meillä on
runsaasti kokemusta ja osaamista
hyvän työympäristön toteuttami
sesta. Jaamme osaamistamme
sekä tehdessämme yhteistyötä
asiakkaiden kanssa parempien
ratkaisujen kehittämiseksi että
niitä asentaessamme tai päivit
täessämme. Meillä on ympäri
maailmaa näyttelytiloja, joissa voi
muun muassa kerätä inspiraatiota
tehokkaista ja energiaa tuovista
ratkaisuista omaan toimintaansa.
Monet myyntinäyttelyistämme ovat
ISO-sertifioituja, mikä todistaa,
että teemme järjestelmällistä työtä
laadun ja ympäristön hyväksi.

ALOITTEET Aloitimme jo var
haisessa vaiheessa toimitukset
suoraan asiakkaille omilla kalus
terekoillamme vähentääksemme
kuljetusvahinkoja ja saadaksemme
yhteyden suoraan asiakkaisiin. Kun
asennamme ja korjaamme sisus
tusratkaisuja asiakkaan tiloissa, asi
akkaat saavat suuremman hyödyn
asiantuntemuksestamme. Meillä
on nykyään oma optimoitu kuljetus
järjestelmämme, jonka avulla huo
lehdimme siitä, että autot lastataan
toimitusjärjestyksen mukaan, että
kuljetuskapasiteetti hyödynnetään
molempiin suuntiin ja että korkea
täyttöasteemme pysyy edelleen yli
90 prosentissa. Näin reklamaatioita
tulee harvoin, hiilidioksidipääs
töt pienenevät ja asiakkaat ovat
tyytyväisempiä. Etsimme jatkuvasti
entistä parempia ratkaisuja, kuten
biodieselin käyttö eniten käyttä
mässämme kuorma-autossa, joka
kulkee tehtaiden välillä.

VAIKUTUS Työympäristöllä on
ihmisiin erittäin suuri vaikutus.
Kinnarpsille hyvinvointi työpaikalla
on aina ollut keskeinen tavoite.
Perusajatuksena on, että kun
työntekijät voivat hyvin, he tekevät
parempaa työtä. Tämä tekee yri
tyksestä menestyksekkäämmän ja
kestävämmän.

VAIKUTUS Useimpia luonnonva
roja on käytettävissä rajoitetusti,
ja niiden käyttötavat muodostavat
suuren osan ympäristöön jättämäs
tämme jalanjäljestä. Lineaarisessa
taloudessa on vaarana, että täysin
toimivia tuotteita päätyy kaatopai
kalle. Eikä tämä koske ainoastaan
kalusteita ja muuta sisustusta.

ALOITTEET Olemme tehneet
pitkään yhteistyötä ergonomien
kanssa pyrkiessämme luomaan
käyttäjät huomioon ottavia sisus
tuksia, jotka mukautuvat ihmisten
mukaan eikä päinvastoin. Suun
nittelemme kalusteet erilaisille
käyttäjille siten, että kaikki koos
taan, tarpeistaan ja osaamisestaan
riippumatta pääsevät oikeuksiinsa.
Konseptimme Next Office-ABW
perusteella tarjoamme tehtävien
mukaisia, kestäviä työympäristö
jä pitkäksi aikaa. Huolehdimme
miellyttävistä melutasoista kier
rätysmateriaaleista valmistetuilla
ääntä vaimentavilla tuotteilla, joita
voi vertailla muiden vastaaviin
tuotteisiin kohdassa Acoustic facts.
Asetamme korkeat vaatimukset
käyttämillemme materiaaleille, ja
vältämme tarpeettomia kemikaale
ja sisäilman pitämiseksi puhtaana.

ALOITTEET Pidentämällä ratkaisu
jemme elinkaarta ja kierrättämällä
luonnonvaroja luomme raaka-aine
kiertoa. Se voi tapahtua useilla eri
tavoilla. Voimme esimerkiksi päi
vittää, muokata tai lisätä kalusteen
osia tai kokonaisen sisustusratkai
sun. Tarjoamme myös leasing-vaih
toehdon, joka tarkoittaa yksinker
taisesti sisustuksen vuokraamista.
Tarjoudumme huolehtimaan
asiakkaidemme vanhoista kalus
teista ja käytämme uudelleen tai
kierrätämme ne. Remake – vanho
jen kalusteiden osien jatkokäyttä
minen uusien valmistuksessa – on
tutkimuksemme kohteena useissa
pilottihankkeissa.

95%

36%

28%

90%

96%

SUUREN RISKIN TAVARANTOIMITTAJISTA ON
TARKASTETTU.

ASIAKKAISTA ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ
KINNARPS ON JOHTAVA TOIMIJA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN ALUEELLA.

VÄHENNYS HIILIDIOKSIDIPÄ ÄSTÖISSÄ
VUODESTA 2012.

TY YTY VÄISIÄ JA PALA AVIA ASIAKKAITA.
80 % SUOSITTELEE MEITÄ YSTÄVÄLLEEN.

JÄTEMATERIA ALISTAMME MENEE
JOKO MATERIA ALIKIERRÄTYKSEEN
TAI ENERGIANTUOTANTOON.

ALOITTEET Teemme jatkuvasti
töitä ergonomian ja osallista
van muotoilun kehittämiseksi, ja
asetamme korkeat vaatimukset
materiaalivalinnoille ja rakenteelle.
Huolehdimme jo piirustuspöydällä
siitä, että tuotteesta tulee ergo
nominen ja että sen muotoilussa
huomioidaan kaikki ihmiset.
Teimme vuonna 2014 päätöksen,
jonka mukaan kaikkien uusien
tuotteiden on täytettävä ympäristöja laatumerkintöjen Möbelfakta, NF
Environnement, NF Office Excellen
ce Certifié ja GS vaatimukset. Lue
lisää merkinnöistä sivulta 22.

ALOITTEET Niiden materiaalien
osalta, joita käytämme eniten, me
kinnarpsilaiset olemme päässet
pitkälle. Käytämme joko sertifioitua
puuta tai puuta, jonka alkuperää
valvomme itse. Tekstiilit ovat usein
suorassa kosketuksessa kehoon.
Siksi emme koskaan käytä kangas
ta, joka ei täytä tiukkoja vaatimuk
siamme. Metallien ja elektroniikan
osalta olemme edenneet jo hyvän
matkaa – muttemme aivan perille
asti. Alumiini ja kromi ovat kaksi
metallia, joilla on erittäin negatiivi
nen vaikutus sekä hajoamisen että
tuotannon aikana. Kierrätetty alu
miini on kuitenkin hyvä vaihtoehto.
Siksi teemmekin töitä sen osuuden
lisäämiseksi. Elektroniikan osalta
meidän on parannettava konflikti
alueiden mineraalien valvontaa.

60%

94%

KIERRÄTETTYÄ MATERIAALIA (KANGASJÄTETTÄ
JA PET-MUOVIA) RE:FILL-MATERIAALISSAMME.

SERTIFIOITUA PUURA AKA-AINETTA.

ALOITTEET Vältämme ympä
ristölle ja terveydelle haitallisia
aineita kaikessa tuotannossamme
ja valitsemme vaihtoehtoisia rat
kaisuja aina, kun se on mahdollista.
Puutuotteiden petsauksessa ja
lakkauksessa olemme vähentäneet
VOC-yhdisteiden käyttöä – hiili
vetyjen, jotka voivat vahingoittaa
sekä terveyttä että ympäristöä – ja
jatkamme tutkimista vähentääk
semme näiden aineiden pitoi
suutta edelleen. Ruiskuvalamme
omat pehmusteemme, ja olemme
poistaneet haitallisen TDI-kemi
kaalin käytöstä kokonaan. Mitkään
kalusteidemme pehmusteet eivät
sisällä palonsuoja-aineita tai at
soväriaineita (jotka sisältävät vaa
rallisia kemikaaleja), eikä mikään
tuotantomme perustu freoneihin.
Metallien jauhemaalaus tapahtuu
suljetussa laitoksessa, joka ei
päästä pölyä ilmakehään.
Vuonna 2014 päivitimme myös me
nettelytapaohjeemme. Nyt asetam
me vielä selkeämmät vaatimukset,
mikä helpottaa myös seurantaa.
Pitkän aikavälin tavoitteenamme
on kaikkien tavarantoimittajiemme
100-prosenttinen valvonta.
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TEHOKKAITA TILOJA
JA IHMISIÄ

’
’

Ennen mentiin
työpaikalle suo
rittamaan tiettyä
tehtävää. Nykyään
tehdään usein yh
teistyötä ja käytetään
luovia ratkaisuja, ja
monet yrityksen par
haista ideoista syn
tyvät epävirallisissa
kokouksissa.

mistä vaativat tehtävät vaativat
erillisyyttä ja äänenvaimennusta.
Perinteisestä tehtäväperusteiseen
työskentelytapaan siirtyminen on
muutos, joka edellyttää melkoi
sesti muutostahtoa, ja jos se to
teutetaan väärin, siitä voi aiheutua
turhautuneisuutta. Mutta hyvin
toteutettuna se tuo suuria hyötyjä
luovemman työympäristön vä
hentäessä sairastelua ja lisätessä
tuottavuutta.

Tämän on huomannut muun
muassa Maailman luonnonsäätiö
WWF-UK Wokingissa ja Kungälvin
kunta Länsi-Ruotsissa, joka on
luopunut perinteisestä toimisto
ympäristöstä ja siirtynyt parem
min tehtäviä tukevaan ympä
ristöön. Ja vaikutukset ovat jo
alkaneet näkyä.

– Jatkuva istumatyö on tunnettu
riskitekijä, joka aiheuttaa pal
jon erilaisia sairauksia, kertoo
Kinnarpsin työterveysosaston
ergonomi Anders Lundahl. Vali
tettavasti istumista ei voi kompen
soida esimerkiksi treenaamalla
ruokatunnilla. Niin sanotuilla
”aktiivisilla sohvaperunoilla”, jotka
istuvat koko päivän mutta tree
naavat ja pitävät itseään kunnossa
vapaa-ajalla, on silti olemassa
terveysongelmien riski. Meidän on
seistävä ja liikuttava useammin,
jotta voisimme hyvin ja pysyi
simme terveinä. Siksi meidän on
sisällytettävä liikuntaa ja toimintaa
toimistotyöskentelyyn.

TEHTÄVIEN MUKAISET
TYÖYMPÄRISTÖT
Toimintaan perustuvissa työym
päristöissä vaihdetaan paikkaa
tehtävän mukaan. Esimerkiksi
istuinryhmä voi kannustaa luovaan
ajatustyöhön, kun taas keskitty

Tehtävien mukainen työskentely
vapauttaa runsaasti työtilaa. Se
tuo myös pitkäaikaisia tervey
dellisiä hyötyjä, koska toiminnan
mukaisissa tiloissa työskentelevät
liikkuvat enemmän.
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Kungsälvin kunta on panostanut
tehtävien mukaiseen työympäristöön
ja kierrätykseen

WWF-UK
TYYTYVÄINEN UUTEEN
TYÖSKENTELYTAPAAN
Kun WWF-UK suunnitteli uuden
pääkonttorin rakentamista, visiona
oli kaunis ja kestävä työpaikka.
Konttorin pitäisi toimia sopusoin
nussa luonnon kanssa ja samalla
inspiroida ja kouluttaa työntekijöitä.
– Olemme tehneet hyvin tiivistä
yhteistyötä Kinnarpsin kanssa
nähdäksemme, että kaikki kalus
teet ja ratkaisut täyttävät tiukat
ympäristövaatimuksemme, kertoo
WWF-UK:n henkilöstöpäällikkö
Karen Gravestock. Kaikki puuta
sisältävät tuotteet ovat joko täysin
jäljitettävissä FSC:n vaatimusten
mukaisesti, tai niille on myönnetty
FSC-sertifikaatti.
Eräänä keinona kestävyyden
tavoittelussa pyydettiin Kinnarp
sia laatimaan tehtäviin perustuva
sisustusratkaisu. Vanhan konttorin
300 työpöytää korvattiin 160 yhtei
sellä työpisteellä, joista työntekijät
voivat itse valita haluamansa joka
päivä, ja sosiaaliset tilat sijoitettiin
keskeiselle paikalle. Kun työpöytien
määrää vähennetään, kuten WWFUK:n tapauksessa lähes puolella,
toimisto ei tunnu ahtaammalta vaan
päinvastoin. Sen sijaan, että tilat
olisivat täynnä kiinteitä työpöytiä,
jotka usein ovat tyhjillään, niihin voi
daan sijoittaa seisomapöytiä, ääntä
eristäviä sohvia ja istuinryhmiä. Se
lisää hyvinvointia ja tuottavuutta.

– Oli ihanaa nähdä, kuinka nopeas
ti työntekijämme omaksuivat
monitilan käytön, Karen Gra
vestock sanoo. Tunnin sisällä
muutoksen jälkeen kaikki olivat
asettuneet sopiville paikoille ja
ryhtyneet töihin.

KUNGÄLV NÄYTTÄÄ TIETÄ
Kungälvin kunta Länsi-Ruotsissa
on toinen esimerkki onnistuneesta
siirtymisestä tehtävien mukaiseen
työskentelyyn. Uuden kunnantalon
oli määrä täyttää ympäristöraken
tamisen Miljöbyggnad-sertifiointi
järjestelmän ”kulta”-tason vaati
mukset, jolloin myös sisustuksen
ja työtapojen on oltava kestäviä.
Kunnassa oli totuttu kiinteisiin
työpöytiin ja perinteisiin kokousti
loihin. Mutta yhteistyössä Kinnar
psin kanssa syntyi näkemys siitä,
että pinta-alaa voitaisiin käyttää
yhteisenä resurssina. Uusi moniti
latoimisto kannustaa liikkumaan.
Täällä työpöytiä ei ole paljon, mutta
sen sijaan runsaasti nojatuole
ja, jakkaroita ja istuintyynyjä.
Luovuutta ja epävirallisia keskus
teluja varten on hiljaisia huoneita,
kokoushuoneita ja erilaisia alueita.
Aluksi sisustettiin vain yksi kerros,
jota 30 työntekijää pääsi koe
käyttämään 18 kuukauden ajaksi.
Positiiviset vaikutukset alkoivat
näkyä pian. Jonkin ajan kuluttua
järjestetyssä kyselyssä useimmat

työntekijät olivat tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä uuteen työs
kentelytapaan ja ympäristöön. Nyt
kaikki kuusi kerrosta on sisustettu
uudelleen.
– Ero on valtava, sanoo kehitys
päällikkö Gun Zetterberg. Olen
ollut Kungsälvin kunnan
palveluksessa 33 vuotta, ja uusi
työskentelytapa tuntuu uskomat
toman vapauttavalta. Nyt voimme
ottaa enemmän vastuuta, ajatella
uudella tavalla ja digitaalisesti.
Meillä oli tiedostava esimies, joka
käytti runsaasti aikaa saadakseen
meidät ymmärtämään konseptin ja
syyn uudistukseen. Se kannatti.

”UUSI TYÖS
KENTELYTAPA
TUNTUU USKO
MATTOMAN
VAPAUTTAVALTA.
NYT VOIMME
OTTAA ENEMMÄN
VASTUUTA, AJA
TELLA UUDELLA
TAVALLA JA DIGI
TAALISESTI.”

REMAKE TUOTTAA VOITTOA
Osana kestävyyteen panostamista
tehtiin aluksi inventaario vanhan
kunnantalon sisällä. Mitä voitaisiin
ottaa mukaan muutossa? Mistä
kalusteista voitaisiin saada uu
denveroisia uusimalla vain joitakin
osia? Mikä vaati täydennystä?
Käyttämällä vanhaa uudelleen ja
tekemällä vanhasta uutta kunta on
sekä pienentänyt ympäristövaiku
tustaan että säästänyt merkittä
vän rahasumman. Olemassa olleet
korkeussäädettävien työpöy
tien jalustat ja moottorit otettiin
talteen, ja pöydät saivat vain uudet
tasot. Kokouspöydätkin saivat
uudet tasot, ja useisiin työtuoleihin
asennettiin uudet käsinojat.

– Remake, vanhojen osien talteen
ottaminen ja niiden käyttäminen
uusissa tuotteissa, on menetelmä,
jota olemme käyttäneet pitkään,
kertoo Kinnarpsin avainasiakkuus
päällikkö Dan Hermansson. Oli
huikea kokemus päästä lopultakin
käyttämään sitä suuressa mitta
kaavassa. Tulin paikalle ja näin
asentajiemme seisovan ruuvaa
massa kasaan kaikkia pöytiä, jotka
olivat saaneet uuden elämän – se
oli näky, joka lämmitti sydäntä.
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TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ

ONE SIZE FITS
… NO ONE
Kinnarpsilla on
alusta asti ollut
tavoitteena, että
työpisteen tulisi
mukautua ihmisten
mukaan, ei päin
vastoin.
Tavoitteena on luoda joustava
työympäristö, joka houkuttelee ja
saa osallistumaan ja joka osaltaan
auttaa organisaatioita löytämään
ja pitämään kiinni osaajista. Tätä
kutsutaan Inclusive designiksi
ja siitä tulee yksi ratkaisevista
menestystekijöistä tulevaisuuden
työympäristössä.

MONIPUOLISUUTTA
Töitä tehdään yhä vanhemmaksi,
ja monilla työpaikoilla työskente
lee rinnakkain neljä sukupolvea.
– Tänä päivänä on tärkeämpää kuin
koskaan sisustaa erilaisille työn
tekijöille, sanoo Elisabeth Slunge,
Brand Range Design Director
Kinnarpsilta. Jotta tiimistä saatai
siin irti mahdollisimman paljon,
kaikkien on saatava hyvät edelly
tykset työn tekemiseen - fysiikas
ta, iästä, sukupuolesta, painosta,
pituudesta ja kielestä riippumatta.
Siksi työpaikkaa sisustettaessa on
pidettävä lähtökohtana ääripäitä
eikä ”mattimeikäläistä”.

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTÄ
MUOTOILUA
Kinnarps on yksi ensimmäisistä
valmistajista, joiden valikoimaan
kuuluu korkeussäädettävä pöytä,
klassinen esimerkki kaikille so
veltuvasta muotoilusta. Nykyään
useimmat pohjoismaalaiset ovat

”TÄNÄ PÄIVÄNÄ
ON TÄRKEÄMPÄÄ
KUIN KOSKAAN
SISUSTAA
ERILAISILLE
TYÖNTEKIJÖILLE.”

tottuneet siihen, että heidän työ
pisteensä on mukautettavissa.
Säädettävien työtuolien muotoilun
on oltava intuitiivista, niin että ne
on helppo säätää ja mukauttaa
juuri omiin mittoihin sopivaksi.
Tämä on tärkeää modernilla työ
paikalla, missä paikkaa vaihde
taan useita kertoja päivän aikana.
Sopiva äänitaso helpottaa kes
kittymistä ja vähentää stressiä.
Nykyään heikentynyt kuulo on
tavallisin toimintarajoite. Miel
lyttävän ääniympäristön aikaan
saamiseksi on olemassa useita
erilaisia akustisia ratkaisuja,
kuten ääntä vaimentavat paneelit
seiniin, tuoleihin ja pöytiin sekä
ääntä vaimentavat pöytätasot
kouluympäristöihin.

– Pohjoismaissa työympäristöön
keskittymisellä on pitkä perinne
sen vuoksi, että meillä on vahva
työympäristöä koskeva lainsää
däntö, Elisabeth sanoo. Työntekijät
motivoituvat, kun heillä on hyvät
edellytykset työnsä tekemiselle.
Se lisää tuottavuutta, ja siksi on
tapana sanoa, että ”tyytyväiset
työntekijät tuovat tyytyväisiä
osakkaita”.

Valaistus vaikuttaa aktiivisuuteen,
rauhallisuuteen ja keskittymi
seen. Pöytätason värivalinnalla
voi helpottaa näkemistä, ja kun
reunat merkitään, on helpompi
nähdä, mistä kaluste alkaa ja
mihin se päättyy.

MYYTIT HYVÄSTÄ
TYÖPAIKASTA
Avokonttoriympäristö on pitkään
ollut malliesimerkki modernista
työympäristöstä.

LÄHEISTÄ YHTEISTYÖTÄ
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA
Kinnarps kehittää tuotteitaan ja
sisustusratkaisujaan yhteistyössä
tutkijoiden, arkkitehtien, muotoili
joiden ja ergonomien kanssa.
– Olemme aina tehneet yksilöl
lisesti mukautettavia kalusteita,
sanoo Elisabeth Slunge, vaikka
käyttäjälähtöinen, osallistava
muotoilu on käsitteenä uusi. Esi
merkiksi uutta työtuolia suunni
tellessamme huolehdimme, että
se on ergonomisesti uusimpien
tutkimustulosten mukainen ja että
sen muotoilu on intuitiivista, niin
että se on helppo säätää. Meillä
on oma työfysioterapeutti, joka on
ollut kaiken aikaa mukana kuunte
lemassa asiakkaita.

Käyttäjälähtöisestä muotoilusta tulee yksi ratkaisevista
menestystekijöistä tulevaisuuden työympäristössä

Asiakkaan ymmärtäminen ja
kuunteleminen on tuotekehittelys
sä vahva työkalu.
– Meillä on koekäyttäjät omille
tuotteillemme, Elisabeth kertoo.
Kaikkien Kinnarpsilla työskente
levien on ymmärrettävä käyttäjien
tarpeet, sekä tehtaalla seisovien
että asiakaspalvelussa istuvien.

KESTÄVYYS ON
KANNATTAVAA
Käyttäjälähtöinen muotoilu liittyy
suurelta osin kestävään kehityk
seen, Elisabeth sanoo.

– Jos käytössäsi on muunneltava
tuote, jota voit säätää, säätää
uudelleen ja siirtyä käyttämään
uudella tavalla, säästyt uuden os
tamiselta. Tämä johtaa kestävän
kehityksen mukaiseen työpaik
kaan, kestävämpään maailmaan.
Hyvinvointi työpaikalla on aina
ollut Kinnarpsin tavoite. Kun
työntekijöiden arkea helpotetaan,
he viihtyvät paremmin ja tuotta
vuuskin paranee. Tämä on ”työ
ympäristöbiologiaa” – positiivinen
kierre, jonka ansiosta useammat
haluavat jatkaa töissä.

– Tutkimus osoittaa, että avokont
toriympäristö lisää stressiä ja itse
asiassa heikentää tuottavuutta.
Ihminen on pohjimmiltaan sosiaa
linen, mutta työaikana tarvitsem
me myös mahdollisuutta häiriöt
tömään työskentelyyn, Elisabeth
Slunge sanoo.
Toinen myytti on, että jokaisella
on oltava oma työpöytä.
– Nykyisillä työtavoilla sitä ei
tarvita, Elisabeth sanoo. Joskus
työskentely vaatii työpöydän,
mutta aivan yhtä usein istutaan
ryhmissä keskustelemassa tai
pidetään aivoriihiä.
Silloin monitilaratkaisu voi olla
hyvä vaihtoehto. Siinä on vain

yhteisiä työpisteitä, joista jokainen
valitsee sopivan päivän tehtävien
mukaan. Voi olla vaikeaa luopua
ajatuksesta omasta työpöydäs
tä, ja uuden työskentelytavan
käyttöönotto asettaa vaatimuksia
johdolle. Mutta oikein toteutettuna
se tuo suuria hyötyjä koko organi
saatiolle.
– Next Office - ABW -konsep
tiimme perustuen tarjoamme
työpaikoille räätälöityjä, myös
tulevaisuudessa toimivia ratkaisu
ja, Elisabeth kertoo.

TULEVAISUUDEN
TYÖYMPÄRISTÖ
Elisabeth Slungen tehtävänä on
katsoa aina eteenpäin ja kysellä
itseltään: Miltä huomisen työym
päristö näyttää? Mitä haasteita
ja mahdollisuuksia on olemas
sa? Sille, joka haluaa varmistaa
työympäristönsä toiminnan myös
tulevaisuudessa, Elisabeth koros
taa kolmea asiaa:
Ensinnäkin teknisen kehityksen
ymmärtäminen. Eri tehtäviin
mukautetut ja uuden tekniikan
kanssa yhteensopivat joustavat
ympäristöt tarjoavat paremmat
edellytykset vaadittaville uusille
yhteistyömuodoille.
– Emme ole enää sidottuja työpis
teeseen voidaksemme tehdä töitä.
Sitä vastoin tarvitsemme sitä luo
vaan ja tuottoisaan yhteistyöhön,
kohtaamisiin, ajatustenvaihtoon
ja uuden energian saamiseen.
Joustava sisustus ja osallistava
muotoilu tekevät työpaikasta
houkuttelevan paikan sille, joka
muuten olisi tehnyt töitä kotona.
Toinen näkökanta on kestävän
kehityksen vaatimus. Enää ei riitä,
että selvitetään, mitä on tehty,
ennen kuin asiakas tuli mukaan

kuvaan. Nykyään on myös näytet
tävä, mitä vaikutuksia käytöllä ja
kierrätyksellä on.
– Tieto kestävästä kehityksestä
on lisääntynyt huomattavasti,
Elisabeth selittää. Sitä kysytään
ja odotetaan yhä enemmän sekä
käyttäjiltä että sisäänostajilta. Se,
että on osoitettava, millä tavalla
vaikutamme asiakkaan kestä
vyystyöhön, asettaa alalle suuret
vaatimukset.
Kolmanneksi Elisabeth haluaa
korostaa monipuolisen muotoilun
tärkeyttä.
– Emme voi väistellä, sillä tuotteet
ja sisustusratkaisut,jotka sopivat
eri tarpeisiin ja vaatimuksiin, ovat
aivan keskeisiä työympäristössä,
jonka on toimittava myös tulevai
suudessa. Ja me olemme mukana
viemässä kehitystä eteenpäin.
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PUHTAAT MATERIAALIT

TUOTANTO
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KIERRÄTYS

PUHDAS
INVESTOINTI

Re:fill-materiaalimme sisältää
ainoastaan kierrätettyä PET-muovia
sekä omaa tekstiilijätettämme ja
Oeko-Tex®-merkinnällä varustettua
sulatettua polyesterikuitua

Puhtaat materiaalit ilman tarpeettomia kemikaaleja
antavat paremman sisäilman ja ympäristön vierailijoille

Useimmat meistä
viettävät paljon aikaa
työpaikoillaan –
istuen työtuoleissa,
kokoustuoleissa ja
sohvilla, tai seisten
työpöytien, kokous
pöytien ja muiden
kalusteiden ääressä.

Materiaalit, joilla ympäröimme
itsemme, vaikuttavat meihin
erittäin paljon. Kinnarpsilla on jo
pitkään ollut perinteenä käyttää
sisustuksessa mahdollisimman
suurelta osin puhtaita materi
aaleja. Niillä tarkoitamme koko
ketjua – raaka-aineiden ja niiden
tuotanto-olosuhteiden valinnasta
siihen, miten ne vaikuttavat meihin
niitä käyttäessämme, ja siihen,
miten helppoa tuote on kierrättää,
kun se alkaa tulla tiensä päähän.
Markkinajohtajana olemme vas
tuussa kestävien ratkaisujen tar

15

joamisesta ja tiedon levittämisestä
siitä, miten parempi työympäristö
voi parantaa terveyttä, hyvin
vointia ja tuottavuutta. Puhtaista
materiaaleista valmistetun sisus
tuksen valinta ei ole vain hyväksi
maailmalle. Se on myös puhdas
investointi.

KOKO ARVOKETJU
”Puhtaat materiaalit” kattavat
kaikki tuotteen elinkaaren osat,
piirustuspöydältä kierrätykseen.
Ennen uuden tuotteen tuomista
markkinoille meidän on tarkas

teltava koko arvoketjua: Millä
tavalla raaka-aineet on saatu?
Onko puu peräisin vastuullises
ti hoidetuista metsistä? Onko
kankaassa palosuojakäsittely,
jossa ei ole käytetty tarpeettomia
kemikaaleja? Onko taattua, ettei
muovi sisällä ftalaatteja?
Meidän vastuullamme on varmis
taa, että raaka-aineet hankitaan
ja tuotetaan sosiaalisesti reilujen
ehtojen mukaisesti, niin että teh
taissa työskentelevillä on asialli
set työajat, palkat ja vakuutukset.

”KALUSTEET,
JOTKA ON
VALMISTETTU
PUHTAISTA
MATERIAALEISTA,
EIVÄT OLE
AINOASTAAN
HYVÄKSI
YMPÄRISTÖLLE.
NE OVAT MYÖS
PUHDAS JA
MOITTEETON
SIJOITUS”.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme
olleet mukana tuomassa FSC:n
kansallista metsästandardia
käyttöön Ruotsissa. Täällä po
litiikka perustuu vastuulliseen
vapaaehtoisuuteen, mikä heiken
tää FSC:n tehoa muissa maissa.
Tämä tekee erityisen tärkeätä
siitä, että asetamme jatkuvasti
tiukempia vaatimuksia esimerkiksi
biologiselle monimuotoisuudelle.
Siksi meitä ilahdutti valtavasti
nähdä FSC:n vuoden 2014 raportin
selkeät tulokset sen suhteen, että
sertifioitujen metsien biologinen
monimuotoisuus oli parantunut.
Pyrimme aina käyttämään
mahdollisimman suurelta osin
kierrätysmateriaaleja. Esimerkik
si käytämme äänieristeissämme
kangasjätettä ja pöytien jalustois
sa kierrätysmetallia. Jo tuotteen
suunnitteluvaiheessa varmistam
me, että tuote on kierrätettävissä,
esimerkiksi käyttämällä uudelleen
materiaalit, jotka on mahdollista
irrotella ja erotella.

harvoista materiaaleista, jotka
voivat kasvaa ja uusiutua. Näin
meillä on mielestämme kestävä
ajatus puun kaikista vaiheista,
tuotannosta käyttöön ja kierrätyk
seen: kaikki raaka-aineen tuotanto
– myös puun, joka on uusiutuva
luonnonvara – vaikuttaa ympäris
töön haitallisesti. Siksi meidän on
käytettävä tuotantomenetelmiä,
joiden vaikutus ilmastoon on mah
dollisimman vähäinen. Käyttä
mämme puun on tultava kestä
vällä tavalla hoidetusta metsästä,
joka on joko sertifioitu tai joka
täyttää asettamamme vaatimuk
set ja jonka alkuperää pystymme
valvomaan. Kasvatamme jatku
vasti FSC-sertifioidun materiaalin
osuutta, mikä tarkoittaa myös
vähäisempää torjunta-aineiden
käyttöä ja oikeudenmukaisempia
työehtoja tuotannossa.

KIERRÄTYS

Tässä vaiheessa suunnittelul
la on tärkeä rooli. Jo tuotetta
kehitettäessä tarvitaan kestävää
suunnittelua, jotta valmistus voi
tapahtua käyttäen luonnonvaroja
mahdollisimman säästäväisesti.

Yksi eniten käyttämistämme
materiaaleista on puu. Se on
loistava luonnonmateriaali, joka
luo viihtyisyyttä ja tuntuu lämpi
mältä matalasta sisälämpötilas
ta huolimatta. Se on myös yksi

Puutuotteet varastoivat hiilidiok
sidia koko elinkaarensa ajan.
Niin kauan kuin puukalustetta
käytetään, sillä on myös todellista
vaikutusta ilmastoon. Laadukas
kaluste kestää vuosia ja taas vuo

sia, mikä pidentää myös hiilidiok
sidin varastointiaikaa.
Hyvässä työympäristössä on ter
veellinen sisäilma, joka ei sisällä
turhia kemikaaleja. Siksi asetam
me erittäin tiukat vaatimukset
puutuotteidemme pintakäsittelylle.
Näemme, että tietoisuus kierrä
tyksestä ja sen kysyntä kasvavat.
Se haastaa meitä parantamaan
toimintaamme jatkuvasti kysy
mällä itseltämme: Miten voimme
pidentää tämän tuotteen elinkaarta
käyttäen mahdollisimman vähän
luonnonvaroja? Voimmeko saada
aikaan suljetun raaka-ainekierron?
Yhä useammat käyttävät vanhaa
materiaalia uusien tuotteiden
valmistuksessa. Tällainen toiminta
lisääntyy nopeasti, ja meillä on
käynnissä useita remake-projekteja.
Jos asiakas haluaa vaihtaa sisus
tuksensa kokonaan, tarjoudumme
huolehtimaan vanhoista kalusteista.
Kun kaluste tulee elinkaarensa
päähän, huolehdimme siitä, että
se voidaan kierrättää parhaalla
mahdollisella tavalla. Jo piirustus
pöytävaiheessa varmistamme, että
eri materiaalit saadaan helposti
eroteltua ja kierrätettyä kaikki
erikseen. Näin ympyrä sulkeutuu,
ja uusi kiertokulku voi alkaa.
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PAREMMAT RAAKAAINEET VAIKUTTAVAT

Puu, metalli, muovi, tekstiili,
elektroniikka ja kemikaalit ovat ne
raaka-aineet, joita useimmin käytämme
sisustustuotteissamme. Ne vaikuttavat
eri tavoin kolmeen ensisijaiseen
ympäristöalueeseemme: ilmastoon,
biologiseen monimuotoisuuteen ja
kemikaaleihin. Siksi huolehdimme
erityisen tarkkaan siitä, että parannamme
valmistusmenetelmiämme jatkuvasti.

94%
SERTIFIOITUA PUURA AKA-AINETTA
(FSC, PEFC) KAIKESTA OSTETUSTA
PUURA AKA-AINEESTA.

PUU

Puu on yksi harvoista materiaa
leista, jotka ovat 100-prosenttisesti
uusiutuvia. Kinnarps oli mukana
tuomassa käyttöön ensimmäistä
FSC:n metsästandardia Ruotsissa,
ja on jatkuvasti mukana sen kehit
tämisessä.
Omien tuotteidemme sisältämä puu
on joko FSC-sertifioitua tai val
vomme sen alkuperää. Sertifioidun
puun saatavuus on lisääntynyt,
mutta sitä ei ole vieläkään riittä
västi. Tavoitteena on, että kaikki
puuraaka-aineemme olisi FSC-
sertifioitua vuonna 2020.
Puutuotteidemme pintakäsittely on
tiukasti valvottua, jotta vaikutuk
semme ympäristöön olisi mahdol
lisimman vähäinen. Kinnarps on
GFTN-verkoston (Global Forest and
Trade Network) jäsen. Kyseessä on
WWF:n vastuullisen metsänviljelyn
yritysverkosto. Yhdessä olemme
laatineet toimintasuunnitelman
muun muassa FSC-sertifioidun ma
teriaalin osuuden kasvattamiseksi.
Lue lisää GFTN-verkostosta
osoitteesta www.panda.org/gftn

60–90%
KIERRÄTETYN VALETUN ALUMIININ OSUUS.

2/3
VALIKOIMAMME TEKSTIILIT ON SERTIFIOITU
JOKO EU:N ECOLABEL- TAI OEKO-TEX®STANDARDIN MUKAISESTI.

2008
ALOIMME VALMISTA A OMIA
PEHMUSTEITAMME.

2008
ALOIMME ASETTA A KOOTTUJA
VA ATIMUKSIA HANKINNOILLE.

16%
LIUOTINAINEIDEN KULUTUS ON
VÄHENTYNYT VUODESTA 2012.

METALLI

TEKSTIILIT

MUOVI

ELEKTRONIIKKA

KEMIKAALIT

Alumiinin hajoamisesta aiheutuu
suuria haittavaikutuksia, mutta se
voidaan kierrättää lähes kuinka
monta kertaa tahansa. Valettu
alumiini voi sisältää enemmän
kierrätysmateriaalia.

Tarjoamme useita kulutusta kes
täviä luonnonmateriaaleja, kuten
hamppua, kierrätettyä juuttia ja
villaa. Villa on lisäksi luonnollinen
palonsuoja-aine – loistava esimerkki
siitä, miten luonto voittaa kemian.
Käytämme myös polyesterikankai
ta, joissa kuitujen rakenne korvaa
kemiallisen palonsuojauksen. Yksi
eniten käyttämistämme polyes
terikankaista (Xtreme Plus) on
valmistettu kokonaan kierrätetystä
polyesteristä. Emme käytä koskaan
bromattuja tai polypromaatteja
sisältäviä palonsuoja-aineita. Ne
kerääntyvät rasvakudokseen ja
säilyvät kehossa pitkään.

Valmistettaessa muovia öljystä käy
tetään luonnonvaraa, jonka saata
vuus on rajoitettua. Käytetyn muovin
polttaminen lisää kasvihuoneilmiötä
ja voi myös saastuttaa ilmaa.

Elektroniikka sisältää metalleja ja
kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa
ympäristö- ja terveysongelmia sekä
talteenoton, tuotannon, käytön että
loppukäsittelyn yhteydessä. Metal
lien talteenotosta aiheutuu usein
suuria ympäristöhaittoja. Käytön
aikana on riskinä, että altistumme
haihtuville kemikaaleille.

Kemikaaleja on kaikkialla – omasta
elimistöstämme lasten leluihin.
Jotkut niistä ovat elintärkeitä, mut
ta monilla on suorastaan haitallinen
vaikutus. Tällä hetkellä EU-alueilla
käytetään yli 100 000 kemiallista
ainetta. Vain pieni osa niistä on
tutkittu ja arvioitu sen suhteen,
miten ne vaikuttavat terveyteen ja
ympäristöön.

Käytämme kalusteidemme jalus
toissa ja alaosissa mahdollisimman
paljon kierrätettyä materiaalia. Me
tallien pintakäsittelyssä käytämme
mieluiten jauhemaalausta, jonka
ympäristökuormitus on vähäinen.
Se tapahtuu suljetussa laitoksessa,
niin ettei pölyä pääse ilmakehään.
Ruuveja ja heloja sekä runsaalle
kulutukselle altistuvia kalusteita
koskevat kulutuksenkestävyysvaa
timukset ovat erityisen korkeat.
Tällöin voi olla perusteltua tarjota
kromattu vaihtoehto, koska sen
elinkaari on pidempi. Silloin käy
tämme kuitenkin ainoastaan niin
sanottua kolmenarvoista kromia,
joka ei ole yhtä haitallista ympäris
tölle ja terveydelle kuin kuudenar
voinen kromi. Pinnat, jotka ovat
pitkään suorassa kosketuksessa
ihoon, eivät koskaan sisällä kromia
tai nikkeliä. Vaadimme, ettei metal
leja sekoiteta, jotta kierrätys sujuisi
helpommin. Metallien alkuperä ei
tällä hetkellä ole jäljitettävissä.

Yhdeksänkymmenluvun lopulta läh
tien olemme kehittäneet kankaille
asetettavia vaatimuksia voidaksem
me tarjota asiakkaille kestäviä ja
turvallisia tuotteita sekä työnteki
jöille terveellisen työympäristön.
Kaksi kolmesta kangaslaadusta on
sertifioitu joko Oeko-Tex®- tai EU:n
ecolabel-standardin mukaisesti.
Kaikki käyttämämme nahka on
parkittu kasviperäisillä aineilla. Sitä
vastoin emme tällä hetkellä pysty
aina valvomaan eläinten kasvatusta.
Meidän on jatkossa asetettava sille
selkeät vaatimukset.

Muovia käytetään lähes kaikkien
istuinkalusteiden pehmusteissa.
Ruiskuvalamme omat pehmus
teemme Skillingarydissä, ja
olemme luopuneet terveydelle hai
tallisen TDI-isosyanaatin käytöstä
pehmusteissamme ja korvan
neet sen vähemmän haitallisella
MDI-kemikaalilla. Käyttämämme
muoviosat on merkitetty symboleil
la kierrätyksen helpottamiseksi.
PVC-muovia tai ftalaatteja tuotteis
samme ei ole (sähkökomponenttien
muoviosia lukuun ottamatta), eivät
kä muoviosat sisällä PFOS-aineita.
Tällä hetkellä kierrätysmuo
via on vaikea käyttää tuotteissa
suuressa mittakaavassa, koska
samanlaatuista erittäin puhdasta
muovia ei ole riittävästi saatavana.
Re:fill-materiaalimme sisältää
kuitenkin yksinomaan kierrätettyä
PET-muovia sekä omaa tekstiilijä
tettämme ja Oeko-Tex®-merkittyä
sulatettua polyesterikuitua.

Elektroniikan kierrättäminen on
tärkeää arvokkaiden materiaalien
saamiseksi talteen ja vaarallisten
metallien ja kemikaalien ympä
ristöön leviämisen välttämiseksi.
EU on kieltänyt vaarallisen jätteen
viemisen kehitysmaihin, mutta siitä
huolimatta ilman käsittelyä pois
heitettävä elektroniikkajäte aiheut
taa edelleen suuria ongelmia.
Me vaadimme, että tuotteilla on
CE-merkintä ja että tavarantoi
mittajat noudattavat EU:n RoHS-
direktiiviä, jossa kielletään lyijyn,
elohopean, kadmiumin, kuu
denarvoisen kromin sekä PBB- ja
PBDE-palonsuoja-aineiden käyttö
elektroniikkatuotteissa. Nyt aiom
me asettaa erityisiä vaatimuksia
myös mineraaleille, joiden suhteen
riskinä on, että ne saattavat olla
peräisin konfliktialueilta.

Kemikaalien osalta Kinnarpsilla on
päästy pitkälle, mutta aivan kaikkea
ei ole tehty. Koska tiedämme aivan
liian vähän tämän suuren kemikaa
limäärän keskinäisistä reaktioista,
yritämme aina noudattaa varovai
suusperiaatetta ja välttää tarpeet
tomia kemikaaleja. Olemme muun
muassa ottaneet käyttöön uuden
UV-lakkoja koskevan menetel
män, joka vähentää liuotinaineiden
käyttöä. Olemme myös luopuneet
kemiallisista palonsuoja-aineis
ta tietyissä polyesterikankaissa,
joissa kuitujen rakenne muodostaa
luonnollisen palonsuoja-aineen.
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MATKA TÄHÄN MENNESSÄ

MERKKIPAALUT

AVAINLUVUT

Alusta asti olemme pitäneet tärkeänä etsiä ratkaisuja, joilla on paras mahdollinen
vaikutus – ja joista jää mahdollisimman pieni jalanjälki ympäristöön.

Jos muuta ei mainita, selvitys kattaa koko konsernin, johon
kuuluvat tuotantolaitoksemme Ruotsissa ja Saksassa sekä
myyntitoimintaa harjoittavat tytäryhtiömme.

19

1942 Vanhasta moottoripyörästä rakennetaan peräkärry ja tehtaassa käytettävä
kone. Alusta lähtien oli käytettävä niitä resursseja, joita oli saatavana.

1952 Tietyissä projekteissa aloitetaan yhteistyö asiakkaiden ergonomien kanssa.
Siitä lähtien yhteistyötä on kehitetty, ja ergonomiasta on tullut luonnollinen osa
tuotekehitystä.

1959 Otetaan käyttöön oma kuljetusjärjestelmä – nykyään sillä on korkea täyttöaste

RESURSSIEN OPTIMOINTI OMIEN AUTOJEN TÄYTTÖASTEEN AVULLA*

molempiin suuntiin; kertakäyttöpakkausten sijaan käytetään huopia.

*Kinnarpsin omistamat kuljetusajoneuvot.

1977 Aloitetaan brikettien valmistus jätteistä. Vuodesta 1982
lähtien niillä on lämmitetty myös osa Kinnarpin kylästä.

1980 UV-lakkaus korvaa liuotinaineet.

1989 Korkeussäädettävien työpöytien tuotanto.

1997 Ensimmäinen ympäristöselvitys julkaistaan.

1997 ISO 14001 -standardin mukainen
ympäristösertifiointi.

1997 Tarjotaan asiakkaille vanhojen kalusteiden kierrätystä.
2002 FSC-sertifiointi ja ensimmäinen FSC-merkitty tuote
tulee markkinoille 2004. Vuonna 2013 tulevat ensimmäiset
tuotteet, joissa merkintä on vakiona.

2007 Leikkausohjelmassa optimoidaan
luonnonvarojen käyttöä tekstiileihin.

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Toimitusten huolellisen suunnit
telun ansiosta voimme saavuttaa
korkean täyttöasteen. Huolehdim
me siitä, että tuotteet pakataan toi
mitusjärjestyksen mukaan, ja suun
nittelemme aina optimaalisimman
kuljetusreitin. Pakkausmateriaalina
käytämme huopia ja pahvia, joten
pystymme pakkaamaan tuotteet

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Kankaiden leikkauksessa käytettä
vän materiaalin hyötysuhde on ollut
noin 80 % kolmen viime vuoden
ajan, suurelta osin automaattisen
optimointiohjelmamme ansiosta.
Tämä on korkea lukema. Eniten
käyttöasteeseen vaikuttaa tuot
teiden muoto ja se, kuinka suuria
määriä niitä valmistetaan saman
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2012

2013

2014

2 267 haastattelua Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

2014 Remake - vanhoista tuotteista uusia.

2011 Tarjotaan monitilatoimistoja Next Office-ABW

aikaisesti. Kangasjätteet lähete
tään nykyään kierrätettäviksi tai
käytetään uudelleen äänieristeis
sämme. Pyrimme nyt kehittämään
uusia tuotteita, joissa kangasjätettä
voidaan hyödyntää. Koneidemme
ja ohjelmiemme päivitystä niiden
optimoimiseksi tapahtuu jatkuvasti
sen varmistamiseksi, että olemme
jatkossakin alan eturintamassa.

KINNARPSIN YMPÄRISTÖTYÖN TUNTEMUS*

Kinnarps tekee jatkuvasti töitä,
jotta asiakkaille luomillamme
työympäristöillä olisi positiivisia

päivitetyt säännöt 2014.

TÄYTTÖASTE, 2014

*Tuotanto Skillingarydissä.

(activity based working) -malliston puitteissa.

2009 Otetaan käyttöön menettelytapaohjeet tavarantoimittajille,

90%

RESURSSIEN OPTIMOINTI TEKSTIILEJÄ HYÖDYNTÄMÄLLÄ*

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Voimme todeta, ettemme ole kerto
neet ympäristötyöstämme riittä
västi, koska yli puolet vastanneista
ei tuntenut sitä. Sitä vastoin voimme
huomata, että niiden asiakkaiden
mielestä, jotka tuntevat työtämme,
Kinnarps on eturintamassa, kun
kyse on ympäristön huomioivien
ratkaisujen tarjoamisesta.

2008 Oma pehmusteiden ja Re:fill-materiaalin valmistus
tuotteisiimme.

erittäin tiiviisti. Tätä järjestelmää
on optimoitu useiden vuosien ajan.
Nyt olemme päässeet niin pitkälle
kuin voimme, ja on aika alkaa seu
rata järjestelmällisesti myös muita
kuljetuksiamme. Siellä voimme
kasvattaa täyttöasteita ottamalla
paluumatkalle kyytiin materiaaleja
tavarantoimittajilta.

vaikutuksia sekä asiakkaan että
ympäristön kannalta. Otamme
vastuun koko ketjusta tarjoa
miemme tuotteiden ja ratkaisujen
osalta. Samanaikaisesti meidän
on selkeytettävä viestintäänne ja
opeteltava kertomaan paremmin
toiminnastamme ja ratkaisujemme
vaikutuksista.
TAVOITE Vuonna 2017 90 % nykyi
sistä ja potentiaalisista asiakkais
tamme on perillä kestävyystyös
tämme.

41% 90%
2013

TAVOITE 2017
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AVAINLUVUT

ANALYYSI

TAVOITE
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MERKINNÄT
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ASIAKASKYSELY: NET PROMOTOR SCORE*

LIUOTINAINEIDEN (VOC) KULUTUS (TONNIA)*

OSUUS KOKONAISOSTOISTA (SEK), KUN MENETTELYTAPAOHJEITA ON SEURATTU VÄHINTÄÄN YHDELLÄ TARKASTUSKÄYNNILLÄ*

*Markkinat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Belgiassa.

* Tuotanto Kinnarpissa, Skillingarydissä, Wormsissa (Mindenissä vuodelta 2012).

* Koko Kinnarpsin oma valikoima.

ANALYSOINTI JA
SEURANTA Kinnarpsin
asiakastyytyväisyyskartoitus
(perustuu 1 175 vastaukseen)
osoittaa, että asiakkaamme
jatkavat mielellään yhteistyötä
kanssamme. Peräti 36 % on ollut
asiakkainamme yli kymmenen
vuoden ajan. Tutkimuksessa
saimme net promotor score (NPS)
-arvoksi 31. Se katsotaan erittäin
hyväksi tulokseksi. Vertailukohtana
mainittakoon, että jos NPS
on yli 0, se katsotaan hyväksi
arvoksi, ja 0-10 normaaliksi.
Hyvin onnistuneiden yritysten
NPS-arvo on yli 50. Vuoden 2014

tavoitteenamme on saavuttaa 30.
Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme
on saada NPS-arvoksi 50.
Tavoitteen saavuttamiseksi meillä
on paikallisia toimintasuunnitelmia,
ja tulosta seurataan keskitetysti
tasapainotetun tulostaulukon
(balanced scorecard) avulla.
Pyrimme myös tarkentamaan
tulevan kyselyn kysymyksiä
saadaksemme vielä tarkempaa
tietoa ja pystyäksemme
parantamaan asiakastyytyväisyyttä
entisestään.
TAVOITE Vuonna 2020 NPSarvomme on 50.
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*Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa, (Mindenissä 2012). Vuoden 2014 luvut sisältävät myös ISO-sertifioidut myyntikonttorit
Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa. Ks. Greenhouse Gas Protocol scoop 1 ja 2. www.ghgprotocol.org
Tuotantolaitoksissa järjestetään
säännöllisesti energiakokouksia
lämmitykseen, sähköön ja ilmas
tointiin käytettävän energiamäärän
pienentämiseksi. Wormsin tehtaalla
olemme tehostaneet tuotantoa tar
kastelemalla koneissa käytettävää
paineilmaa ja vaihtamalla valonläh
teitä. Mindenin tuotanto on siirretty
Ruotsiin. Useat myyntikonttorit ovat
pienentäneet tilojaan, ja olemme
siirtyneet energiatehokkaampaan
valaistukseen.

20 000
(TONNIA)
17 500
15 000
12 500
10 000

19 119,8

15 568,0

13 749,2

10 9994

2012

2013

2014

TAVOITE 2020

TAVOITE Vuoteen 2020 mennessä
päästöt ovat pienentyneet 20 %
vuoteen 2014 verrattuna.

SERTIFIOITUA PUURAAKA-AINETTA KAIKESTA OSTETUSTA PUURAAKA-AINEESTA*

jallisesta saatavuudesta. Siksi käy
tämme myös FSC Controlled Wood
-merkinnällä varustettua raaka-
ainetta, joka on peräisin valvotuista
lähteistä, sekä metsänviljelylle
myönnettävällä PEFC-merkinnällä
varustettua raaka-ainetta. Voimme
nähdä, että alan tietoisuus vastuul
lisesta metsänviljelystä on kas
vussa, ja pystymme kasvattamaan
FSC-sertifioiduista metsistä peräi
sin olevan puun osuutta sitä mukaan
kuin sen saatavuus lisääntyy.
TAVOITE Vuonna 2020 kaikki
Kinnarps-tavaramerkeillä ostettava
ja myytävä puuraaka-aine on peräi
sin FSC-sertifioiduista metsistä.

FSC
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40,82

2012

Kinnarpissa olemme käynnistäneet
projektin pesuohenteiden käytön
vähentämiseksi. Tavoitteena on
30 %:n vähennys. Skillingarydin
tehtaalla aiomme vaihtaa liuotino
henteisen liiman vesiohenteiseen.
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ANALYSOINTI JA SEURANTA
Monet tekemistämme arvioinneista
koskevat uusia tavarantoimittajia,
joiden uskomme kasvattavan osto
määriään lähivuosina. Jatkamme
tänä vuonna tarkastuksia uusien
tavarantoimittajien luona, niiden ta
varantoimittajien luona, jotka eivät
täytä velvoitteitaan, sekä niiden luo
na, joiden arvioimme muodostavan
suuren riskin. Asetamme etusijalle
myös tuotteissamme käytettävien
materiaalien toimittajat.
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TAVOITE Vuoteen 2020 mennessä
VOC-yhdisteiden päästöt ovat pie
nentyneet kolmanneksella vuoteen
2012 verrattuna.
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Suurten riskien yhteydessä mää
räysten noudattaminen varmis
tetaan paikan päällä tehtävillä
tarkastuksilla. Kaikki Kaakkois-
Aasiassa toimivat tavarantoimit
tajat luokitellaan suuren riskin
toimittajiksi, ja kaikkien tavaran
toimittajien tiloihin yhtä lukuun
ottamatta on tehty tarkastus. Nämä
korkean riskin tavarantoimittajat
muodostavat kuitenkin vain pienen
osan kokonaisuudesta.

19,5% 95%
OSUUS KOKONAISOS
TOISTA (SEK), KUN
MENETTELYTAPAOHJEITA
ON SEURATTU VÄHIN
TÄÄN YHDELLÄ TARKAS
TUSKÄYNNILLÄ, 2014.

OSUUS KOKONAISOS
TOISTA KORKEAN RISKIN
MAISSA (SEK), KUN
MENETTELYTAPAOHJEITA
ON SEURATTU VÄHINTÄÄN
YHDELLÄ TARKASTUS
KÄYNNILLÄ, 2014.
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KIERRÄTETTÄVÄN MATERIAALIN OSUUS KOKONAISJÄTEMÄÄRÄSTÄ*

TYÖNTEKIJÄINDEKSI (MI)*

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa, (Mindenissä 2012). ISO-sertifioidut myyntikonttorit Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa.

* Kinnarps AB:tä (tuotantolaitoksia ja pääkonttoria) ja myyntitoimintaa 10 maassa harjoittavia tytäryhtiöitä koskeva työntekijäkysely.

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Olemme kehittäneet valikoimaam
me pitkään, mikä on tuonut tulosta.
Nykyään 96 % materiaalista menee
joko materiaalikierrätykseen tai
energian tuottamiseen polttamalla
(suurin osa).

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Tutkimuksessa työntekijäindeksiksi
saatiin yli 60, mikä tarkoittaa, että
edellytykset menestyksekkääseen
ja tehokkaaseen työskentelyyn
ovat hyvät. Tämä on hyvä tulos,
mutta emme keskity pelkästään
lukemaan, vaan olemme analy
soineet myös vahvuuksiamme ja
heikkouksiamme. Voimme esimer
kiksi nähdä, että yksi vahvuus on
se, että työntekijämme ymmärtävät
perusarvomme ja uskovat niihin,
mutta meidän on tehtävä enemmän
töitä esimiesten ja työntekijöiden
välisen kommunikaation paranta
miseksi. Jokainen tiimi ja esimies

Tehtailla puupohjainen jäte käsitel
lään ja puristetaan briketeiksi, jotka
sitten käytetään lämmittämään
tehtaita sekä osaa Kinnarpin kylä
yhteisöstä. Kaatopaikalle menevä
jäteosuus koostuu lähinnä brikettiä
poltettaessa syntyvästä tuhkasta.
Materiaalikierrätykseen menevän
jätteen määrä on pysynyt suhteel
lisen tasaisena, mutta sen osuus

on pienentynyt, koska energian
tuotantoon menevän materiaalin
määrä on kasvanut. Haluamme
säilyttää korkean kierrätystasom
me, ja uskomme, että löydämme
keinoja entistäkin huolellisempaan
lajitteluun. Tarjoamme nykyään
asiakkaillemme loppuun käytetty
jen kalusteiden kierrätyspalvelua,
ja teemme töitä kehittääksemme
malleja vanhan tuotteen elinkaaren
pidentämiseksi.
TAVOITE Vuonna 2020 kierrätetään
30 % kaikesta tuottamastamme
jätteestä. Pidemmällä aikavälillä
jätettä ei enää viedä kaatopaikalle.
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saa analyysin vahvuuksista ja heik
kouksista ja laatii sitten toiminta
suunnitelman osastolleen. Tämä on
jatkuva kehitysprosessi, ja pyrimme
parantamaan sekä työntekijäin
deksiä kokonaisuudessaan että
jokaisen tiimin tulosta ollaksemme
kestäviä pitkällä aikavälillä. Seu
raava tavoite MI-arvolle on 68.

64 68
2014

STRATEGINEN
TAVOITE 2015

TAVOITE Vuonna 2015 jokaisella
työryhmällä on mahdollisimman
positiivinen MI-arvo, joka ylittää
60 asteikolla 0 – 100. Strategisena
tavoitteena on saavuttaa MI-
arvoksi 68.

* Raaka-aineen osto tuotantolaitoksiin.

PEFC
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KIERRÄTYSMATERIAALIA TUOTANNOSSA*

*Puuraaka-aine Kinnarpissa. (Yksikkö on sertifioitu FSC:n vaatimusten mukaisesti, ja se käsittelee 90 % puuraaka-aineesta.)
ANALYSOINTI JA SEURANTA
Vuoden 2011 jälkeen olemme saa
neet kasvatettua sertifioidun puun
osuutta 63 %:sta 94 %:iin. Serti
fioidun raaka-aineen suuri osuus
on johtanut siihen, että voimme
nyt varustaa useita tuotteitamme
FSC-merkinnällä. Haluamme olla
alamme johtavia yrityksiä vastuulli
sessa metsänviljelyssä, ja teemme
edelleen töitä kasvattaaksemme
sertifioidun puun osuutta tuot
teissamme. FSC-sertifioiduista
metsistä peräisin olevan puun osuus
on pysynyt suhteellisen tasaisena
viimeisten kolmen vuoden ajan,
mikä johtuu lähinnä nimenomaan
FSC-sertifioidun raaka-aineen ra

vuoksi koneita on täytynyt puhdis
taa useammin. Mutta pidemmällä
aikavälillä käyttö vähenee edelleen.

TAVOITE 2020

2014

PÄÄSTÖT HIILIDIOKSIDIEKVIVALENTTEINA (TONNIA)*

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Kuljetuksiamme on tehostettu
joustavan logistiikkajärjestelmän
avulla, johon sisältyy yhteiskulje
tuksia ja kuljetuskeskuksen käyttö.
Kuljetuksistamme aiheutuvat pääs
töt ovat kasvaneet, koska ajam
me nyt useampia reittejä omilla
autoillamme. On etu, että olemme
pystyneet lisäämään paluu- ja
yhteiskuljetuksia, mutta sen vuoksi
myös ajoreitit ja niiden myötä pääs
töt ovat lisääntyneet jonkin verran.
Monet autoista vaihdetaan uusiin,
joiden päästöt ovat pienemmät.

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Pyrimme jatkuvasti vähentämään
liuotinaineiden käyttöä tuotannos
samme. Wormsin tehtaalla olemme
tehneet teknisiä muutoksia, jotka
ovat pienentäneet liuotinaineilla
tehtävän puhdistuksen tarvetta.
Tämä ja tiettyjen aineiden korvaa
minen ovat johtaneet VOC-yhdistei
den käytön vähenemiseen, vaikka
tavoitteeseen on vielä jonkin verran
matkaa. Satunnaista lisäystä
on kuitenkin tapahtunut, koska
olemme testanneet uusia asia
kasprojekteja ja tekniikoita, minkä

44,19

2014

TAVOITE 2020

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Materiaalin kierrättäminen ja siten
maapallon luonnonvarojen tarkka
hyödyntäminen on meille itses
täänselvyys. Käyttämästämme
teräksestä keskimäärin 20 % on
kierrätettyä, ja valetun alumiinin
vastaava luku on tavarantoimitta
jasta riippuen 60–90 %. Kierrätetyn
kankaan kysyntä on kasvanut,
mutta laatu on meille tärkeä
kestävyystekijä, ja tällä hetkellä
värinkestossa on usein toivomisen
varaa. Myös kierrätetyllä muovilla
laatu- ja ympäristövaatimustem
me täyttäminen on ollut vaikeaa.
Pienempinä määrinä sitä kuitenkin

voidaan käyttää: esimerkiksi Re:fill-
materiaalistamme 40 % on omaa
kangasjätettämme ja 20 % kierrä
tettyä PET-muovia. Uskomme, että
kiinnostus kierrätysmateriaaleihin
kasvaa vielä tästä, etenkin alumii
nin osalta. Tekniikoiden kehittyessä
myös kierrätystekstiilien käyttö
lisääntyy. Tällä hetkellä kaksi
32 kangaslaadustamme sisältää
kierrätysmateriaalia, toinen 14 % ja
toinen peräti 100 %. Otamme käyt
töön uuden strategian kierrätys
materiaalin osuuden kasvattami
seksi ja tiedotuksen saamiseksi
entistä järjestelmällisemmäksi.

20% 60–90%
TERÄS, 2014

VALETTU ALUMIINI, 2014

6% 20%
KANGAS, 2014

LASTULEVYT, 2014

MERKINNÄT
Pysytelläksemme hieman lainsäädännön edellä huolehdimme siitä, että
uudet tuotteemme vastaavat seuraavien ympäristömerkintöjen vaatimuksia:
FSC, Möbelfakta, NF Environnement ja GS.
®

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

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

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

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

HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ ANTAA ENEMMÄN
Luomme räätälöityjä työympäristöjä, jotka tarjoavat
paremmat edellytykset hyvään työn tekemiseen, ja annamme
samalla yhteiskunnalle, metsille ja ilmakehälle paremmat
mahdollisuudet toimia.

TEHTÄVIEN MUKAINEN TYÖYMPÄRISTÖ
Istuinryhmä, joka houkuttelee luovaan ajatustyöhön, tai erillinen
lukunurkkaus keskittymistä varten. Mahdollisuus valita tehtävän
mukaan, missä tekee päivän aikana töitä, vapauttaa runsaasti
työtilaa, tuo pitkällä aikavälillä terveyshyötyjä ja kasvattaa
tuottavuutta luovemmassa ympäristössä.

BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS
RE:FILL
Äänieristeemme valmistetaan Kinnarpsin
tehtaalla Skillingarydissä syntyvästä
tekstiilijätteestä ja kierrätetystä PET-muovista
luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.

Käytämme joko sertifioitua puuta tai asetamme puun
alkuperälle vaatimukset ja valvomme niiden toteuttamista.
Tämä antaa paremmat edellytykset biologiselle
monimuotoisuudelle sekä paremman ympäristön niille,
jotka elävät metsästä tai metsässä.

EI PAKKAUKSIA

JÄTTEESTÄ LÄMPÖÄ
Tuotannossa yli jäävästä puusta tehdään
brikettejä, joilla lämmitetään koko laitos ja
lisäksi lähiseutua Kinnarpissa.

Optimoimme kuljetuksemme ja käytämme
pakkausmateriaalina omia huopiamme ja
kartonkilevyjämme. Niitä käytetään uudelleen,
kunnes ne ovat kuluneet loppuun, jolloin ne
hyödynnetään briketteinä lämmityksessä.

KOKO KETJU
Me huolehdimme koko ketjusta – siitä lähtien, miten hankimme
raaka-aineet, rakennamme suhteita ja suunnittelemme ja
valmistamme tuotteita, aina siihen, miten etsimme yhdessä
ratkaisuja, joilla on paras mahdollinen vaikutus. Näin voimme
käyttää resurssejamme parhaalla tavalla ja vaikuttaa
ympäristöön jättämäämme jalanjälkeen.
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