
INNOVAATIO
DESIGN TUOTE
EKOLOOGINEN

VÄHÄPÄÄSTÖINEN
KESTÄVÄ



Periaatteen keittiö, 
elämäntapa, faktat ovat 
takana.



Tulevaisuus
Materiaalit/parempi valinta
Uusi ajattelu/kehikko



Kaikilla tuotteilla on tarkoitus.
Miinustetaan turhat.
Periaatteen keittiö.



Tiedetään materiaalien koko elämänkaari.
Opetetaan miten asioita voi tehdä toisin.



Vastuullisuus
Annamme yrityksenä 
vaihtoehdon.
Opetamme että löytyy 
vaihtoehto.













MIINUS HISTORIA
Projektin lähtökohtia
•Ympäristöystävällisyys yhä tärkeämpää
•Raaka-aineet kallistuvat
•Terveyshaittoja vähennettävä

 Visio
•Uusi innovatiivinen Puustelli-keittiö, joka täyttää kestävän kehityksen tiukat 
vaatimukset, mutta on muotoilultaan ajanhenkinen ja myös tehokas 
valmistaa.

Projektin tavoitteita
•Markkinaosuuden kasvu, brändin vahvistaminen ja uudet markkina-alueet.
•Todellista kestävää kehitystä, ilman ekomuotia  vaikutukset on pystyttävä 
osoittamaan faktoina.
•Tuotteiden vastattava suuren yleisön tarpeisiin
•Kotimaiset raaka-aineet ja valmistus
•Tutkimus- ja kehitystyö isossa roolissa, yhdistettynä omaan osaamiseemme.



Projektista lyhyesti
•Konkreettinen aloitus syksyllä 2009
•Mukana useita yhteistyökumppaneita

• Desigence Oy
• VTT (Helsinki/Tampere), Aalto/TKK Puulaboratorio
• Uutta alihankintaa ja uusia materiaalitoimittajia

•Tekes tukenut projektia
•Kehittämistä ohjasivat vahvasti luontoystävällisyys ja myrkyttömyys.
•Tuotekehitykseen ja teknologiaan on investoitu yli 1,5 milj. €
•Tällä hetkellä voimme ylpeänä todeta että olemme saavuttaneet selkeän 
harppauksen ekotehokkuudessa.
•Kehitys ekologisuuden puolesta jatkuu myös tulevaisuudessa.

MIINUS HISTORIA



MIINUSTA, MIINUSTA, MIINUSTA
•Vähemmän ympäristökuormitusta
•Vähemmän painoa
•Vähemmän sisäilmapäästöjä
•Vähemmän materiaalia
•Vähemmän hukkamateriaalia

MIINUS HISTORIA



Miinustuotteiden pohjana on tutkittu tieto eri materiaalien ympäristökuormituksista. 
Eri sovelluksissa käytetään parasta mahdollista materiaalia huomioiden myös 
tuotteen tiukat laadulliset kriteerit. Tällä hetkellä selvitetty 38 materiaalin 
ympäristöprofiilit (VTT). 

Tuotteistoa ohjaavat hyväksytyt materiaalit ja myöskin kielletyt materiaalit. Kaikessa 
huomioidaan luonnollisesti tiukat laatuvaatimukset.

Tuotekehityksen päätöksenteon arvoja
•Vähennetään materiaalin kulutusta
•Huomioidaan valinnoissa eri materiaalien ympäristökuormitus (hiilijalanjälki)
•Käytetään kierrätettäviä materiaaleja
•Käytetään laadukkaita materiaaleja

3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Vähennä, Uudelleen käytä, Kierrätä)

MIINUS TUOTTEET



Tuotteistoa ohjaavat hyväksytyt materiaalit ja myöskin ehdottomasti kielletyt 
materiaalit. Kaikessa huomioidaan luonnollisesti tiukat laatuvaatimukset.

MIINUS TUOTTEET

Hyväksyttyjä materiaaleja
•Biokomposiitti
•Eri puulajit (massiivi sekä viilut)
•Lasi
•Kuitulevy (ei lisättyä formaldehydiä)
•OSB-levy (ei lisättyä formaldehydiä)
•Keraaminen levy
•Vesiohenteiset petsit ja lakat
•Öljyt
•Pahvi

Kiellettyjä materiaaleja
•Lastulevy
•Mdf- / Hdf-levyt
•Formaldehydiä sisältävät liimat
•Melamiinipinnat
•Laminaattipinnat
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MIINUS HIILIJALANJÄLKI







Laskelmat perustuvat oman 
malliston vertailusta. Tehtiin 
vastaavat keittiöt miinuksesta ja 
Puustelli keittiöstä.

Tämän lisäksi olemme tehneet 
VOC emissiomittauksia 
käytetyille materialeille.

Näitä kaikkia käytetään 
tuotekehityksessä kuin 
määritellään/tehdään uusia 
sovelluksia miinukseen.


