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Suomalainen kalustevalmistaja

• Liikevaihto noin 10 m€

• Markkinajohtaja päiväkotikalusteissa

• Henkilöstö n. 70

• Perustettu 1994



Keskeiset arvot strategisen kehityksen lähtökohtina

• Arvostamme suomalaista työtä ja osaamista

• Kehitämme uusia tuotteita ja palveluita kuuntelemalla avoimesti ja aktiivisesti 
asiakkaidemme tarpeita ja toiveita

• Kannamme vastuumme ympäristöstä



Miksi? Kehittämisen lähtökohdat 

Asiakasvaatimukset

Vastuullisuus

Ympäristöohjelmat

Kansainvälinen ulottuvuus

Kauniista ajatuksista kohti 
systemaattista toimintaa

Näkökulmat

Tavoitteet

Toimenpiteet



Ympäristönäkökulmien arviointi

Vaikutus ympäristöön

0 Ei vaikutuksia

1 Haitallinen, ei välittömiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä

2 Haitallinen, vaatii toimenpiteitä

3 Vakava, välittömät toimenpitetä

Yrityksen vaikutusmahdollisuudet

0 Ei vaikutusmahdollisuuksia

1 Yritys voi vaikuttaa vähäisesti

2 Yritys voi vaikuttaa merkittävästi

3 Kokonaan yrityksen omassa hallinnassa

Yrityksen painotus aihealueeseen

0 Ei tärkeä

1 Tunnistettu

2 Merkittävä

3 Osa yrityksen ydinarvoja

Osa-alue Ympäristönäkökohta Vaikutus ympäristöön
Yrityksen 

vaikutusmahdollisuudet
Painotus Yht

Hankinnat Puumateriaalin vastuullinen tuotanto 2 3 3 8

Jätteet ja lajittelu Jätteen syntyminen 1 3 3 7

Jätteet ja lajittelu Vaarallisten jätteiden pääsy ympäristöön 2 3 2 7

Tuotanto Tuotteiden elinkaari 1 3 3 7

Tuotanto Materiaalivalinnat 1 3 3 7

Tuotanto Henkilöstön ympäristötietoisuus 1 3 3 7

Viestintä Ympäristötietoinen viestintä 1 3 2 6

Jätteet ja lajittelu Jätteen uusiokäyttö 1 2 3 6

Energiatehokkuus Energian käyttö, tuotanto 1 3 2 6

Hankinnat Päätoimittajien ympäristövastuullisuus 2 2 2 6

Logistiikka Ostokuljetusten tehokkuus 1 2 3 6

Energiatehokkuus Energian käyttö, kiinteistö 1 3 1 5

Logistiikka Kuljetustehokkuus 1 2 3 6



Painopistealueiden toimenpiteet käytännössä

Puumateriaalin 
vastuullinen 

tuotanto

Tavoite: 

100% FSC sertifioitua puuta

Toimenpiteet:

Puupohjaisten materiaalien 
hankinnan kartoitus (OK)

Sertifiontiprosessin
käynnistys

Syntyvä jäte

Tavoite: 

Jätemäärän aktiivinen 
seuraaminen ja jätevirtojen 

tunnistus

Toimenpiteet:

Syntyneen jätemäärän 
seuranta osaksi johtamisen 

mittaristoa (OK)

Tuotannon sekundan 
uusiokäytön kehittäminen

Vaarallisten 
jätteiden pääsy 

ympäristöön

Tavoite: 

Ympäristölle vaarallisten 
jätepäästöjen riskin 

minimointi

Toimenpiteet:

Käytettävien kemikaalien 
katselmointi ja 

uudelleenvalinta (OK)

Kemikaaliriskienhallinnan 
päivitys (OK)

Tuotteiden 
elinkaari- ja 

materiaalivalinnat

Tavoite: 

Minimoida tuotteen 
elinkaarikuormitus 

ympäristölle

Toimenpiteet:

Korvamerkitty vaihe 
tuotesuunnitteluun (OK)

Tuoteryhmien 
hiilijalanjäljen selvitys

Henkilöstön
ympäristötietoisuus

Tavoite:

Tuoda yrityksen
ympäristötavoitteet osaksi
päivittäistä työskentelyä

Toimenpiteet:

Ympäristömittarit
työpisteille (Osa OK)

Lajitteluohjeistus (OK)



Ympäristöasiat linkittyvät liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin

• Asiakasvaatimukset

• Kilpailutusten minimivaatimukset

• Laatupisteytys

• Lainsäädäntö

• Ympäristölupakriteeristö

• Kemikaaliturvallisuus

• Henkilöstö

• Oikeus turvalliseen työympäristöön

• Työn merkityksellisyyden vaikutus motivaatioon

• Ammattiylpeys

• Strateginen johtaminen

• Brändinhallinta

• Arvovalinta

• Yritysvastuullisuus

• Kustannustehokkuus

• Pitkän aikavälin toimintaedellytykset 

lisäarvo vs. hintakilpailu

• Hankintatoimi

• Vaikuttamismahdollisuudet yli organisaatiorajojen

 Organisaation ja asiakkaiden vaatimukset



Haitta-aineettomuus
Turvallinen toimintaympäristö muodostuu turvallisten materiaalivalintojen ja käyttäjälähtöisen 
tuotesuunnittelun tuloksena. Meille woodilaisille materiaaliturvallisuus ja luonnonmukaisuus ovat 
aina olleet itseisarvoja. Materiaalien haitta-aineettomuuden vähimmäisvaatimuksena ovat voimassa 
olevat EU-standardit sekä lainsäädäntö. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan teemme jatkuvaa 
systemaattista työtä haitallisten kemikaalien minimoimiseksi.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 
sopimuksella sitoudutaan noudattamaan 
ympäristöjärjestelmän kriteereitä. 
Prosessin aikana koko yrityksen toiminta 
tarkastetaan, ja lopuksi puolueeton 
asiantuntija todentaa yrityksen 
ympäristötyön.

Puu on paitsi ekologinen, myös erittäin 
turvallinen materiaali. 
Massiivipuulevyssä käytetään 
vähemmän liimaa MDF- ja lastulevyyn 
verrattuna, joten formadehydipäästöt
sisäilmaan ovat myöskin merkittävästi 
vähäisemmät.

Massiivipuun käyttö kalusteissa

Käytämme kalusteidemme 
pintakäsittelyyn vain vesiohenteisia 
lakkatuotteita. Pintakäsitellyistä 
tuotteistamme ei haihdu 
käyttöympäristöön haitallisia 
liuotinpäästöjä. Pintakäsittelyaineemme 
täyttävät myös EN 71-3 lelustandardin 
käyttöturvallisuusvaatimukset.

Liuotinvapaa pintakäsittely

Käyttämämme liimat, laminaatit sekä 
kalustelevyt täyttävät vähintään M1-
päästöluokituksen kriteeristön. Suurin 
osa käyttämistämme puristelevyistä 
täyttää vieläkin tiukemman E05 
päästöluokituksen.

Päästöluokitellut materiaalit

Käyttämämme verhoilukankaat täyttävät  
Oeko-Tex® luokan IV vaatimukset. Tällä 
varmistamme, että kankaat käyttäjilleen 
turvallisia eikä niille ole tehty käyttäjälle 
haitallisia kemikaalikäsittelyjä.

Turvalliset tekstiilit



Projektin opit vs. ennakko-odotukset

• Ei dokumentointia dokumentoinnin ilosta

• ISO 9001/14001 antaa vapauden keskittyä organisaation toiminnan kannalta olennaisiin asioihin

• Maailma ei tule tekemällä valmiiksi

• Näkökulmien analysoinnista on pitkä matka mitattaviin tavoitteisiin

• Ohjeiden laatimisesta on pitkä matka toimintakulttuurin vakiinnuttamiseen

• Jotta voi tehdä reittisuunnitelman, pitää tietää missä on ja mihin on menossa

• Jotta asiakkaat ja sidosryhmät tietävät mitä yritys tekee, on siitä aktiivisesti viestittävä


