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Forbo Flooring, paremman ympäristön puolesta 
Forbo Flooring on osa Forbo Groupia, maailman johtavaa 

lattianpäällyste-, kiinnitys- ja kuljetinjärjestelmien valmis-

tajaa ja sillä on täydellinen valikoima lattianpäällysteitä 

julki- ja asuintiloihin. Laadukkaissa linoleumi-, muovi-, ja 

tekstiilimatoissa, flokatuissa lattianpäällysteissä ja sisään-

käyntijärjestelmissä yhdistyvät toiminnallisuus, väri ja 

muotoilu ja ne tarjoavat täydelliset lattianpäällysteratkai-

sut kaikkiin ympäristöihin. Forbon lattianpäällystedivisi-

oona käsittää kaksitoista tuotantolaitosta sekä myynti- ja 

markkinointikonttorit 30 maassa kautta maailman.

Ympäristöjohtajuuden saavuttamiseksi Forbo on asetta-

nut kestävän kehityksen liiketoimintansa ytimeksi. Forbo 

Flooring suojelee, investoi ja huolehtii ympäristöstä aina 

kun on kosketuksissa sen kanssa. Riippumatta siitä, onko 

kyse työympäristöstä, sisätiloista tai luonnon ympäristös-

tä, tavoitteemme on yksinkertaisesti optimoida suori-

tuskykymme nyt ja yhteisen tulevaisuutemme hyväksi. 

Paremman ympäristön luominen on olennainen osa 

tapaa, jolla hoidamme liiketoimintaamme, ja tapaa, jolla 

toimimme sidosryhmiemme hyväksi.

Forbo Flooring on ensimmäinen lattianpäällysteval-

mistaja, joka käyttää elinkaariarviointia (LCA) kaikkien 

tuotteidensa ja itse organisaation ympäristösuoritusky-

vyn mittaamiseen. Olemme kehittäneet ympäristöstrate-

gian, jonka haastavana päämääränä on parantaa kaikkia 

ympäristövaikutuksia keskittymällä vähentämään CO2- 

ja muita vastaavia päästöjä, jotka vaikuttavat osaltaan 

kasvihuoneilmiön aiheuttamaan peruuttamattomaan 

ilmastonmuutokseen.

Linoleumi on vanhin joustava lattianpäällyste ja sitä 

on valmistettu yli 150 vuoden ajan. Forbo Flooringin 

Marmoleumia arvostetaan yhtenä ympäristöystävällisim-

mistä lattianpäällysteistä, koska se koostuu uusiutuvista 

luonnon raaka-aineista ja kierrätettävistä ainesosista. 

Elinkaarensa lopussa tuote on täysin biohajoava.

 Tuotantolaitokset    

 Myyntikonttorit

Johdanto
Arvioiden mukaan maailman vuosittainen väestönkasvu 

on yli 1 % seuraavan 40 vuoden aikana. Tämän seurauk-

sena planeettamme joutuu elättämään yli 9 miljardia 

ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Jatkuva paremman 

elintason tavoittelu johtaa epätasaiseen kulutustason 

nousuun. Estääksemme ympäristöön kohdistuvan kestä-

mättömän kuormituksen meidän on jatkuvasti tehos-

tettava luonnonvarojemme käyttöä kestävän kehityksen 

mahdollistamiseksi.

Kestävästä kehityksestä on jo nyt tullut yksi sukupolvem-

me tärkeimmistä teemoista. Sen merkitys kasvaa, kun 

väestönkasvu ja vaatimukset korkeammasta elintasosta 

jatkuvat, erityisesti kehittyvissä talouksissa, joissa asuu 

suurin osa maailman väestöstä. Kestävän kehityksen 

kysymykset määrittävät talouspolitiikan suunnan ja 

tavan, millä yritykset kilpailevat keskenään.

Forbo Flooring on tehnyt kestävästä kehityksestä 

strategiansa kulmakiven. Kestävä kehitys on meille 

yhtä tärkeää kuin voitto ja kasvu. Tavoitteemme on olla 

alamme tunnustettu johtaja tällä alueella. Siksi olemme 

asettaneet päämäräksemme vähentää ympäristörasi-

tustamme 25 % vuoteen 2015 mennessä. Mittaamme 

edistymistämme kohti tätä päämäärää elinkaariarvioin-

nilla (LCA). Se on tuotejärjestelmän ympäristöanalyysin 

yksityiskohtaisin malli. Elinkaariarviointi on kaikkein 

kokonaisvaltaisin lähestymistapa, jossa huomioidaan 

mahdolliset vaikutukset kaikissa valmistusvaiheissa, 

tuotteen käytössä ja elinkaaren päättyessä. Se on 

mielestämme myös paras tapa varmistaa, että sidosryh-

millämme on riittävästi tietoa päätösten tekemiseen.

25 % parannus elinkaariarvioinnissa on kunnianhimoi-

nen tavoite. Se voidaan saavuttaa vain, jos kaikki Forbo 

Flooringilla ovat mukana. Siksi meidän kaikkien tulee 

kyseenalaistaa työprosessimme ja tottumuksemme 

työpaikalla. Kuten yhteiskunnassa yleensäkin, todellista 

edistystä kestävän kehityksen kysymyksessä voidaan 

saavuttaa vain muuttamalla yksittäisen ihmisen 

käyttäytymistä. Emme voi luottaa siihen, että muut 

ratkaisevat ongelman rakentamalla tuulivoimaloita tai 

istuttamalla puita.

Teimme kestävästä kehityksestä Forbon tämän vuoden 

Way to Win -ohjelman teeman kasvattaaksemme 

tietoisuutta tästä kysymyksestä ja varmistaaksemme, 

että kaikki työntekijät osallistuvat. Ohjelma esittelee 

kestävän kehityksen periaatteemme ja tarjoaa kaikille 

foorumin, jossa voidaan jakaa ideoita ympäristösuo-

rituskykymme parantamiseksi. Tähän mennessä on 

syntynyt 1700 ideaa, joista on tuloksena 600 mahdollista 

projektia. Ne toteutetaan mahdollisimman pian. Forbo 

Flooringin johto seuraa kaikkien projektien edistymistä 

varmistaakseen niiden menestyksen.

Jatkamme toimintaamme paremman ympäristön 

puolesta.

Jens Schneider
Varapääjohtaja, Forbo Flooring Systems

25 % parannus 
elinkaariarvioinnissa 
on kunnianhimoi-
nen tavoite

www.forbo-flooring.com
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Forbo Flooring Systemsin kestävän 
kehityksen periaatteet

Ympäristöperiaatteet 
Uskomme, että panostaminen ihmisiin, valmistusmenetelmiin ja tuotteisiin, jotka parantavat entisestään ympäristöön liittyvää 

suorituskykyämme, on sijoitus tulevaisuuteen, ei liiketoimintaan liittyvä kustannus. Sitoudumme luomaan kestävän kehityksen 

tulevaisuuden etsimällä jatkuvasti keinoja tuotteidemme ympäristövaikutusten vähentämiseen niiden koko elinkaaren ajalta, raaka-

aineiden jalostuksesta aina käytöstä poistoon asti. Analysoimme kaikki elinkaariarvioinnin vaikutusluokat, mutta keskitymme erityisesti 

CO
2
-päästöjen vähentämiseen ja siten kasvihuoneilmiön aiheuttaman, peruuttamattoman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

 

Onnistumme seuraavasti:

- Maksimoimme raaka-aineiden tehokkaan käytön vähentämällä, käyttämällä uudelleen ja kierrättämällä materiaaleja

- Vähennämme energiankulutusta kaikissa tuotanto- ja liiketoimintaprosesseissa ja teemme kaikkemme siirtyäksemme uusiutuvan 

energian käyttöön

- Sovellamme kaikissa uusissa tuotteissamme ja innovaatioiden kehitysohjelmissamme vihreän suunnittelun periaatteita

- Edistämme ympäristövastuuta kaikkien sidosryhmiemme suhteen

- Tuemme vain elinkaariarviointiin perustuvia ympäristömerkintöjä sekä avoimessa ja läpinäkyvässä yhteistyössä kehitettyjä ja 

riippumattoman osapuolen vahvistamia sertifikaatteja

Forbo Flooring allekirjoittaa laajan ja kaiken kattavan 

määrityksen kestävästä kehityksestä sellaisena kuin sen 

on hyväksytty YK:n ympäristö- ja kehityskomission yleis-

kokouksen päätöslauselmassa vuonna 1987:

”Kehitystoimet, jotka täyttävät nykyiset 
tarpeet vaarantamatta tulevien 
sukupolvien mahdollisuuksia täyttää 
omat tarpeensa”

YK:n määrityksessä kestävästä kehityksestä erotetaan kol-

me yksittäistä ulottuvuutta, jotka yhdessä muodostavat 

kestävän kehityksen periaatteen. Nämä ovat:

• Taloudellinen ulottuvuus: tapa, jolla yritys organisoi 

asemansa markkinoilla kehittääkseen aktiivisesti kestä-

vän kehityksen profiiliaan hyödyntämällä taloudellista 

vakauttaan ja tuottavuuttaan jatkuvaan parantami-

seen.

• Sosiaalinen ulottuvuus: tapa, jolla yrityksen sosiaa-

linen vastuu ja yrityksen johtaminen määritellään ja 

miten sitä noudatetaan yrityksessä.

• Ympäristöulottuvuus: tapa, jolla yrityksen prosessien 

ja tuotteiden ympäristövaikutusten parantamiseen 

määritetyt mittaukset säädetään ja toteutetaan.

Forbo Flooring tukee yllä esitettyjä ulottuvuuksia rakenta-

vasti ja yhdenmukaisesti seuraavien periaatteiden avulla:

- ”Compliance Plus” – sitoudumme ylittämään hallinnol-

liset määräykset ja vaatimukset.

- Huomioimme kestävän kehityksen kaikissa liiketoimin-

nallisissa päätöksissämme.

- Seuraamme säännöllisesti kehitystä ja tarkastelemme 

kestävän kehityksen suorituskykyämme.

- Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen.

- Edistämme kestävää kehitystä koko arvoketjussamme 

ja odotamme, että toimittajamme ja asiakkaamme 

noudattavat sitä.

- Varmistamme, että koko henkilöstö on tietoinen kes-

tävän kehityksen periaatteista ja sitoutunut toteutta-

maan ja parantamaan niitä.

Forbo Flooring on täydellisesti sitoutunut kestävään ke-

hitykseen yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Ympäristöjalanjälki
ISO 14001 -sertifioitu
Tässä raportissa esitellään yksityiskohtaisesti lattianpääl-

lystedivisioonan ympäristösuorituskyky vuodelta 2010. 

Meille on erittäin tärkeää, että kaikki tuotantolaitok-

semme täyttävät kansainvälisesti tunnustetut toiminta-

standardit, jotka osoittavat, miten hoidamme laatu- ja 

ympäristövastuitamme. Olemme ylpeitä voidessamme 

ilmoittaa, että toimipisteellemme Kalugassa, Venäjällä, 

on myönnetty ISO14001-sertifiointi (ympäristöjärjestel-

mä). Olemme ensimmäinen lattianpäällystevalmistaja 

Venäjällä, jolle tämä on myönnetty. Nyt kaikki 12 tuotan-

tolaitostamme, jotka sijaitsevat 6 maassa, täyttävät sekä 

9001- että 14001-toimintastandardien vaatimukset.

Päätavoitteemme
Forbo Flooring Systemsin ympäristövaikutusten 
jatkuva vähentäminen, mitattuna puolueettomasti 
varmennetun elinkaariarviointijärjestelmän pai-
notettujen luokkien mukaisesti, 25 % vuoden 2015 
loppuun mennessä (vs. 2009).

Paremman ympäristön puolesta
Elinkaariarvioinnin laskentaperuste on 1m2 asennettua 

lattianpäällystettä koko elinkaaren ajalta. Divisioonamme 

ympäristövaikutuksen mittaus perustuu elinkaariarvi-

ointiimme, joka lasketaan kaikkien valmistamiemme 

tuotteiden painotetusta kokonaisarvosta, mukaan lukien 

myös kaikkien toimistojemme ja myymälöidemme ener-

giankulutus maailmanlaajuisesti. Olemme huomioineet 

seuraavat ympäristövaikutusluokat:

• vaikutus happamoitumiseen

• vaikutus rehevöitymiseen

• vaikutus otsonikatoon

• vaikutus fotokemialliseen otsonin muodostumiseen

• vaikutus uusiutumattomien luonnonvarojen 

ehtymiseen

• vaikutus ilmaston lämpenemiseen

Uskomme vakaasti, että paremman ympäristön luominen 

tarkoittaa kaikkien ympäristövaikutusten pienentämistä 

– ei pelkästään ilmaston lämpenemisen. Siksi painotusjär-

jestelmässämme kaikilla kuudella vaikutusluokalla on yhtä 

suuri painoarvo ja ilmaisemme ne yhtenä indeksilukuna.

LCA-indeksi – ympäristöjalanjälki – osoittaa, että olem-

me jatkaneet suorituskykymme parantamista neljän 

viime vuoden aikana. Vähennys on tulos työstä, johon 

on ryhdytty kaikilla tuotantolaitoksillamme. Parhaillaan 

olemme toteuttamassa parannuksia raaka-aineiden toi-

mitusketjussa ja asennusprosessissa. Odotamme näiden 

vaikuttavan positiivisesti tavoitteemme saavuttamiseen. 

Hiilijalanjälki – vaikutus ilmaston lämpenemiseen – on 

pienentynyt 30 % vuoden 2007 jälkeen. Tämän on mah-

dollistanut periaatteemme ostaa uusiutuvista lähteistä 

tuotettua sähköä ja sisäinen jätteen uudelleenkäyttö sekä 

kierrätysohjelmat.
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Vähentäminen
Vähentämistä pidetään useimmiten kaikkein tärkeimpänä, 

koska se on keino, johon voimme vaikuttaa – se vaatii 

meitä vähentämään energiankulutusta, raaka-aineiden 

käyttöä, vähentämään itse aiheuttamaamme jätettä ennen 

kuin kehitämme parempia ratkaisuja sen hävittämiseen.

Energia
Olemme ylpeitä voidessamme raportoida, että vuosien 

2008 ja 2009 nouseva suunta kääntyi päinvastaiseksi vuon-

na 2010. Energiankulutuksemme tuoteneliömetriä kohden 

laski 2,1 % vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009. Vuodeksi 

2010 asetetussa tavoitteessa ilmoitettiin, että vähennämme 

m2-kohtaista energiankulutustamme 2 % - ja tosiasiassa 

teimme sen. Vaikka emme olekaan palanneet vuoden 2007 

tasoon, olemme vakuuttuneita, että saavutamme lisää 

parannuksia vuonna 2011 – siihen vaikuttavat positiivisesti 

kehitysohjelmat, jotka käynnistimme Forbo Way to Win -oh-

jelmassamme, sekä volyymin kasvu tuotantolaitoksillamme.

Jäte
Jätteen vähentäminen on edelleen yksi ensisijaisista tavoit-

teistamme. Sen vaikutus on sekä taloudellinen (materiaalin 

käyttö, energia, hävittäminen) että ympäristöön liittyvä. 

Samanaikaisesti on yleisesti tunnustettua, että velvollisuu-

temme on lisäksi hävittää synnyttämämme jätteet niin, 

että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän ympäristöön, 

mieluiten uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla.

Jätesuorituskykyindeksimme, joka mitataan kokonaistuo-

tannon jätteestä prosenttiosuutena tuotantopanoksesta, 

on pysynyt muuttumattomana. Vaikka vuonna 2010 esiintyi 

vähäistä nousua verrattuna vuoteen 2009, nousu ei ylitä ta-

soa, jonka olemme havainneet viimeisen 4 vuoden aikana. 

Uusiutuva

energia
Uusiutuvan sähkön osuus kulutuksestamme kasvaa jatku-

vasti ja kattaa nyt yli 86 % tuotantolaitostemme kokonais-

sähkönkäytöstä. Tämä on auttanut meitä pienentämään 

hiilijalanjälkeämme entisestään – CO
2
:n kokonaismäärä, 

joka pidetään pois ympäristöstä, on vuodesta 2007 lähti-

en yli 125 000 tonnia. Uskomme, että tämä on vastuulli-

sempi toimintatapa ja suosimme tätä menetelmää verrat-

tuna päästöjen korvausmenettelyihin, joissa vain pyritään 

pienentämään jo syntyneitä vahinkoja. Korvaaminen on 

myös tärkeää, mutta luonnollisesti on paljon parempi olla 

aiheuttamatta ongelmaa kuin yrittää korjata sitä.

Uusiutuvan sähkön käytön kasvu vuonna 2010 on muut-

tanut kokonaisprimäärienergiayhdistelmäämme. Vuonna 

2010 se oli lähes 46 %, mikä on positiivinen verrattuna 

useimpiin muihin lattianpäällystevalmistajiin.

Raaka-aineet
Pellavaöljy, hartsi, mäntyöljy, korkki, puujauho, villa, juutti, 

puu, kartonki, paperi – uusiutuvat raaka-aineet muodos-

tavat merkittävän osan hankinnoistamme, joita teemme 

kyetäksemme toimittamaan tuotteita asiakkaidemme 

tarpeisiin. Vuonna 2010 keskimäärin 36 % tuotteistamme 

valmistettiin uusiutuvista raaka-aineista. Näistä raaka-

aineista käytettiin ehdottomasti suurin osa Marmoleumin 

tuotantoon, joka on merkittävin kestävän kehityksen 

tuotteemme. Mutta nyt kun uusiutumattomat raaka-

aineet alkavat ehtyä, niiden merkitys yhdessä muiden 

kestävän kehityksen mukaisten raaka-aineiden kanssa saa 

lisää painoarvoa tulevaisuuden tuotekehityksessämme.
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Viime vuonna ilmoitimme aikovamme käynnistää 

sisäisen koulutusohjelman – Forbo Way to Win. Käy-

timme sitä ottaaksemme käyttöön kestävän kehityksen 

periaatteemme ja lujittaaksemme työntekijöidemme 

sitoutuneisuutta tarjoamalla heille foorumin, jossa he 

voivat osallistua saavutuksiimme energiankulutuksen, 

raaka-aineiden käytön ja jätteen vähentämisessä sekä 

kierrätyksen lisäämisessä. Synnytimme yli 1700 ideaa, 

joista oli tuloksena 600 mahdollista projektia. Muutamia 

esimerkkejä jo onnistuneesti toteutetuista projekteista:

Puulavojen korvaaminen kierrätyskartonkilavoilla 
Yhdysvalloissa
Kuljetuspaino on pienempi, neitseellisen raaka-aineen osuus 

on pienempi, lavat on helppo kierrättää uudelleen.

Eripituisiksi esileikattujen paperien käyttö automaatti-
sessa pakkauskoneessa Forbo Sarlinassa
Säästöt: 2% vuosittaisessa paperinkulutuksessa.

Langanpäiden kelaus ja uudelleenkäyttö Tessera-mat-
tolaattojen tuotannossa
Vähemmän jätettä ja vähemmän neitseellisten raaka-

aineiden käyttöä.

Veden määrän vähentäminen höyryntuotannossa 
Forbo Ripleyssä
Flotexin valmistamiseen tarvitaan vähemmän energiaa.

Paineilmakompressorien poistoilman hyödyntäminen 
tilojen lämmittämiseen Forbo Coevordenissa
Tuotantotilojen lämmittämiseen tarvitaan vähemmän 

energiaa talvisin.
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Forbo Way to Win
Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Ensin meidän on selostettava, mitä tarkoitamme 

uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä. Forbon määrityksen 

mukaan uudelleenkäyttö on ”syntyneen jätteen syöttä-

minen valmistusprosessin jälkeen takaisin saman tuotan-

tolaitoksen valmistusprosessiin raaka-aineeksi”. Kierrä-

tyksen määrittelemme seuraavasti: valmistusprosessin 

aikana jätevirrasta erotettu materiaali, joka lähetetään 

toiselle osapuolelle (toiseen Forbon tuotantolaitokseen 

tai ulkoisille kierrättäjille) käytettäväksi raaka-aineena.

Voimme raportoida, että vuonna 2010 tuotejätteen 

osuus, jonka pystyimme käyttämään uudelleen tai kier-

rättämään, nousi lähes 80 prosenttiin. Jos laskemme mu-

kaan energian tuottamiseen käytetyn jätteen – jätteestä 

energiaksi – luku on lähes 95 %. Vain 5 % tuottamastam-

me jätteestä päätyy kaatopaikalle. Tämä hillitsee raaka-

aineiden ehtymistä ja vähentää edelleen neitseellisten 

aineiden valmistamiseen liittyviä CO2-päästöjä. Olemme 

luoneet kulttuurin, joka rohkaisee kaikkia tuotantolai-

toksiamme hakeutumaan yhteistyöhön. Esimerkkinä 

tästä on jätteen keruu Coevordenista, Hollannista; sen 

sijaan että lähettäisimme jätteen ulkoiselle kierrättäjälle, 

voimme nyt toimittaa jätteen käytettäväksi tuotantolai-

toksessamme Ripleyssä, Englannissa.

Myös lisääntynyt sisäisen uudelleenkäytön ja kierrätyksen 

osuus yhdistettynä joko kokonaan tai osittain kierrätet-

tävien raaka-aineiden hankintaan kasvoi vuonna 2010. 

Koko divisioonassamme yli 25 % tuotteista valmistetaan 

kierrätetystä ja uusiomateriaalista. Kierrätetyn ja uu-

siomateriaalin osuuden nostaminen on edelleen yksi 

tärkeimmistä tehtävistämme tulevina vuosina.

 

käytönjälkeinen jätteen kierrätys
Vaikka kyse on suhteellisen pienestä määrästä, aloimme 

vuonna 2010 ottaa takaisin käytettyjä muovi- ja Marmo-

leum-jätteitä ja kierrättää niitä tuotteissamme.

Lisäksi etsimme aktiivisesti keinoja, miten voisimme lisä-

tä osuuttamme käytön jälkeisen jätteen hyödyntämises-

sä. Olemme esimerkiksi helpottaneet mattojen takaisin 

ottamista Britanniassa, mikä on mahdollistanut sellaisen 

materiaalin uudelleenkäytön, joka muutoin olisi pää-

tynyt kaatopaikalle. Forbo Flooring osallistuu erilaisiin 

kierrätysohjelmiin kaikkialla Euroopassa, kuten CRUK 

Englannissa, GBR Ruotsissa ja SFEC Ranskassa. Lisäksi 

Forbo Flooring on EPFLOORin perustajajäsen. EPFLOORin 

jäsenistö koostuu kaikista tärkeimmistä länsieurooppa-

laisista muovilattianpäällysteiden valmistajista ja kattaa 

90 % tuotannosta. Vuodesta 2001 alkaen EPFLOORin 

jäsenet ovat lisänneet rahoitustaan käytön jälkeisen 

jätteen kierrätyksen tukemiseen. Kun ensimmäisten 

vuosien aikana keskityttiin lähinnä tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen, vuodesta 2004 lähtien etusijalla on 

ollut takaisinoton kasvattaminen, minkä tuloksena 

vuonna 2010 oli 2200 tonnia kierrätettävää jätettä.  

http://www.epfloor.eu/

Kehitimme yli 1700 ideaa, 
joista oli tuloksena 600 mahdollista projektia

Kierrätyskartonkilavoja Forbo Flooring Systemsillä

Pohjois-Amerikassa - Hazleton, PA.

Vähentäminen Uusiutuva Uudelleenkäyttö 
Kierrätys
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Kehitimme yli 1700 ideaa, 
joista oli tuloksena 600 mahdollista projektia

Kierrätyskartonkilavoja Forbo Flooring Systemsillä

Pohjois-Amerikassa - Hazleton, PA.

Vähentäminen Uusiutuva Uudelleenkäyttö 
Kierrätys
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energia
Jälleen kerran paikallisilla energianvähennysohjelmilla 

on keskeinen asema yleisen energiankulutuksen 2 % 

vähennystavoitteen saavuttamisessa. Ohjelmat saavat 

lisäkimmokkeen vuonna 2011, kun jatkamme kehitys-

projektiemme toteuttamista, jotka tunnistetaan Forbo 

Way to Win -ohjelmassa. Odotamme lisäksi uusiutuvan 

energian käytön lisääntyvän. Vuonna 2011 kymmenen 

kahdestatoista tuotantolaitoksestamme käyttää osittain 

tai kokonaan uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä, jol-

loin yli 95 % käytetystä sähköstä on peräisin uusiutuvista 

lähteistä kaikissa tuotantolaitoksissamme.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys 
Tuotekehitys-, suunnittelu- ja innovaatiotiimillämme on 

tärkeä osa analysoidessamme miten suunnittelemme 

tuotteitamme ja prosessejamme. Synnyttämämme 

jätteen suhteen rakennamme kestävät uudelleenkäyttö- 

ja kierrätysmahdollisuudet minimoidaksemme ympä-

ristövaikutukset ja maksimoidaksemme taloudelliset 

mahdollisuudet.

Vesi
Tiedämme, että vaikka suurimmassa osassa tuotantopro-

sessejamme ei käytetä vettä, meidän tulee vuoden 2011 

aikana kerätä tietoa vedenkäytöstämme. Vedestä on tu-

lossa lisääntyvässä määrin tärkeä luonnonvara ja meidän 

on määritettävä peruslinja, jonka mukaan motivoimme 

keskeisiä tuotantolaitoksiamme parannuksiin. Julkaisem-

me parannustavoitteemme vuonna 2012.

kestävän kehityksen mukainen suunnittelu ja 
innovaatio
Olemme tehneet selväksi, että elinkaariarviointi on 

tärkein ympäristösuorituskykymme mittausmenetelmä. 

Uskomme, että suunnittelu ympäristön ehdoilla on 

erittäin tärkeä linkki ketjussa, ja jos on tarkoitus parantaa 

elinkaariarvioinnin tulostamme, suunnittelulla on siinä 

erittäin tärkeä asema. Mitä monet ovat tehneet, tekevät 

yhä ja tulevat mahdollisesti tekemään, on elinkaariar-

vioinnin käyttö reaktiivisesti – katsotaan taaksepäin, 

asetetaan perusperiaatteet ja uskotaan sen jälkeen, että 

suoritetuilla parannuksilla on positiivinen vaikutus. Meillä 

Forbo Flooringilla on erilainen näkemys ja painotamme 

Miten etenemme vuonna 2011 Miten etenemme vuonna 2011 
ennen kaikkea kestävän kehityksen mukaista suunnitte-

lua ja innovaatiota. Tiedämme, että jos aiomme saavuttaa 

divisioonakohtaiset tavoitteemme tulla kestävän kehi-

tyksen ja ympäristösuorituskyvyn johtajaksi, meidän on 

muutettava toimintaamme.

Raaka-ainetoimittajat 
Vuonna 2010 tutkimme, miten voisimme tehdä yhteis-

työtä raaka-ainetoimittajiemme kanssa luodaksemme 

paremman ympäristön pienentämällä elinkaariarvioinnin 

tulosta 25 %. Saimme tietää, että monet toimittajistam-

me olivat asettaneet omat tavoitteensa ympäristöjalan-

jälkensä pienentämiselle. Alamme käyttää ympäristö-

pisteytyskorttia toimittajiemme ympäristösuorituskyvyn 

arvioimiseen ja toimittajien valintaan.

Forbo Way to Win
Kaikki myyntikonttorit, logistiset osastot ja tuotantolaitok-

set ovat valinneet toteutettavat projektit. Nämä projektit 

ovat osa ympäristösuorituskykyyn liittyviä parannuspro-

jekteja, joita toteutamme vuoden 2011 aikana.

Ympäristöraportointi
Tämä on toinen julkaisemamme ympäristöraportti. 

Tiedämme, että se on suppea suhteessa asian laajuuteen 

ja tarkoituksemme onkin kehittää julkaisua kestävän 

kehityksen raportin muotoon. Arvioimme parhaillaan, 

mitä yleisessä käytössä olevia raportointistandardeja 

haluamme noudattaa. Samaan aikaan analysoimme, 

miten keräämme kyseisessä raportissa vaadittavat tiedot 

maailmanlaajuiseen levitykseen. Odotamme, että pys-

tymme julkaisemaan ensimmäisen kestävän kehityksen 

raporttimme vuonna 2013.

Jason Holmes, tekstiilimattojen suunnittelu-
päällikkö, esittelee mitä olemme saavuttaneet 
tähän asti ja mitä lähitulevaisuus pitää sisällään.
”Viimeisten 12 kuukauden aikana on perustettu vihreän 
suunnittelun komitea ja sen avulla olemme kehittäneet Forbo 
Flooringin vihreän suunnittelun periaatteet. Tämä on puolestaan 
lisännyt huomattavasti kansainvälisten suunnittelutiimiemme 

tietoisuutta suunnittelun merkityksestä elinkaariarvioinnin optimoinnissa. Alamme 
nähdä suunnittelun merkityksen tämän tehtävän tärkeimpänä osatekijänä ja olemme 
siksi jo alkaneet etsiä vakiintunutta ajattelumallia ja metodeja tuotesuunnittelun ja 
elinkaaren osalta. Tulevana vuonna organisaatiossamme ymmärretään paremmin, 
miten vihreän suunnittelun etiikan noudattaminen vaikuttaa siihen, miten lähestymme 
tuotelinjamme kokonaisstrategiaa. Siitä voi olla kestävää hyötyä ympäristölle.”
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