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Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta?  

Joulukuussa 2015 huonekaluvalmistajat ja hankkijat kokoontuivat keskustelemaan siitä, millainen on kestävän kehityksen mukainen 
kalustehankinta tuotteen koko elinkaari huomioiden, ja millaisia ympäristökriteereitä hankinnoissa kannattaisi käyttää.  Alla olevaan tiivistelmään 
on koottu keskustelussa esiin nousseita näkökulmia ja ryhmän ajatuksia käytettävistä ympäristökriteereistä.  

 

Elinkaaren vaiheet 

 

a) Nykytilanne 

 

b) Mihin suuntaan 
kehitys on menossa? 

Raaka-aineet ja 
materiaalit 

 

Hankkijoiden kommentit:  

 Materiaaleille on hankinnoissa esitetty kriteereitä esimerkiksi puun 
alkuperään ja muoviosien kierrätettävyyteen. Näissä on hyödynnetty 
EU:n kestävien hankintojen kriteereitä.  

 Yleisenä trendinä on, että halutaan ostaa vähemmän.  
 Usein julkisissa tiloissa uusien kalustehankintojen yhteydessä 

pyritään kohottamaan tilan ilmettä. Tämä on toisinaan haaste 
kierrätyskalusteiden käytölle. Huonekalujen uusimisen taustalla on 
paljon erilaisia tarpeita: huonekalut saattavat sinällään olla vielä 
käyttökelpoisia ja toimivia, mutta tilaan halutaan uutta ilmettä. 

 Toimintojen muuttuessa myös tarpeet tilan huonekaluille muuttuvat.   

Yritysten kommentit:  

 Yritykset edellyttävät raaka-aine toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan 
käytännesääntöjen noudattamista ”code of conduct”.  

 Tieto puun alkuperästä on tärkeä kriteeri. Puumateriaalille on 
asetettu vaatimuksia: sertifiointia edellytetään, tavoitteena että jopa 

Tulevaisuudennäkymät: 

Ympäristökriteereissä 
huomio tullaan 
todennäköisesti 
kohdistamaan raaka-
ainetuotannon 
ympäristövaikutuksiin sekä 
takuuaikoihin eli tuotteen 
kestävyyteen ja 
päivitettävyyteen. Myös 
tuoteturvallisuus, erityisesti 
sisäilman laatuun 
vaikuttavat päästöt, 
korostuvat.  

 

Mahdollista on, että myös 
metallien osalta 



100 % puuraaka-aineesta on sertifioitua, tällä hetkellä sertifiointiaste 
on noin 94%.  

 Myös kankaille on asetettu vaatimuksia, vaadittu mm. ecolabel, 
ökotex merkintöjä tai kangas voi olla valmistettu kierrätyskuidusta.  
Pehmustemateriaalien osalta trendinä on kemikaalien määrän 
vähentyminen. Tekstiilien osalta keskeistä on niiden sisältämät 
kemikaalit ja kierrätyskuidun osuus. Tärkeä kysymys on myös se, 
millä keinoin tekstiilien paloturvallisuusvaatimukset pystytään 
täyttämään mahdollisimman pienellä vaarallisten kemikaalien 
käytöllä.  

 Sisäilman laatu on noussut tärkeäksi myös kalustehankinnoissa, 
esimerkkinä mainittiin mm työtuolien päästöjen mittaaminen. 

 Huonekalutuotannossa tavoitteena on vähäinen materiaalihukka ja 
että materiaalit kiertävät.  

 Kierrätettyjä materiaaleja käytettäessä haasteena on usein niiden 
ominaisuuksien (mekaaninen kestävyys, tuotteen käyttöikä, 
mahdolliset epäpuhtaudet) arviointi. Tuoteominaisuuksia ei ole aina 
määritelty. Esille nostettiin mm kierrätysmuovin laadun tasaisuuden 
ongelmat. 

 Yritykset toivovat, että hankinnoissa esitettyjä vaatimuksia myös 
seurataan.  

edellytetään tietoa 
alkuperästä, kuten nykyinen 
käytäntö on puuraaka-
aineen osalta.  

Elektroniikkaa on jo 
huonekaluissa esim. 
sähköpöydät. Huonekalujen 
elektroniikkaromun kierrätys 
on tulevaisuudessa 
ajankohtaista. Tämä on 
syytä huomioida 
tuotesuunnittelussa, niin 
että SER-osat ovat erillisinä 
elementteinä tai ovat helppo 
eritellä ilman tuotteen 
murskausta, kun se tulee 
käyttöikänsä päähän. 

 

Tuotanto 

 

Hankkijoiden kommentit:  

 Tuotannolle on haasteellista esittää vaatimuksia. Toimittajilta 
toivotaan systemaattista laadun ja ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmää. 

 Markkinoilla on tarjolla ISP 14001 mukaisia kevennettyjä 
ympäristöjohtamisjärjestelmiä ml. Ekokompassi, jotka on kehitetty 
nimenomaan pk-yrityksille.   

 Hankintakriteerinä on pohdittu hiilijalanjäljen huomioimista. 
Haasteena on kuitenkin vertailukelpoisen tiedon tuottaminen. 

Ympäristömerkittyjen tai 
kriteerit täyttävien tuotteiden 
saatavuus. Toimittajilta 
toivotaan aktiivista 
viestimistä nykytilanteesta 
sekä tulevaisuuden 
suunnitelmista. 



Yritysten kommentit:  

 Tuotantolaitoksilla sekä energiaa että materiaaleja käytetään 
tehokkaasti. Esimerkiksi tehdaslaitoksen lämmityksessä voidaan 
hyödyntää oman tuotannon hukkamateriaaleja (uusiutuvalla 
energialla).  

 Pyritään käyttämään vähemmän kemikaaleja 
 Käytetään vesiohenteisia maaleja  
 Tuotannon sivuvirtojen hallinta  
 Suurilla tuotantolaitoksilla sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät 

ovat olleet jo pitkään käytössä. Vaatimus sertifioiduista järjestelmistä 
on kuitenkin PK-yrityksille haasteellinen.  

 

Pakkaaminen, 
kuljetukset, asennus 

Hankkijoiden kommentit:  

 Käytössä on ollut vaatimuksia kuljetusten 
vähentämisestä/järkeistämisestä, mutta kuljetuksia ei edellytetä 
raportoitavan. Jatkossa kuljetuksille asetetaan tarkempia tavoitteita 
sekä raportointivelvoitteita. 

Yritysten kommentit:  

 Pakkausmateriaalina voidaan käyttää huopaa  
 Tavoitteena on kuljetusten päästöjen minimointi. 
 Kuljetusjärjestelyiden haasteena on usein se, että kalusteet tulevat 

useilta eri valmistajilta eri paikoista.  
 Yhä enemmän mennään kohti kokonaispalvelua ja 

kokonaistoimituksia: viedään, tuodaan, kerätään ja hyödynnetään. 
 Toimittajan ja hankkijan yhteistyötä tarvitaan optimiratkaisun 

löytämiseksi. 

Tulevaisuudennäkymät: 

Kalustetoimituksilta ja 
kuljetusjärjestelyiltä 
edellytetään tarkempaa 
dokumentointia.  



 

Käyttö ja kunnossapito 

 

Hankkijoiden kommentit:  

 Tavoitteena on yleensä kalusteiden kestävyys ja pitkä käyttöikä.  
 Haasteena ovat huolto ja varaosat sekä takuuvaatimukset. 
 Meneillään olevan toimitiloja koskevan murroskauden jälkeen ei ole 

samaa tarvetta käytöstä poistuville kalusteille. Tulevaisuudessa 
tarvitaan vähemmän kalusteita esim. toimistokaappeja.   

Yritysten kommentit:  

 Vaatimukset takuuajasta ja varaosien saatavuudesta ovat 
haasteellisia, mikäli asiakas edellyttää muiden kuin toimittajan oman 
tuotannon osalta.  

 Joskus halutaan malliston vahvaa pysyvyyttä. Teknologia kehittyy ja 
malliston pysyvyys voi olla hankala toteuttaa käytännössä esim. 
sähköpöytien kohdalla.   

 Tulevaisuudessa tarkastellaan toimintaa esim. sitä miten halutaan 
opettaa? Toiminnan ympärille kehitetään ratkaisu. Mietitään mihin 
tilaa käytetään. Tämä määrittelyvaihe nähdään keskeisenä.  

 Myös kalusteiden osalta leasing-palveluiden käyttö lisääntyy, 
toimintakäytännöt ja kulttuuri muuttuvat.  

 

 

Tulevaisuudennäkymät: 

Jatkossa kehitetään 
palvelukokonaisuuksia, 
joissa kalusteita 
kunnostetaan ja 
räätälöidään muuttuviin 
tarpeisiin paremmin 
soveltuviksi. 

Kalustehankintoja 
toteutetaan 
elinkaarihankkeina sekä 
tehdään ylläpitosopimuksia. 
Myös ranskalainen urakka 
yleistyy. 

Hankinnoissa huomioidaan 
muunneltavuus ja 
soveltuvuus useisiin 
käyttötarkoituksiin. 

Suunnitteluosaaminen 
kehittyy.  

Käytön jälkeinen vaihe
  

 

Hankkijoiden kommentit:  

 On esimerkkitapauksia, joissa osa palveluista on pisteytetty, eli 
tarjoaja on saanut lisäpisteitä, jos on pystynyt tarjoamaan 
esimerkiksi kierrätyspalvelua ja käytettyjen kalusteiden myyntiä.  

 Voisiko hankkijoille olla mahdollista myydä käytöstä poistettuja 
kalusteita? 

Tulevaisuudennäkymät: 

Suunnitteluosaamisen tarve 
korostuu erityisesti koskien 
kierrätyskalusteiden 
käyttämistä osana 
sisustussuunnittelua. 



 

Yritysten kommentit:  

 Hyötykäytön mahdollisuudet ovat erilaiset materiaaleista riippuen.  
 Kalusteteollisuuden mahdollisuudet hoitaa yksin käytön jälkeinen 

vaihe on rajallinen. Uusia toimintakäytäntöjä tarvitaan. 
 Kalustesuunnittelijoiden ja materiaaliosaajien tietämystä tarvitaan 

selvittämään, mitä voidaan ja kannattaa tehdä käyttövaiheen 
päätyttyä. 

 

 

Uusia toimintakäytäntöjä on 
kehitettävä tuotteiden ja 
materiaalien kierrätykselle. 

Esimerkki:Tuotekategoria 
kierrätyskalusteiden 
hankinta julkitiloihin, niin 
että tuotetieto seuraa 
tuotetta koko elinkaaren 
ajan (siru, RFID), jolloin sen 
vastaavuus 
tuoteturvallisuuden osalta 
on tarkistettavissa.. 

 

Kokonaisratkaisu (tuote 
+ palvelu) 

 

 Tarkasteltava kokoisuus ja tuotteen elinkaaren pituus määrittävät 
tarpeet. 

 Kalustehankinnoilla on synergia rakennuksiin ja rakennustuotteisiin 
 Mihin lainsäädännöllä ja erilaisilla ohjauskeinoilla ohjataan 

toimitilojen suunnittelua ja kalusteiden valintoja?  

 

 

 

 


