Meidän vastuullisuutemme

Keittiömme syntyvät yli
70 vuoden kokemuksella
– suomalaisiin koteihin
yksilöllisesti suunniteltuina
ja vastuullisesti tuotettuina.
Novart on Suomen suurin keittiöalan toimija.
Keittiökalusteiden valmistus alkoi Lahdessa jo
vuonna 1945. Novartin Petra- ja A la Carte -keittiöitä
myydään Keittiömaailma-myymälöissä ja yritysmyynti
palvelee rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Kotimaiset Petra- ja A la Carte -kalusteemme
tulevat läheltä. Ne valmistetaan puusepäntyön
ammattilaisten toimesta omalla tehtaallamme
Lahdessa. Keittiökalusteiden lisäksi valikoimaamme
kuuluvat myös kylpyhuonekalusteet sekä kodin
muut kiinteät säilytyskalusteet. Olemme osa Nobiakonsernia, joka on Euroopan johtava keittiöalan
toimija ja kalustealalla vastuullisuuden edelläkävijä.
Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä.
Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän
kehityksen tavoitteita, seuraamme tarkasti
maailmanlaajuisia megatrendejä ja tunnistamme
miten ne vaikuttavat alaamme. Keskitymme erityisesti
ilmastonmuutoksen torjuntaan, vastuulliseen
tuotantoon ja kuluttamiseen sekä kestävään
metsätalouteen.
Haluamme olla mukana luomassa monin tavoin
kestävämpää tulevaisuutta sekä ihmisille että
ympäristölle. Valitsemme kaikki tuotantomenetelmät,
materiaalit ja pakkaukset niin, että niiden koko
elinkaaren ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman
pieniä. Työskentelemme lisäksi järjestelmällisesti
työntekijöidemme hyvinvoinnin ja turvallisuuden
hyväksi.
Uskomme, että keittiö on paljon enemmän kuin vain
keittiö. Se on kodin sydän, jossa vietetään paljon aikaa.
Haluamme inspiroida ja auttaa suomalaisia elämään
kestävämmin keittiöissään ja kodeissaan. Vastuullisuuden
sekä kiertotalouden edistämisen tulisi olla osa tavallista
arkea. Tämän tavoitteen saavuttamisessa meillä jokaisella
on tärkeä rooli – joka päivä.

ARVOMME OHJAAVAT
KAIKKEA MITÄ TEEMME
Kulttuurimme perustuu arvoihimme. Ne ohjaavat
myös vastuullisuustyötämme. Kunnioitamme ja
luotamme toisiimme sekä pyrimme tekemään kestäviä
valintoja kaikessa, mitä teemme.

ARVOMME
Care
teemme aina työmme
koko sydämellämme

Deliver
pidämme lupauksemme

Inspire
pysymme
jatkuvasti liikkeessä

VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME
1
Suunnittelemme ja myymme tuotteita,
jotka edistävät kestävämpää arkea.

2
Lisäämme vastuullisten materiaalien osuutta
tuotannossamme ja edistämme kiertotaloutta.

3
Vähennämme oman toimintamme ja koko
arvoketjumme ilmastopäästöjä.

4
Edistämme vastuullista kulttuuria omassa
toiminnassamme ja toimitusketjussamme.

VASTUULLINEN ARVOKETJU

TUOTESUUNNITTELU

TOIMITUSKETJU

TUOTANTO

MYYNTI

Vastuullisuus on
tuotekehityksemme keskiössä.
Suunnittelemme ja myymme
keittiöitä, jotka kestävät vuosia.
Keittiömme tulee vastata sekä
tämän päivän että huomisen
tarpeisiin.

Vaadimme toimittajiltamme
vastuullista toimintaa.
Varmistamme, että kaikki
kumppanimme toimivat
sosiaalisesti, ekologisesti ja
eettisesti kestävällä tavalla.

Työskentelemme omassa
tuotannossamme
järjestelmällisesti
terveyden, turvallisuuden ja
resurssitehokkuuden sekä
ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Meillä on laaja kokemus
yksilöllisten keittiöiden
suunnittelusta. Olemme mukana
koko matkan inspiraatiosta
asennukseen ja haluamme
edistää kestäviä keittiöratkaisuja.

KULJETUKSET

KESTÄVÄMPI ARKI

JÄTTEET JA KIERRÄTYS

Kaikki kuljetuksemme ovat
tehokkaasti optimoituja, jotta
niiden ympäristövaikutukset
olisivat mahdollisimman pieniä.

Inspiroimme asiakkaitamme
elämään kestävämmin
keittiöissään. Sen lisäksi, että
keittiömme on valmistettu
kestävistä materiaaleista,
autamme säästämään energiaa,
kierrättämään tehokkaammin ja
vähentämään ruokahävikkiä.

Haluamme edistää kiertotaloutta
ja pyrimme vähentämään omasta
tuotannostamme syntyvää hukkaa
ja hävikkiä. Kannustamme myös
asiakkaitamme käyttämään
uudelleen tai muuten
kierrättämään vanhat keittiönsä.

KEITTIÖMME SYNTYVÄT
SUOMALAISESTA
OSAAMISESTA
T YÖLLISTÄMME SATOJA SUOMAL AISIA
Arvostamme suomalaista työtä. Työllistämme satoja
ammattilaisia ympäri Suomen: tehtaalta myymälöihin
ja suunnittelusta asennukseen. Meillä on noin 350
työntekijää ja välillisesti työllistämme noin tuhat
suomalaista. Suomalaisesta työstä kertoo myös
kalusteillemme myönnetty Avainlippu-merkki.
TOTEUTAMME TUHANSIA KEIT TIÖUNELMIA
Tehtaassamme valmistuu vuosittain uusi keittiö
yli 25 000 suomalaiseen kotiin. Keittiömme
valmistetaan omalla tehtaallamme Lahdessa
puusepäntyön ammattilaisten toimesta.
TEHTA ALL AMME ON PITK ÄT PERINTEET
Keittiökalusteiden valmistus alkoi Lahdessa jo vuonna
1945. Kotimainen työ ja käsityön arvostus ovat yhä
toimintamme perusta. Haluamme tukea suomalaisen
kalusteteollisuuden ja puusepäntyön säilymistä sekä
nostaa niiden arvostusta.

TEEMME TYÖTÄ
ILMASTON HYVÄKSI
TEHTA AMME K ÄY BIOK A ASULL A
JA UUSIUTUVALL A ENERGIALL A
Tehtaamme käy vesivoimalla tuotetulla sähköllä ja
lämpenee biokaasulla. Biokaasuun siirryimme vuonna
2020, minkä ansiosta tehtaan hiilidioksidipäästöt
ovat vähentyneet jo huomattavasti. Sen lisäksi,
että käytämme uusiutuvaa energiaa, pyrimme
myös toimimaan energiatehokkaasti eli säästämään
energiaa jatkuvasti.
OLEMME SITOUTUNEET VÄHENTÄMÄ ÄN
HIILIJAL ANJÄLKEÄMME
Osana Nobiaa, tavoitteenamme on vähentää oman
tuotannon ja omien kuljetusten hiilidioksidipäästöjä
72 % vuoden 2016 tasosta vuoteen 2026 mennessä.
EDELLYTÄMME MYÖS KUMPPANEILTAMME
TEKOJA ILMASTON HYVÄKSI
Tavoitteenamme on, että kasvihuonekaasupäästöjen
perusteella vähintään 70 % kaikista toimitusketjumme
toimittajista sitoutuu myös omalta osaltaan hiilijalanjäljen vähennystavoitteisiin vuoteen 2025 mennessä.

NÄYTÄMME AL ALL AMME ESIMERKKIÄ
ILMASTOT YÖSSÄ
Science Based Targets initiative (SBTi) -järjestö on
hyväksynyt Nobia Ab:n sekä suoria että epäsuoria
hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja 2) koskevat
vähennystavoitteet, joihin myös me olemme
osana Nobiaa sitoutuneet. CDP:n, YK:n Global
Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja
Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa yhteistyössä
toimivan järjestön hyväksyntä tarkoittaa sitä, että
tavoitteemme perustuvat tieteeseen ja ne ovat
linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.
TOIMIMME L AHDEN K AUPUNGIN
ILMASTOKUMPPANINA
Lahti on vuoden 2021 Euroopan
ympäristöpääkaupunki. Yhtenä Lahden alueen
merkittävimpinä työllistäjinä olemme mukana
tekemässä tekoja ilmaston hyväksi. Todistuksena
yhteisestä ympäristövastuullisuudesta
olemme keväällä 2021 allekirjoittaneet Lahden
kaupunginjohtajan kanssa ilmastositoumuksen.

SUUNNITTELEMME
KEITTIÖITÄ
ELÄMÄÄ VARTEN
SUUNNIT TELEMME KEIT TIÖITÄ, JOTK A KESTÄVÄT
Vastuullisuus on keskeinen osa tuotekehitystämme.
Sen lisäksi myös kaunis muotoilu ja toiminnallisuus
ohjaavat tuotesuunnitteluamme. Keittiön tulee kestää
aikaa ja arkea. Haluamme suunnitella keittiöitä, joihin
rakastutaan. Ympäristön kannalta paras keittiö on se,
joka toimii ja ilahduttaa vuodesta toiseen.
AUTAMME EL ÄMÄ ÄN KESTÄVÄMPÄ Ä ARKEA
Inspiroimme suomalaisia elämään kestävämpää
arkea keittiöissään. Muun muassa toimivat
kierrätysratkaisut, ruokahävikin vähentäminen sekä
energian ja veden kulutuksen pienentäminen ovat
keittiöiden ekotekoja, joihin tarjoamme ratkaisuja.
Valikoimassamme on lisäksi jatkossa yhä enemmän
kodinkoneita, joiden ilmastovaikutukset ovat
mahdollisimman pieniä.
TEEMME KEIT TIÖIDEN HUOLTAMISEN,
UUDISTAMISEN JA KIERRÄT TÄMISEN HELPOKSI
Keittiömme ovat pitkäikäisiä, mutta kalusteiden
huoltaminen auttaa pidentämään niiden elinkaarta
entisestään. Haluamme lisäksi tarjota mahdollisuuden
päivittää keittiön toimintoja tai ulkonäköä helposti.
Näin koko keittiötä ei tarvitse uusia elämäntilanteen
tai kodin sisustuksen muuttuessa. Lisäksi pyrimme
varmistamaan, että kalusteemme voidaan käyttää
uudelleen ja kierrättää uusiksi tuotteiksi tai
materiaaleiksi entistä paremmin.

EDISTÄMME
KIERTOTALOUTTA
K ÄYTÄMME KIERRÄTET T YJÄ MATERIA ALEJA
JA SIVUVIRTOJA
Puupohjaisissa materiaaleissamme hyödynnetään
kierrätettyä puuta tai puuteollisuuden sivuvirtoja.
Tällä hetkellä kierrätetyn puun tai sivuvirtojen
osuus kalustemateriaaleissamme on noin 30 %.
Tavoitteenamme on lisätä kierrätetyn materiaalin
osuutta myös muissa kuin puusta valmistetuissa
tuotteissamme.
HYÖDYNNÄMME MATERIA ALIT TÄYSIMÄ ÄRÄISESTI
Pyrimme optimoimaan materiaalien ja muiden
resurssien käytön niin, että hyödymme niistä
täysimääräisesti. Esimerkiksi tehtaalla syntyvä
sahausjäte hyödynnetään energiana ja myös
kalusteiden maalauksessa tarvittavia kemikaaleja
käytetään uudelleen hyödyksi. Tällä hetkellä 63 %
koko Nobia-konsernin puujätteestä ja 73 % kaikesta
muusta jätteestä voidaan hyödyntää uudelleen.

VÄHENNÄMME HUKK A A JA HÄVIKKIÄ
Teemme aktiivisesti työtä hukan ja hävikin
vähentämiseksi. Kaikki kalusteemme valmistetaan
aina tilauksesta ja kalusterungot toimitetaan valmiiksi
koottuna. Toimitusketjumme ja varastomme on
optimoitu, jotta hukkaa ja hävikkiä ei syntyisi.
Etsimme myös yhdessä rakennusalan toimijoiden
kanssa ratkaisuja hävikin vähentämiseen
rakennustyömailla.
K ARTOITAMME UUSIA
KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA
Kiertotalouden ratkaisut ja luonnonvarojen
säästäminen hyödyttävät sekä ympäristöä
että ilmastoa. Siksi haemme aktiivisesti uusia
tapoja edistää kiertotaloutta entistä paremmin.
Olemme muun muassa toteuttaneet LABammattikorkeakoulun kanssa yhteistyöhankkeen
kiertotalousmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

MINIMOIMME
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
VÄHENNÄMME MUOVIN MÄ ÄRÄ Ä JA
KULJETUSTEN PÄ ÄSTÖJÄ
Pakkausten osalta olemme siirtyneet käyttämään
ohuempaa muovia, minkä ansiosta olemme
pienentäneet omalla tehtaallamme käytettävän
muovin määrää jopa 40 %. Pyrimme vähentämään
muovia entisestään. Optimoimme kaikki tehtaalta
lähtevät kuljetukset päästöjen vähentämiseksi
ja tehokkuuden parantamiseksi. Koska keittiöt
valmistetaan Suomessa ja tuotantolaitoksemme
Lahdessa sijaitsee logistisesti keskeisellä paikalla,
eivät kuljetusmatkatkaan ole pitkiä. Osoituksena
ympäristötyöstä meillä on ISO 14001 sertifikaatti.
K ÄYTÄMME VASTUULLISIA JA TURVALLISIA
MATERIA ALEJA
Kalusteemme valmistetaan laadukkaista ja kestävistä
materiaaleista. Kaikki käyttämämme kalusterunko- ja
tasomateriaalit sekä 70 % ovivalikoimastamme
täyttävät materiaalin vähäpäästöisyydestä ja
turvallisuudesta kertovan M1-luokituksen vaatimukset.
Yhteinen tavoitteemme Nobia-konsernissa on, että
Pohjoismaissa vähintään 90 % uusista ovistamme ja
laminoiduista työtasoistamme ovat Joutsenmerkittyjä
vuoteen 2026 mennessä.

HANKIMME MATERIA ALIT VASTUULLISESTI
Edellytämme kaikilta tavarantoimittajiltamme
vastuullista toimintaa. Suoritamme säännöllisesti
muun muassa auditointeja, jotta voimme varmistaa
toimittajiemme yhteiskunnalliset, ekologiset
ja eettiset toimintatavat. Toimittajiamme sitoo
Code of Conduct -eettinen ohjeistus.
EDISTÄMME VASTUULLISTA METSÄNHOITOA
Puu on tärkein raaka-aineemme. Kaikki käyttämämme
puumateriaali on peräisin vastuullisesti hoidetuista
metsistä ja jopa 97 % tulee sertifioiduista lähteistä.
Aiomme kasvattaa sertifioidun puun osuutta
entisestään. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025
mennessä 99 % puupohjaisista materiaaleistamme
koko Nobiassa on sertifioituja. Pidämme huolta siitä,
että käyttämämme puutavara on aina ympäristön
ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.
Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia,
ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n
puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia
metsänhoidollisia menettelytapojamme.

PANOSTAMME
HYVINVOINTIIN
JA TURVALLISUUTEEN
T YÖNTEKIJÄMME VOIVAT HYVIN
Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja
työkykyjohtamiseen. Mittaamme henkilöstömme
hyvinvointia säännöllisesti. Tuemme, luotamme ja
kunnioitamme toisiamme sekä kannustamme ihmisiä
olemaan töissä omana itsenään. Huomioimme
työyhteisön monimuotoisuuden sekä kohtelemme
kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja
yhdenvertaisesti. Meillä työskentelee useita eri
kansalaisuuksia ja naisten osuus johdossa on yli
suomalaisen keskiarvon.
TARJOAMME MONIPUOLISIA URAPOLKUJA
Meillä viihdytään. Siitä todistavat muun muassa
pitkät työurat sekä vähäinen henkilöstön vaihtuvuus.
Tarjoamme monipuolisesti erilaisia työmahdollisuuksia
ja alan harjoittelupaikkoja. Kannustamme myös omaa
henkilökuntaamme kouluttautumaan.
TEEMME HYVÄ Ä YHDESSÄ
Keräämme vuosittain varoja alueellisten
hyväntekeväisyyskohteiden tukemiseen ja
meillä on työntekijöiden edustajista koottu
hyväntekeväisyysvaliokunta. Henkilöstömme osallistuu
hyväntekeväisyyskohteiden valintaan, ja lahjoitamme
vuosittain sekä yrityksen että henkilöstömme
valitsemiin kohteisiin.

PIDÄMME T YÖTURVALLISUUDESTA
ERIT YISTÄ HUOLTA
Järjestelmällinen ympäristö-, terveys- ja
turvallisuustyö on oleellinen osa tuotantoprosessiamme. Ylläpidämme yrityskulttuuria,
jossa jokainen pyrkii omalla työllään siihen, ettei
tuotannossa sattuisi ainuttakaan tapaturmaa.
Huomioimme ympäristön sekä työterveyden
ja -turvallisuuden kaikessa toiminnassamme.
Osoituksena turvallisuustyömme laadusta meillä
on myös ISO 45001 sertifikaatti.
TEEMME YHTEIST YÖTÄ
T YÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI
Teemme turvallisuuden kehittämisessä yhteistyötä
myös useiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Olemme
mukana esimerkiksi Työterveyslaitoksen hankkeessa,
jossa selvitetään tapoja vähentää rakentamisen
aikaisen puupölyn syntymistä ja siten edistää
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Entistä
puhtaampi työympäristö tarkoittaa myös sitä, että
saamme asua entistä puhtaammissa kodeissa.
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VINKIT
VASTUULLISEMPAAN
KEITTIÖÖN

Vähennä vedenkulutusta.
Astianpesukone ja veden
virtausvoimakkuutta säätelevällä
ekotoiminnolla varustettu hana
auttavat säästämään vettä.

3

7

Suosi kotimaista työtä.
Kotimainen keittiö on aina
kestävä valinta.

Minimoi ruokahävikki säilyttämällä
fiksusti. Esimerkiksi Urbanvihanneslaatikko voi pelastaa
monta pilaantumisvaarassa olevaa
kasvista.

1

4

8

9

Suunnittele keittiö alusta asti
mahdollisimman toimivaksi.
Kun keittiö kestää aikaa
ja käyttöä, se saa palvella
mahdollisimman pitkään.

Pidä huolta sisäilman laadusta.
Valitse vähäpäästöisyydestä ja
turvallisuudesta kertovan
M1-luokituksen vaatimukset
täyttäviä materiaaleja.

Tee kierrättäminen helpoksi.
Panosta kierrätysjärjestelmään,
jossa kaikille kierrätettäville
materiaaleille on oma paikkansa.

Huolehdi myös turvallisuudesta.
Esimerkiksi oviin ja laatikoihin
asennettava lasten turvalukko
auttaa pitämään pienet sormet
poissa.
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Panosta laadukkaisiin ja
ajattomiin materiaaleihin,
jotka on tuotettu vastuullisesti.

Muista energiatehokkaat
kodinkoneet ja valaistus.

Kasvata yrtit itse. Kun mausteet
ruokaan voi napata omasta
keittiöpuutarhasta, ei tarvitse
ostaa uusia muoviin pakattuja
yrttiruukkuja.

