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Vastuullisuus on integroitu osana strategiaamme 
liiketoiminnan kehittämisessä, ja ne jalkautuvat yrityksen 
jokapäiväisessä toiminnassa. Tuomme jatkuvasti 
uusia tuotteita tuotetarjontaamme, jotka vaikuttavat 
asiakkaidemme ympäristövaikutuksiin rakentamisen eri 
vaiheissa. Vastuullinen liiketoiminta mahdollistaa yhteisiin 
tavoitteisiin pääsemiseen ja on kilpailuetu, joka korostuu 
tulevaisuudessa. 

Liiketoiminnan vastuullisuus ei ainoastaan mahdollista 
positiivisten ympäristövaikutusten saavuttamista ja yhteisiin 
tavoitteisiin pääsemistä, vaan se on myös kilpailuetu, jonka 
rooli korostuu tulevaisuudessa. Kuulumme myös osana 
Indutrade Ab konsernia, jonka vastuullisuusohjeistusta ja 
-sitoumuksia noudatamme.

Kiinnike-Kolmio Oy:n vastuullisuus perustuu yrityksen 
arvoihin, Indutrade-konsernin luomaan toimintaohjeisiin 
ja eettisen liiketoiminnan periaatteisiin. Vastuullisen 
liiketoiminnan pohjana on Global Compact -aloitteen 
kestävän kehityksen perusarvot. Toimintaohjeen ja eettisen 
liiketoiminnan periaatteet koskevat jokaista yrityksen 
työntekijää, riippumatta asemasta tai kokemuksesta. 

Uskomme, että osaava ja sitoutunut henkilöstö luo pohjan 
hyvälle asiakaspalvelulle, asiantuntijuudelle sekä laajalle 
ammattiosaamiselle. Työntekijöiden sitoutuminen yrityksen 
arvoihin sekä toimintamalleihin, määrittelevät odotukset 
liiketoiminnalle sekä vastuulliselle kehitykselle, kestävän 
kehityksen mukaisesti. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalta 
osaltaan siihen, että yritystä pidetään luotettavana ja 
vastuuntuntoisena yrityksenä, joka vastaa velvoitteistaan. 
Pitkäikäiset liikesuhteet ovat hyvä pohja arvon luomiseksi niin 
asiakkaille kuin myös omistajille.



Kestävän kehityksen mukainen tuotetarjonta
Vähäpäästöisten tuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto on viime vuosina ottanut useita askelia eteenpäin ja rakentamisen 
päästöluokat kannustavat kohti hiilineutraalisempaa rakentamista. Valitut rakennusmateriaalit vaikuttavat sisäilman laatuun, 
kuin pienhiukkasten määrään niin asennus- sekä asumisvaiheessa. Rakentamisen valintoja helpottamaan, olemme keränneet  
Joutsenmerkki, Ecolabel, EC1, LEED ja M1-hyväksytyt tuotteet yhteen kategoriaan, sekä avanneet niiden merkityksiä 
verkkosivustollamme.

Vastuullisuus ja tavoitteet
Vuosi 2021 oli Kiinnike-Kolmio Oy:lle merkittävä, koska 
määrittelimme vastuullisuuden ja tavoitteet niiden 
mukaisesti. Tavoitteiden määrittely oli luonteva jatke jo 
alkaneelle työlle. Kehitämme yrityksen tuotetarjontaa 
Joutsenmerkki, Ecolabel, EC1, LEED ja M1-hyväksytyissä 
tuotteissa ja olemmekin vuoden 2021 aikana tuoneet näihin 
kategorioihin 30 uutta tuotetta, jolloin kokonaistarjonta on 
yhteensä 110 kappaletta. Muutos on huomattava, koska 
vuoden 2019 lopussa, tuotteita oli vain 25 kappaletta.  
Tuotetarjonnan lisääminen on saanut myös hyvää palautetta 
asiakkailtamme. Jatkamme kestävän kehityksen mukaisen 
tuotetarjonnan lisäämistä. Tuotteiden ominaisuudet 
eivät sisällä myrkyllisiä aineosia ja tämä tarkoittaa sitä, 
että suojausvaatimukset ovat alhaisemmat ja työmaiden 
työturvallisuus lisääntyy. 

Vuoden 2021 aikana aloitimme kehittää kierrätystä 
eri toimipisteessämme, sähköntuotannon alkuperää 
toimipisteissä, ajoneuvojen hiilijalanjälkeä, sekä seuraamme 
aktiivisesti työntekijöiden työhyvinvointia ja kehitämme näitä 
asioita, vastuullisuusmittareiden avulla.

Kuulumme kansainväliseen Indutrade Groupiin, joka on 
kansainvälinen teollisuuskonserni ja sen liikeideana on 
kehittää ja hankkia korkean teknologiaosaamisen yrityksiä, 
joilla on kykyä rakentaa pitkäaikaisia ja tiiviitä asiakas- ja 
toimittajasuhteita.

Vastuullisuustavoitteet 2030: Vuonna 2015 julkaistiin YK:n 
kestävän kehityksen tavoiteohjelma, Agenda 2030 joka 
sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joiden avulla 
tavoitellaan ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävää kehitystä. Kiinnike-Kolmio Oy on sitoutunut 
Indutrade-konsernin asettamiin tavoitteisiin, joilla tuotetaan 
globaalien vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. 

Joutsenmerkki, Ecolabel, EC1, LEED ja M1-hyväksytyt 
tuotteet rakentamisessa 

Joutsenmerkki rakentamisessa varmistaa sen, että 
rakennukset ovat ympäristöystävällisiä koko elinkaarensa 
ajan. Pien- ja kerrostalot voivat saada joutsenmerkin, 
jos rakennusprosessissa on noudatettu Joutsenmerkin 
asettamaa laadunhallintaa. Rakentamisessa käytettyjä 
kemikaaleja sekä rakennusmateriaaleja valvotaan. 
Joutsenmerkki rakentamisessa, ennen kaikkea tarkoittaa 
seuraavia asioita: Energiatehokkuutta, vähäpäästöisyyttä 
rakennusmateriaaleissa sekä runsasta päivänvaloa.  Monesti 
myös suunnitteluvaiheessa otetaan Joutsenmerkkikohteissa 
kestävä kehitys myös yhdeksi ohjenuoraksi. Joutsenmerkin 
voidaan hakea myös korjausrakentamiseen, jolloin 
se on myös hyvä keino varmistaa, että projektit 
toimitetaan laadunvarmistuksen mukaisesti ja tiukkoja 
ympäristövaatimuksia noudattaen, ottaen samalla huomioon 
sisäilman laatu.

Suomalainen M1-tuotemerkki asettaa erilaisia arvoja 
materiaalien sekä orgaanisten haihtuvien yhdisteiden 
päästöille. Näin on saatu aikaan tutkittuja ja testattuja 
vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Erilaiset luokittelut 
helpottavat suunnittelijoiden ja rakentajien arkea, koska 
silloin hankkeiden osapuolilla on yhteinen näkemys ja 
materiaali toteuttaa hyvää ja vastuullista rakentamista.

LEED-järjestelmä kannustaa ja nopeuttaa kestävän 
kehityksen rakentamista.  LEED on ekologisen rakentamisen 
luokitusjärjestelmä, jonka kehityskäytäntöjä toteutetaan 
maailmanlaajuisesti, omaksumalla luomalla sekä 
toteuttamalla yleisesti ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä 
suorituskriteerejä. LEED-luokitusjärjestelmän tarkoitus 
edistää turvallista, kestävää ja terveellistä rakentamista. 
LEED-järjestelmää voidaan soveltaa uudisrakentamiseen 
tai peruskorjausprojekteihin. LEED ohjaa rakennushanketta 
niin, että rakennuksen haitalliset ympäristövaikutukset 
pyritään vähentämään koko sen elinkaaren ajalta. 
LEED-järjestelmä ansaitaan pisteitä, erilaisten kriteerien 
mukaisesti ja luokitustasoja on neljä erilaista. Ensimmäisen 
tasoon pääsemiseksi, pitää rakennuksen täyttää jo 
lähtötietovaatimukset. Ilman sitä, sertifikaattia ei ole 
mahdollista saada.

EC1 tarkoittaa matalapäästöisiä materiaaleja ja on 
laadunhallintajärjestelmä, joka valvoo päästöjä liittyen 
lattian asentamiseen, liimoihin sekä rakennusmateriaaleihin. 
Erityisesti vasta levitettyjen maalien, liimojen ja 
tiivistysmassojen, sekä muiden rakentamisen päästöjen 
vaikutus sisäilmaan on huomioitava haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden osalta.

Indutrade teollisuuskonserni

INDUTRADEN TAVOITTEET 2030
Ihmiset: 100% sitoutuminen 
Ympäristö: 2030: CO2 neutraalius 
Kannattava kasvu: 100% Indutrade yhtiöistä edistää 
kestävää kehitystä

Lisätietoa Indutraden vastuullisuustavoitteista: 
https://www.indutrade.com/fi/vastuullisuus/
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