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Vastuullisuus

Vastuullisuuden raportointi 2015
Teemme työtä turvallisemman ja
ympäristöystävällisemmän liikkumisen hyväksi.
Ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi niin tienpäällä
kuin työpaikallamme on meille sydämen asia.
Ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa kehitämme
Nokian Renkaita vastuullisuuden eri osa-alueilla,
tavoitteenamme on olla maailman eettisin ja
kannattavin rengasvalmistaja.

Sisäinen yrittäjyys, yhdessä oivaltaminen ja
aktiivisuus tukevat osaamisen kehittymistä,
kannattavaa kasvua sekä strategiamme toteutumista.

Talous

Vuoden 2015 yritysvastuuraporttimme on osa
vastuullisuussivustoamme. Kaikkien varmennettujen
sivujen alalaidassa on merkintä: Tämän sivun sisältö
kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon
laajuuteen. Vastuullisuussivustosta
julkaisuhetkellä luotu varmennettu pdf-raportti löytyy
kohdasta Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat.
Varmennuslausunto löytyy täältä.

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa toimintamme
kehittämisen sekä tarjoaa taloudellista turvaa, työtä
ja hyvinvointia sidosryhmillemme.

Maailma renkailla

Ympäristö

Valmistamme tuotteita, jotka edistävät ihmisten
turvallista liikkumista vaativissakin olosuhteissa.

Meille hyvä yrityskansalaisuus on kunnia-asia.
Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä huolehdimme
siitä, että emme toimillamme vahingoita luontoa ja
ihmistä, vaan tavoittelemme näiden hyvinvoinnin
edistämistä. Korostamme tuotteidemme laatua ja
turvallisuutta, ja toimimme ympäristöasioissa
edelläkävijänä alallamme.

Ihmiset
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Toimitusjohtajan terveiset

Vastuullisuus vaatii avoimuutta
Teimme vuoden 2015 aikana konsernissamme monia
muutoksia ja kehitystoimenpiteitä, jotka tähtäävät
yhtiömme kannattavan kasvun tukemiseen sekä
läpinäkyvyyden lisäämiseen. Vastuullisuustyömme
uudelleenorganisoinnin myötä laadimme myös
kattavan yli 50 erillistä työpakettia sisältävän
vastuullisuuden kehityssuunnitelman seuraavan
kolmen vuoden ajanjaksolle.
Viime vuonna yksi Nokian Renkaiden sisäisen
auditoinnin kohteista oli tuotekehitys. Tutkinnan
yhteydessä havaitsimme epäkohtia
lehtitestauskäytännöissämme. Kun tulokset
varmistuivat, halusimme kantaa vastuumme ja
kerroimme löydöksistämme oma-aloitteisesti
julkisuuteen alkuvuodesta 2016. Pyysimme anteeksi,
sillä menneisyyden toiminta oli periaatteidemme
vastaista. Läpinäkyvyys ja vastuullisuus antavat
parhaat lähtökohdat yhtiömme kehittämiselle.
Olemme muuttaneet toimintatapojamme eikä
lehtitesteihin toimiteta renkaita, joita ei olisi
tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Pahoittelen syvästi
virhettämme ja takaan, että asia ei tule toistumaan.
Teemme entistä vahvemmin töitä luottamuksen
kasvattamiseksi sekä kehittääksemme toimintaamme
koko vastuullisuuden saralla. Oman esimerkkimme
lisäksi haluamme vaikuttaa kaikin keinoin siihen, että
koko teollisuudenala kehittyisi testaustoiminnan
suhteen läpinäkyväksi.
Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteen. Viime
vuosien automedioiden puolueettomat vertailutestit
ovat osoittaneet, että renkaamme menestyvät
testeissä juuri sellaisina kuin ne kaupanhyllyltä
ostettaessa ovat.
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Toimitusjohtajan terveiset

Strategia tukee kannattavaa
kasvua – joustosopimus lisää
Nokian-tehtaan kilpailukykyä

toimintamme resurssitehokkuuden. Yksi vastavoima,
joka lisää jätemääriä luontaisesti, on nykypäivän
tarve useille tuotetyypeille. Olemme onnistuneet
vähentämään tuotannossamme syntyvän jätteen
määrää yli 25 prosenttia kahden viime vuoden aikana
samalla, kun tuoteportfoliomme on kasvanut.
Valtaosa tuottamastamme jätteestä hyödynnetään
muun muassa rakennusmateriaaleina.

Strategisiin tavoitteisiimme pohjautuen teimme
vuoden lopussa organisaatiomuutoksia, joiden
tavoitteena on vahvistaa tuote- ja
innovaatiojohtajuutta, toimitusketjun kaikkia vaiheita,
myyntiä ja jakeluketjun hallintaa, parantaa yhtiömme
laajentumismahdollisuuksia sekä yhtenäistää ja
kehittää prosessejamme. Päivitetty strategiamme
ohjaa meitä kehittämään toimintaamme jokaisella
osa-alueella niin, että premium on vahvasti mukana
kaikessa tekemisessämme. Kaikki edellä mainitut
tekijät ovat Nokian Renkaiden tulevaisuuden
menestyksen ytimessä.

Yli 80 prosenttia renkaan ympäristövaikutuksista
syntyy sen käytön aikana. Tästä reilusti yli puolet
syntyy pelkästään polttoaineen kulutuksesta.
Renkaan vierintävastus vaikuttaa merkittävästi
polttoaineen kulutukseen. Olemme tehneet
määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä
renkaidemme vierintävastuksen alentamiseksi.
Vuonna 2015 toimme markkinoille kolme
vierintävastukseltaan ja märkäpidoltaan EUrengasmerkinnän A-luokkaan kuuluvaa rengasta.
Parhaiden A-C–luokan renkaiden osuus
bruttomyynnistämme on kasvanut jo yli 90
prosenttiin.

Valitettavasti kipeiltäkään toimenpiteiltä ei viime
vuoden aikana vältytty. Heikentynyt taloudellinen
tilanne ja tuotannon leikkaukset Nokian-tehtaassa
aiheuttivat tarpeen toteuttaa pysyviä rakenteellisia
uudistuksia organisaatioissamme.
Yhteistoimintaneuvotteluiden päätteeksi Nokiantoimipaikasta irtisanotun henkilöstön
uudelleentyöllistyminen on meille tärkeää.
Tarjosimme henkilöstövähennysten kohteena olleille
työntekijöille lakisääteistä kattavammat koulutus- ja
tukipaketit.

Muun muassa edellä mainittujen toimenpiteiden
myötä paransimme tulostamme vuoden 2015 DOW
Jones –vastuullisuusarvioinnissa. Tuloksemme ylittivät
kaikissa 18 osa-alueessa autoteollisuuden
komponentit -toimialan keskiarvon.
Vahvistamme kehitystä vastuullisuuden eri osaalueilla. Liityimme vuoden 2015 joulukuussa YK:n
maailmanlaajuiseen Global Compact vastuullisuusaloitteeseen, jonka kymmenen
periaatetta ovat yhdenmukaiset eettisen
ohjeistuksemme kanssa. Olemme jatkuvasti
avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme
kanssa.

Vuoden 2016 alussa teimme merkittävän
työaikajoustosopimuksen Nokian-tehtaan henkilöstön
kanssa. Sopimuksen avulla parannamme
tuotantomme joustavuutta ja yhtiömme kilpailukykyä
sekä takaamme tuotannon henkilöstöllemme
kesäkuuhun 2018 asti työsuhdeturvan, jonka aikana
ei ole lomautuksia eikä irtisanomisia tuotannollisin ja
taloudellisin syin.

Rakennamme tulevaisuuden menestystämme
rehellisesti sekä kehitämme tuotteitamme ja
palvelujamme entistä laadukkaammiksi ja
ympäristöystävällisemmiksi. Ammattitaitoisen ja
ahkeran henkilöstömme kanssa luomme Nokian

Kehitystä vastuullisuuden osaalueilla
Kiertotalous ja materiaalien tehokas hyödyntäminen
ovat ajankohtaisia aiheita. Olemme aina tukeneet
voimakkaasti kierrätystä ja pyrkineet varmistamaan
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Toimitusjohtajan terveiset

Renkaista maailman parhaan ja vastuullisimman
rengasvalmistajan. Toivomme nöyrästi
asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme
luottamuksen palautuvan ennalleen avoimuutemme
ja toimintamme myötä.

Olemme rengasalan edelläkävijä monella eri alueella,
ja aiomme olla sitä myös vastuullisuuden saralla.
Hyviä lukuhetkiä raporttimme parissa,
Ari Lehtoranta
Toimitusjohtaja
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Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

Olennaisuustyö Nokian Renkaissa
Raportin rajaus, sen muutokset ja
mittaustekniikat

Huhtikuussa 2015 vastuullisuustyön johtaminen
uudelleen organisointiin. Konsernin vastuullisuuden
kehitystyön koordinointiin nimettiin ympäristö- ja
vastuullisuuspäällikkö sekä vastuullisuustyöryhmä,
joka koostuu eri yksiköiden asiantuntijoista.
Vastuullisuustyöryhmä ideoi ja suunnittelee
vastuullisuuden kehitystoimia sekä vastaa
toimenpiteiden toteutuksesta.

Olemme raportoineet vastuullisuudestamme GRIohjeiston mukaisesti vuodesta 2012 alkaen. Vuoden
2015 vastuullisuusraportti on yhtiömme kolmas GRI
G4 -ohjeiston mukainen selonteko. Julkaisemme
yhteiskuntavastuuraporttimme vuosittain
verkkosivustollamme: käyttäjä voi kuitenkin tulostaa
raportin halutessaan joko osissa tai kokonaisena pdfraporttina.

Keväällä käynnistettiin myös projekti vastuullisuuden
nykytilan kartoittamiseksi ja kehityskohteiden
löytämiseksi. Projektin aikana haastateltiin kaikkiaan
12 johtajaa ja asiantuntijaa vastuullisuuden eri osaalueilta. Yhtenä työkaluna kehityskohteiden
löytämiseksi käytettiin myös vastaamista Dow Jones
Sustainability Index -kyselyyn. Lopputuloksena syntyi
51 erilaista kehitystehtävää sisältävä vastuullisuuden
kehityssuunnitelma (road map) vuosille 2015–2017.
Kehitystehtävät sisältävät menettelyohjeisiin, riskien
arviointiin, hankintaketjuun, henkilöstön
kehittämiseen sekä ympäristöasioihin liittyviä
määrittely- ja parannustoimenpiteitä.

Vastuullisuusraporttimme täyttää GRI G4 -ohjeiston
CORE-tason raportin vaatimukset. Julkaisualustassa
raportin seuraaminen ja etenkin tutustuminen sen
alkuosan yleiseen osaan (General Standard
Disclosures) on helpointa GRI-vertailutaulukon avulla.
Konsernimme ympäristövastuuta koskevat
tunnusluvut on kerätty ja laskettu samoin metodein
kuin aikaisemmissa raporteissa, joten vertailu
aikaisempien vuosien tuloksiin on mahdollista.

Vuonna 2015 yhtiön tuotekehityksessä suoritetun
sisäisen auditoinnin yhteydessä havaittiin epäkohtia
lehtitestauskäytännöissä. Kävi ilmi, että Nokian
Renkaiden aikaisemmassa toiminnassa oli
rengastesteihin toimitettu joidenkin ominaisuuksien
osalta paranneltuja renkaita. Tutkinnasta saatujen
todisteiden valossa yhtiö julkaisi uudet toimintaohjeet
lehtien rengastestaukseen liittyen sekä julkisti
löydöksensä helmikuussa 2016 lehtihaastattelussa ja
pörssitiedotteena. Aiheesta löydät lisää tietoa täältä.
Rengastestausta koskevat uudet ohjeet ovat
nähtävissä tämän raportin Maailma renkailla -osiossa.
Muita kehityssuunnitelman tehtäviä, kuten
sidosryhmäkartoitus ja vastuullisuuskysely
sidosryhmille, toteutettiin aikataulun mukaisesti
loppuvuodesta 2015. Tavoitteenamme on olla
rengasalan edelläkävijä myös vastuullisuudessa.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvuissa Vianor-ketjun
luvut ovat koostettu yhteen kattamaan kaikki Vianorketjun eri yhtiöiden tunnusluvut, mutta tunnuslukujen
laskenta on toimitettu samojen periaatteiden mukaan
kuin aikaisemmissa raporteissa. Raportointi kattaa
kaikki Nokian Renkaat Oyj:n toiminnot, pois lukien
Vianor-ketjun myyntipisteiden ympäristövastuuseen
liittyvät tunnusluvut. Taloudellisen vastuun
tunnusluvut perustuvat yhtiömme tilinpäätökseen,
jonka laatimista ja esittämistä säätelevät IFRSstandardit. Ympäristövastuun tunnusluvut jakautuvat
Nokian- ja Vsevolozhskin-toimipaikkoihin. Nokiantoimipaikan aikaisempi EMAS-raportointi on tuottanut
olemassa olevan laskenta- ja
tiedonkeruujärjestelmät.
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Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

Raportointijakso, julkaisutiheys ja
varmennus

olennaisuusanalyysiin eri vastuullisuusaihealueiden
tärkeys sidosryhmille. Samat kysymykset osoitettiin
myös liiketoimintayksiköiden vetäjille, ja näistä
vastauksista muodostui olennaisuusanalyysiin
aihealueiden tärkeys liiketoiminnalle.

Vuoden 2015 yritysvastuuraporttimme on osa
vastuullisuussivustoamme. Kaikkien varmennettujen
sivujen alalaidassa on merkintä: Tämän sivun sisältö
kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon
laajuuteen. Vastuullisuussivustosta luotu varmennettu
pdf-raportti löytyy kohdasta Sertifikaatit, selonteot ja
erityismaininnat. Varmennuslausunto löytyy täältä.

Vastuullisuuskyselyssä arvioiduista 22 vastuullisuuden
aiheesta (GRI G4 Topics) kahdeksan tunnistettiin
yhtiölle erityisen tärkeiksi.

Tärkeimmästä tärkeään:
olennaisten asioiden priorisointi

Nokian Renkaat Oyj teki syksyllä 2015 päätöksen
vastuullisuusraportin varmennuksesta.
Vastuullisuusraportin tiedot raportointikaudelta 2015
on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, KPMG
Oy Ab. Englanninkielisille vastuullisuustiedoille on
tehty vastaavuustarkistus. KPMG:n johtopäätökset,
havainnot ja suositukset on esitetty
varmennuslausunnossa. Toimeksiannon
varmennuksesta antoi Nokian Renkaat Oyj:n toimiva
johto.

Erityisten aiheiden priorisoinnilla pyrimme
kehittämään liiketoimintaamme sekä valitsemaan
vastuullisuusraportoinnin painopistealueet ja
kehittämään vastuullisuusviestintää sidosryhmille.
Tunnistetut erityiset aiheet (GRI G4 Topics) esitetään
oheisessa taulukossa. Vaakasuora akseli kuvaa asian
merkitystä Nokian Renkaille ja pystysuora akseli
sidosryhmille merkittäviä aiheita. Eri sidosryhmien
toiveet ja vaatimukset yhtiötä kohtaan saattavat olla
keskenään ristiriitaisia, ja samalla niiden odotukset
yhtiön toiminnasta ovat erilaisia. Taulukossa yhtiön ja
sidosryhmien odotukset on käsitelty erillisinä, eikä
niiden kesken ole pyritty hakemaan synergiaa: näin
vältetään se, ettei tärkeimpinä aiheina pidetä vain
ainoastaan niitä, jotka ovat tärkeitä kummallekin
osapuolelle.

Olennaisuustyö
Vastuullisuuden painopisteitä uudistettiin vuonna
2015 ja vuoden lopussa yhtiö teetti kattavan
vastuullisuuskyselyn sidosryhmilleen. Kaikkiaan 835
henkilöä päämarkkina-alueiden eri sidosryhmistä
kutsuttiin vastaamaan kyselyyn. 345 henkilöä täytti
kyselyn, ja näistä vastauksista määritettiin

9

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

Nokian Renkaat Oyj:n taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten merkittävyys
Erittäin tärkeä

14

Sidosryhmien
arvioima tärkeysaste

15

8
2

3

4

13 5
9
21 16 6
17 20

22 10
11 7 19
12
18

1

Tärkeä

Ympäristö

Arvioitu tärkeysaste liiketoiminnalle

Ihmiset

Hakkapeliitta
Way –
vastuullisuus

1. Vedenkäytön vähentäminen rengastuotannossa
2.

3.

4.

5.

Talous

Erittäin tärkeä

Maailma
renkailla

8. Ihmisoikeudet Nokian
18. Kannattava kasvu ja 22. Tuotteen turvallisuus
Renkaiden toiminhyvä tuottoaste
13. Läpinäkyvä ja kattava
noissa
raportointi
19. Asiakastyytyväisyys
Luonnon moni9. Monimuotoisuuden
14. Liiketoiminnan
20. Vastuullisuus
muotoisuuden säilytjohtaminen (tasaeettisyys, lainkilpailutekijänä
täminen ja paranarvoinen kohtelu ja
säädännön noudat21. Yhtiön riskienhallinta
taminen tuotantotaminen
mahdollisuudet ikään,
ml. vastuullisuus
laitosten alueilla
sukupuoleen, uskontoon,
15. Vastuullisuus raakarotuun, ym. katsomatta)
Tuotannon energiaaineiden, tuotteiden
tehokkuus ja uusiuja palveluiden
10. Toimintojen korkea
tuvan energian käyttö
hankinnassa
terveys- ja
turvallisuustaso
Tuotannossa ja kulje16. Hyvä yritystuksissa syntyvien
kansalaisuus
11. Työntekijöiden
kasvihuonekaasu(sosiaalinen tuki, yhteistyö
tyytyväisyys ja
päästöjen vähenjärjestöjen ja yhteisöjen
motivaatio
täminen
kanssa)
12. Työntekijöiden
Tuotannossa syntyammattitaidon kehit- 17. Aktiivinen
vien jätteiden määrän
sidosryhmäyhteistyö
täminen
vähentäminen
vastuullisuudessa

6. Renkaan vierintävastus
7. Innovaatiot tuotteen
ympäristöystävällisyyden parantamiseksi
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Arvojohdettu vastuullisuus

• Maailma renkailla käsittää tuoteturvallisuus- ja
laatutyömme sekä vaikutuksemme eri
asiantuntijaorganisaatioiden kautta
liikenneturvallisuuteen ja kumialan
tulevaisuuteen.
• Talous keskittyy toimintamme taloudellisiin
vaikutuksiin.
• Ihmiset on yhteisö ympärillämme:
työntekijämme, paikallisyhteisöt sekä
alihankkijamme kaikkialla maailmassa.
• Ympäristö kuvaa jälkeämme ympäristöön.

Voidaksemme varmistaa vastuullisuuden johtamisen
ja toiminnan jatkuvan kehittämisen, jaoimme
vastuullisuuden erityiset aiheet viiteen eri
kokonaisuuteen. Nämä viisi osa-aluetta muodostavat
yhtiömme vastuullisuuden teemat.
• Hakkapeliitta Way – vastuullisuus on koko
toimintaamme läpileikkaavien vastuullisuuden
periaatteiden teema, joka sitoutuu yhtiömme
strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin ja
visioon.
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Hakkapeliitta Way – vastuullisuus

Läpinäkyvä ja kattava raportointi
Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu
noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin
vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien
tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata
sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme
vastuullisuudesta, noudatamme Global Reporting
Iniative -ohjeiston käsitettä ”läpinäkyvyyden

Erityiseen vastuullisuuden Hakkapeliitta Way osuuteen kuuluu viisi toimintaamme läpileikkaavaa
vastuullisuuden periaatetta, jotka sitoutuvat
yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin
ja visioon.

12

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015
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imperatiivista”. Sen perusteella yhtiömme pyrkii
vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme kohtuullisiin
vaatimuksiin vastuullisuudesta. Tältä osin Nokian
Renkaiden vastuullisuusviestintä ylittää ne
vaatimukset, joita minimissään vaaditaan
pörssiyhtiön liiketoiminnasta viestittäessä.

minimissään voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin
mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on ISO
14001 -sertifikaatti. Yhtenä renkaan pääraakaaineena on luonnonkumi, joka on maataloustuotteena
monien perheiden elantona maissa, joiden oma
lainsäädäntö sekä työolosuhteet ovat vielä
kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain
Nokian Renkaiden hyväksymiltä prosessoijilta, joiden
toimintaa valvomme auditoinneilla sekä yhteistyöllä
paikallisten toimijoiden kanssa.

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön
noudattaminen
Nokian Renkaiden liiketoimintaa ohjaavat eettiset
periaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä
konsernin laajuisessa Eettiset ohjeet -dokumentissa.
Useilla eri kielillä julkaistu dokumentti sisältää Nokian
Renkaiden eettiset liiketoimintaperiaatteet,
toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä
sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin

Nokian Renkaat osallistuu luonnonkumin kestävän
kehityksen aloitteeseen (SNR-i, IRSG), jonka
tavoitteena on kehittää luonnonkumin kestävää
kehitystä toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja
sitouttaa toimitusketjun kaikki toimijat yhteisiin
tavoitteisiin.

henkilöstöä. Lisäksi dokumentissa käsitellään
sääntöjen täytäntöönpanoa ja toteutumista sekä
täytäntöönpanon valvomista. Paikallisiin ja
kansainvälisiin dokumentteihin on sisällytetty
lisäohjeistuksia, mutta eettiset ohjeet muodostavat
vahvan perustan, jonka omaksumista edellytetään
koko henkilöstöltämme. Näin varmistamme eettisen
liiketoiminnan toteutumisen kaikilla toimintamme
tasoilla.

Hyvä yrityskansalaisuus
Olemme jäsenenä eri teollisuus- ja
työnantajajärjestöissä. Osallistumisemme järjestöjen
toimintaan riippuu ajankohtaisista asioista sekä
mahdollisuudestamme tarjota asiantuntemustamme.
Nokian Renkaat on jäsenenä myös erilaisissa
yhdistyksissä ja järjestöissä, jotka osallistuvat
lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon
kehittämiseen. Nokian Renkaat ei osallistu
poliittiseen toimintaan, sen varainhankintaan tai tee
poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme eettiset ohjeet
määrittelevät.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme
lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain
henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Eettisiin
ohjeisiimme sisältyvät neuvot jokaiselle työntekijälle
miten toimia, mikäli hän havaitsee toiminnassa
seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa
olevan lainsäädännön kanssa.

Toimialajärjestöjen lisäksi Nokian Renkaat osallistuu
erilaisten non-profit ja hyväntekeväisyysjärjestöjen
toimintaan. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita
yhteisöjen hyväksi ilman erillistä korvausta.
Esimerkkinä tämänkaltaisesta yhteistyöstä
esimerkiksi Suomessa on tekninen
asiantuntijatukemme poliisille selvitettäessä
onnettomuuksia, joiden on epäilty johtuneen
renkaiden kunnosta sekä erilaisten
työturvallisuusopintomateriaalien tuottaminen kumija rengasalalle yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen
kanssa.

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja
palveluiden hankinnassa
Noudatamme UN Global Compact -ohjeiston
periaatteita sekä yhtiömme omia eettisiä periaatteita,
jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä
vastuullisuuden kysymyksiä. Lisäksi edellytämme
kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat
noudattamaan molempien osapuolten
allekirjoittamaa Supplier Code of Conduct -sopimusta.
Vaadimme myös kaikilta tavarantoimittajilta
13
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Kansainvälistyvänä yhtiönä jätämme jälkemme yhä
laajemmalle alueelle, ja merkityksemme työllistäjänä
ja paikallisen infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu
edelleen. Arvoketjumme alkupäässä tuemme
paikallisyhteisöjen kehitystä ja työolojen
parantamista mahdollisuuksien mukaan.

korkeampi käyttöaste, sitä parempi tuottavuus.
Konekannan automatisointi ja prosessien hiominen
parantavat myös tuottavuutta. Mittaamme
tuotantomme tehokkuutta tuottavuusmittarilla kg/
miestyötunti.
Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin
ydintuotteisiin sekä investoimme laadun,
tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen.
Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa
lisäämistä ja uuteen tuotantokapasiteetin
investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti,
markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden
kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten
hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen,
esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun
muodossa.

Aktiivinen sidosryhmätyö vastuullisuudessa
Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme
tietoa sidosryhmien odotuksista. Vastuullisuuden
kohdalla eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme
voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa
aktiiviselle sidosryhmätyölle erityisiä haasteita
oikeellisen informaation välittämiseksi.

Maailma renkailla

Asiakastyytyväisyys

Tuoteturvallisuus

Asiakastyytyväisyys kattaa sekä Nokian Renkaiden
suorat asiakkaat sekä tuotteidemme loppukäyttäjät.
Pyrimme asiakastyytyväisyyden jatkuvaan
parantamiseen innovatiivisilla tuoteuutuuksilla,
joustavalla ja sujuvalla logistiikalla, säännöllisellä
tuotetestauksella, turvallisilla ja laadukkailla tuotteilla
sekä erinomaisella palvelulla. Mittaamme
onnistumistamme asiakastyytyväisyystutkimuksilla,
joiden avulla hankitulla tiedolla kehitämme
toimintaamme edelleen.

Tuoteturvallisuus on kaikkein tärkein erityinen
vastuullisuuden osa-alue niin yhtiömme kuin
asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kannalta.
Turvallisuuden kehittäminen on jatkuvan
tuotekehityksen ja testauksen yhteistyötä.
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat
sääolosuhteiden ääri-ilmiöt lisäävät renkaiden
turvallisuuden merkitystä ja vaikuttavat erityisesti
talvirenkaiden käytön yleistymiseen. Johtavana
talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen
vastuu paremman ja turvallisemman liikkumisen
edistämisestä.

Vastuullisuus kilpailutekijänä
Haastaviin olosuhteisiin suunniteltujen laadukkaiden
ja innovatiivisten premium-renkaiden valmistajana
haluamme olla alan edelläkävijä myös
vastuullisuudessa. Panostamme tuotteidemme ja
prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Olemme
kehittäneet EU-rengasmerkinnän
vierintävastukseltaan parasta A-luokkaa olevia
renkaita, joiden valmistuksessa on käytetty
ympäristölle ystävällisiä raaka-aineita. Mitä
useammin brändimme liitetään turvallisuuden ja

Talous
Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
Teollisessa toiminnassa positiivinen tuottavuuskehitys
on yhtiön menestymisen edellytys.
Renkaanvalmistuksessa kapasiteetin käyttöasteella
on ratkaiseva merkitys tuottavuuteen; mitä
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Monimuotoisuuden johtaminen

laadun lisäksi myös vastuullisuuteen, sitä enemmän
saamme vastuullisesti toimivia ja ajattelevia
asiakkaita. Kilpailukyvyn lisääminen myös
vastuullisuuden saralla tukee päätavoitettamme
kannattavaa kasvua.

Omiin eettisiin periaatteisiimme, paikalliseen
lainsäädäntöön ja ulkoisiin sosiaalisiin vastuihin
sitoutumisen kautta huolehdimme kaikkien
työntekijöidemme tasavertaisista mahdollisuuksista
sekä edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
jokaisessa toimipisteessämme.

Yhtiön riskienhallinta, ml. vastuullisuus
Jokaisen vastuullisen yrityksen perustoimintoihin
kuuluu riskienhallinta, jossa tunnistetaan ja
priorisoidaan yritystä uhkaavat riskitekijät sekä
varaudutaan suurimpiin riskeihin. Nokian Renkaiden
CRM:ssä (Corporate Risk Management) on otettu
huomioon myös vastuullisuusnäkökohtia.
Kehitysohjelman mukaisesti vastuullisuusriskien
arvioinnin syventäminen on aloitettu ja riskienhallinta
tarkentuu vastuullisuuden osalta vuoden 2016 aikana.

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso
Henkilöstömme ja yhteiskumppaneidemme terveys,
turvallisuus ja hyvinvointi ovat olennaisen tärkeitä
asioita jokaiselle Nokian Renkaissa. Takaamme
turvallisen työympäristön työntekijöillemme ja
yhteistyökumppaneillemme: olemme sitoutuneet
varmistamaan, että he palaavat joka päivä terveenä
kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat on
estettävissä ja työskentelemme määrätietoisesti kohti
tapaturmatonta työympäristöä. Kehitämme
turvallisuutta jatkuvasti parantamalla työoloja ja
kouluttamalla henkilöstöämme ja
yhteistyökumppaneitamme.

Ihmiset
Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden
toiminnoissa
Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia
lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista
liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien
lisäksi toimintamme tulee olla konsernin sisäisten
sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme
kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja
henkilötietojen käsittely on järjestetty tätä
silmälläpitäen. Työsuhteet konsernissamme
perustuvat työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten
lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten
mukaisia. Nokian Renkaat maksaa aina vähintään
paikallisten lakien mukaista minimipalkkaa.
Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta
järjestäytyä ja teemme yhteistyötä kaikkien
ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan
yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää
yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä
riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja
menestyksen rakentamisessa. Jokaisella työntekijällä
on mahdollisuus ja työkalut vaikuttaa oman työnsä ja
työympäristönsä kehittämiseen.
Meille henkilöstön hyvinvointi on kokonaisuus, joka
pitää sisällään fyysisen, henkisen, tiedollisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet. Yksi tapa tukea
henkilöstömme aktiivisuutta ja esimiestyötä on
yrityskulttuurillemme ominainen
kekseliäisyystoiminta. Osaamisen kehittämistä
teemme strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet
ennakoiden.
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Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme
aiheutuvia GHG-päästöjä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. Myös EY:n direktiivi edellyttää suurilta
yrityksiltä energiansäästötoimenpiteitä
energiakatselmuksineen. Ottamalla käyttöön
enemmän uusiutuvia energialähteitä, vähenevät
energiankulutuksesta aiheutuvat
kasvihuonekaasupäästöt. Energiatehokkuuden
kasvattaminen tuo myös kustannussäästöjä.

Laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden
valmistaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa.
Teollinen ympäristö automatisoituu ja työn tekeminen
tulee aina vain vaativammaksi. Työntekijöiden
ammattitaidon kehittäminen on näin ollen erityisen
tärkeää. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen
lisää myös työntekijän työssä viihtymistä.

Ympäristö

Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Vedenkäytön vähentäminen
rengastuotannossa

Ilmastonmuutos ja sitä kiihdyttävät
kasvihuonekaasupäästöt ovat maailman kaikkien
toimijoiden yhteinen asia. Olemme osaltamme
sitoutuneet vähentämään toiminnastamme

Vedestä on globaalisti pulaa ja myös me haluamme
vähentää veden käyttämistä tuotannossamme.
Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti
jäähdytysvettä: Nokian-tehtaassa jäähdytysvesi
otetaan viereisestä koskesta ja Vsevolozhskintehtaissa on suljettu jäähdytysvesikierto, joten vettä
kuluu mahdollisimman vähän.

aiheutuvia GHG-päästöjä. Laskemme vuosittain
toimintojemme GHG-päästöt mukaan lukien
yhtiöömme tulevien raaka-aineiden kuljetuksista
aiheutuneet päästöt sekä pyrimme vähentämään
päästöjä laaditun suunnitelman mukaisesti. Uusi
yhteistyöhanke, biovoimalaitos, tulee merkittävästi
vähentämään tulevaisuudessa Nokian-tehtaan GHGpäästöjä.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja
parantaminen tuotantolaitosten alueilla
Luonnon monimuotoisuus on monen muun
valmistavan teollisuuden tavoin myös meille tärkeää,
sillä kaikki tuotteidemme raaka-aineet ovat lähtöisin
luonnosta. Jos luonnon monimuotoisuus kärsii, voi
joidenkin raaka-aineiden saatavuus vähentyä tai
loppua. Haluamme huomioida myös
lähiympäristömme monimuotoisuuden, niin että
uhanalaiset lajit säilyvät, kuten kaakkuri, toutain ja
jokihelmisimpukka.

Tuotannossa syntyvien jätteiden määrä

Tuotannon ympäristöystävällisyys,
energiatehokkuus ja päästöt

Renkaan vierintävastus

Jätteet ovat määrällisesti suurin
ympäristövaikutuksemme. Nokian-tehtaassa melkein
kaikki jätteet hyötykäytetään. Venäjän-toimintojen
paikallinen infrastruktuuri ei ole vielä samalla tasolla
kuin Nokialla, joten teemme töitä erityisesti Venäjäntoimipaikan jätteiden käsittelyn turvallisuuden
varmistamiseksi.

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista
merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus, ja sitä
vähentämällä voidaan pienentää ilmakehään
pääsevien kasvihuonekaasujen määrää. Matalan
vierintävastuksen renkailla voi säästää polttoainetta
ja näin alentaa CO2-päästöjä. Määrätietoisella

Yhtiöllemme viranomaisvaatimukset merkitsevät
vähimmäisehtoja. Siksi seuraamme
aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten
kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä
Venäjällä, ja ennakoimme valmistelussa olevien
säädösten vaikutuksia.

tuotekehityksellä olemme onnistuneet pienentämään

16

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

renkaiden vierintävastusta, ja tuotevalikoimassamme
onkin jo useampia vierintävastukseltaan EUrengasmerkinnän A-luokan tuotteita.
Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan
kehitystyömme kohde.

sijoittajille objektiivista ja luotettavaa tietoa
vastuullisen sijoittamisen perustaksi. Indeksin
pohjana on 40 johtavan NASDAQ Helsinki listatun
yrityksen vastuullisuustyö ja sen kriteerit perustuvat
kansainväliseen ympäristö- , sosiaali- ja
hallintojohtamisen (ESG) ohjeisiin.

Innovaatiot tuotteen
ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Olemme mukana erilaisissa teollisuus- ja
henkilöstöjärjestöissä, joiden tehtävänä on koko
toimialan työn kehittäminen. Toimintamme
järjestöissä riippuu käsiteltävistä asioista sekä
mahdollisuudestamme tarjota asiantuntijuuttamme.

Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti yhtiömme
kiinnittää huomiota turvallisuuden lisäksi
ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden
hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa.
Vierintävastuksen alentamisen lisäksi panostamme
jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun
pienentämiseen. Polttoaineen kulutusta, haitallisia
päästöjä sekä ohiajomelua vähentävät

Tärkeimmät järjestömme ovat:
• Kemianteollisuus Ry
• Kumiteollisuus Ry
• Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa
eri maissa
• ETRMA / European Tyre and Rubber
Manufacturers’ Association
• ETRTO / European Tyre and Rim Technical
Organization
• STRO / Scandinavian Tire and Rim Organization
• Suomalais-venäläinen kauppakamari
• International Chamber of Commerce
• Russian Tyre Manufacturers Association
• AEB (Association of European Businesses)
• AmCham (American Chamber of Commerce in
Russia)
• Tampere Business Campus
• Yritysvastuuverkosto FIBS

kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliset ja turvalliset
tuotteet sekä luonnonmukaiset materiaalit viitoittavat
tietämme myös tulevaisuudessa.

Vaikutus arvoketjuun
GRI G4 -raportointimalli edellyttää, että yhtiö arvioi
omaa vastuullisuusjalanjälkeään koko sen
liiketoiminnan arvoketjussa. Olemme yhdistäneet
seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme erityiset
aiheet arvoketjuumme. Lähemmin pääset
tarkastelemaan arvoketjuamme täältä.

Sitoutuminen ulkopuolisiin
yhteiskuntavastuun aloitteisiin
sekä järjestöihin

Teemme kansainvälistä markkinointiyhteistyötä
Kansainvälisen suunnistusliiton ja Tough Mudder tapahtumajärjestäjän kanssa. Yhteistyösopimus
Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa takaa meille
vahvan näkyvyyden joka vuosi käytävien
suunnistuksen maailmanmestaruus- ja World Cup kisojen yhteydessä. Keski-Eurooppaan painottuva
Tough Mudder -yhteistyö tukee erityisvahvojen SUVrenkaidemme ansaitsemaa mielikuvaa, ja
yhteistyö onkin näkynyt markkinoinnissa Euroopan
laajuisesti monin eri tavoin.

Joulukuussa 2015 Nokian Renkaat liittyi mukaan
Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact periaatteisiin (UNGC). Kymmenen UNGC:n periaatetta
käsittelevät ihmisoikeuksia, työolosuhteita,
ympäristöä ja korruption vastaista prosesseja.
Periaatteita mittaavat GRI G4 -mallin mukaiset
indikaattorit on merkitty tämän raportin GRIvertailutaulukkoon.
Vuodesta 2012 Nokian Renkaat on ollut mukana OMX
GES Sustainability Finland -indeksissä. Se tarjoaa
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Tough Mudder -tapahtumissa suoritetaan voimia,
kestävyyttä, tiivistä ryhmätyötä ja henkistä kovuutta
koetteleva esterata. Nokian Renkaiden brändi ja
Tough Mudder ilmentävät samaa mentaliteettia:
menestyminen poikkeuksellisen vaativissa
olosuhteissa älyn ja peräänantamattoman
taistelutahdon avulla. Samoja yhteisiä elementtejä
löytyy myös Suopotkupallon MM-kisoista, jotka
järjestetään vuosittain Hyrynsalmella Suomessa.
Olemme olleet kisojen pääyhteistyökumppani jo liki
10 vuotta.

Lisäksi olemme olleet yhtenä pääsponsorina nuorille
suunnatussa Turvassa tiellä liikennevalistuskampanjassa sekä sotaveteraanien
Rosvopaisti-kiertueella sekä tukeneet
pienimuotoisesti paikallista harrastetoimintaa ja
ehkäisevää päihdetyötä.
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Vaativien olojen erikoisosaaja
Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa turvallisia
renkaita vaativiin olosuhteisiin vihreitä arvoja
kunnioittaen. Yhtiö on maailman pohjoisin
rengasvalmistaja ja haastavien olosuhteiden
asiantuntija, ja tekee tinkimätöntä työtä
turvallisemman, miellyttävämmän ja
ympäristöystävällisemmän liikkumisen hyväksi –
kaikkina vuodenaikoina. Vaativien olojen
erikoisosaamiseen liittyy kiinteästi arvostus ja
ymmärrys luontoa ja sen oikkuja kohtaan. Olipa kyse
talvimyrkystä tai kesäisestä rankkasateesta, yhtiön
valmistamat renkaat tarjoavat luotettavuutta,
suorituskykyä ja mielenrauhaa.

Konserniin kuuluu Vianor-rengasketju, joka tekee
tukku- ja vähittäiskauppaa Nokian Renkaiden
päämarkkinoilla. Nokian Renkailla on kolme omaa
tehdasta Suomessa ja Venäjällä. Tehtaisiin on
investoitu vuosina 2005–2015 yli miljardi euroa, ja ne
edustavat tuottavuudeltaan ja laaduntuottokyvyltään
alan ehdotonta huippua.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 1,4 miljardia
euroa ja henkilöstömäärä yli 4 300. Nokian Renkaiden
osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
Tutustu yhtiön omistusrakenteeseen

Yli sata vuotta osaamista ja
ammattitaitoa

Luotettavat ja innovatiiviset renkaat henkilö- ja
kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin on
suunnattu pääosin alueille, joissa on vuodenaikojen
vaihtelusta johtuvat vaativat ajo- ja käyttötilanteet.
Yhtiö räätälöi tuotteensa erilaisiin olosuhteisiin, mikä
on rengasmaailmassa ainutlaatuista. Pohjoisen
karkeat tiet ja välillä äärimmäiset keliolosuhteet
edellyttävät renkaiden rakenteilta ja
kumisekoituksilta toisenlaisia ominaisuuksia kuin
esimerkiksi Etelä-Euroopan lämpimämpi ilmasto.

Nokian Renkaiden juuret ulottuvat aina vuoteen 1898
asti, kun Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö
perustettiin. Nokian-tehdas on ollut Nokianvirran
varrella jo vuodesta 1904 asti. Nokian Renkaat Oyj
listautui pörssiin vuonna 1995. Yhtiön toinen oma
tuotantolaitos perustettiin Venäjälle, Vsevolozhskiin
vuonna 2005.

Nokian Hakkapeliitta on johtava talvirengasbrändi
Pohjoismaissa ja Venäjällä. Markkina- ja
hintajohtajuuden takana ovat Nokian Renkaiden
tärkeimmät kilpailuedut: vuosikymmenten käyttökokemuksiin perustuva laatumielikuva, vahva
jakeluverkosto ja logistinen osaaminen.

Omien tuotantolaitosten lisäksi yhtiö hyödyntää
korkealaatuista sopimusvalmistusta. Vuonna 2015
sopimusvalmistuksen osuus myynnin volyymista oli
noin 3 prosenttia. Yhtiön omat myyntiyhtiöt
sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä,
Ukrainassa, Kazakstanissa, Saksassa, Sveitsissä, Tsekin
tasavallassa, Valko-Venäjällä, Kanadassa, USA:ssa ja
Kiinassa. Laatu- ja ympäristösertifikaatit koskevat
Nokian ja Vsevolozhskin tuotantolaitosten lisäksi
Ruotsin myyntiyhtiötä.

Tuotteet myydään pääasiassa jälkimarkkinoille.
Ydinmarkkinoita ovat Pohjoismaat ja Venäjä,
joissa Nokian Renkaat on premium-renkaiden
markkinajohtaja. Erityisen tärkeitä markkina-alueita
ovat myös Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka,
joista yhtiö hakee kannattavaa kasvua.
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• Nokian Renkaiden tuotteita myytiin 59 maassa
• Venäjä, Suomi, Saksa, Ruotsi ja Norja
muodostivat 70 prosenttia myynnistä
• Vianorilla 1 475 myyntipistettä 26 maassa

merkkisten tuotteiden lisäksi ketju myy muita
johtavia rengasmerkkejä sekä erilaisia autoiluun
liittyviä tuotteita, kuten vanteita, akkuja ja
iskunvaimentimia. Vähittäiskaupan lisäksi Vianor
tekee tukkukauppaa sekä suurasiakasmyyntiä.

Maailman ensimmäinen talvirengas, Kelirengas,
kehitettiin vuonna 1934 varta vasten Suomen
olosuhteisiin: tiestöön, vaihtelevaan maastoon ja
talvikäyttöön. Muutama vuosi myöhemmin
Kelirenkaan pohjalta kehitettiin ensimmäinen Nokian
Hakkapeliitta -rengas. Lumisten teiden voittajan
tarina on jatkunut jo 80 vuotta.

Vianorin palveluvalikoimaan kuuluvatkin paitsi
renkaiden vaihdot ja asennukset, niin myyntipisteestä
riippuen myös monipuoliset autonhuoltopalvelut ja
rengashotellit. Nokian Renkaiden valmistustoiminnan
ja Vianorin välinen yhteistyö antaa synergiaetuja.
Edistykselliset tietojärjestelmät parantavat
suunnittelua, seurantaa ja raportointia. Nokian
Renkaat saa rengasketjunsa kautta kontaktin
loppukäyttäjään ja arvokasta tietoa palvelujensa
kehittämiseen.

Tutustu yhtiömme tuotteisiin Maailma renkailla osiossa

Vastuullista rengaskauppaa ja
monipuolista palvelua lähellä
asiakasta

Vianor-konseptissa on lukuisia yrittäjäystävällisiä
palveluja Vianor-verkostoon kuuluville yrittäjille kuten
vahvat brändit, koulutus ja tekninen tuki. Vianorkauppiaat saavat tukea mainontaan ja myynnin
edistämiseen. Nokian Renkaiden N-Tyrekumppanuusverkostoon kuuluu 102 myymälää
Venäjällä ja IVY-maissa.

Vianor on suurin ja kattavin rengasketju
Pohjoismaissa, Venäjällä ja IVY-maissa. Ketjuun kuului
vuoden 2015 lopussa yhteensä 1 475 myyntipistettä
26:ssa eri maassa Nokian Renkaiden päämarkkinoilla.

Vianor-rengasketju toimii Nokian Renkaille
strategisesti tärkeillä markkinoilla konsernin kasvun
keihäänkärkenä. Vianor rakentaa perustaa konsernin
tuotteiden pysyville markkinaosuuksille ja toimii

Vianorin omat liikkeet myyvät henkilö- ja
pakettiautonrenkaita, kuorma-autonrenkaita ja
raskaita renkaita. Nokian Tyres -
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konsernin kasvun keihäänkärkenä, kuten myös uusi
kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers
(NAD), joka toimi vuoden 2015 lopussa 19 KeskiEuroopan maassa sekä Kiinassa, yhteensä 1 239
myymälän voimin.

Pääkonttorin yhteystiedot:
Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7
37100 Nokia
Suomi

Lue lisää Vianor-rengasketjusta täältä!
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Vianor: Turvallista matkaa!
Vianorin toimintaa ohjaa yhtiön johtamisjärjestelmä
Vianor Way, joka lähtee asiakkaan ymmärtämisestä ja
huolehtimisesta turvalliseen matkaan.

Rengasala työllistää,
mahdollisuuksia myös nuorille

Vastuullisuutta johdetaan ISO 9001, ISO 14001 ja
OHSAS 18001 -standardien mukaisella
johtamisjärjestelmällä. Vianorin vastuullisuus näkyy
arjen työssä: on tärkeää ohjata asiakasta valitsemaan
turvallisin rengasvaihtoehto siinä hintakategoriassa,
mihin asiakas on päätynyt.

Asiakkaan turvallisuuden ohella Vianor huolehtii myös
henkilöstönsä työhyvinvoinnista, turvallisuudesta ja
osaamisen kehittämisestä. Turvallinen työympäristö
takaa laadukkaat palvelut ja tuotteet myös
asiakkaille.
Vianorin liiketoimintaan kuuluu voimakas
kausivaihtelu, mikä näkyy työtekijämäärien
vaihteluna sekä työmäärien keskittymisenä.
Henkilöstön motivaatiosta huolehditaan muun
muassa jokaiselle henkilöstöryhmälle suunnatuilla
kannustejärjestelmillä. Sesonkiaikana rengasasentajat
voivat omalla tehokkaalla työpanoksellaan vaikuttaa
huomattavasti omiin ansioihinsa.

Renkaiden asennus on myös turvallisuuskysymys.
Työprosessit on hiottu vuosien aikana entistä
turvallisimmiksi ja henkilöstö on koulutettua
työhönsä. Työvälineet ovat tarkoitettuja juuri
renkaiden vaihtoon, ja esimerkiksi pyörien
kiinnityksissä käytetään kalibroituja
momenttiavaimia, mikä on tärkeää erityisesti
alumiinivanteiden kohdalla.

Vianor-myyntipisteet tarjoavat työtä niin vakituiselle
henkilöstölle kuin sesonkityöntekijöille:
Pääsääntöisesti huoltopuoli tarjoaa työtä läpi vuoden
ja tasaa sesonkien vaihtelua, kun taas kiivaimman
sesongin ajaksi työtekijöiden määrä saattaa jopa
kaksinkertaistua.
Tärkeintä sesonkityötekijöiden kohdalla onkin
suunnitelmallinen ja laadukas perehdytys Vianorin
toimintaprosesseihin, jotta varmistetaan työn
laadukkuus ja tarjotaan sesonkityöntekijälle
mahdollisuuden hoitaa oma työnsä hyvin.

Asiakkaan turvallisesta matkasta huolehtiminen on
muuttunut yhä kokonaisvaltaisemmaksi. Vianor
tarjoaa asiakkailleen autonhuoltopalvelujen kautta
yhä parempaa mahdollisuutta hoitaa autonsa kuntoa
samassa pisteessä. Laaja ketju tarjoaa palvelua
kaikkialla, ja pyrkimys on, että asiakas saa
tarvitsemansa renkaat kahden arkipäivän sisällä
varauksesta.
Tärkeänä elementtinä vastuullisessa palvelussa on
asiakkaan renkaiden vaihdon jälkeen saama
tarkastuskortti, johon merkitään asennuksen aikana
huomattuja seikkoja aina renkaiden ilmanpaineesta
mahdollisiin teknisiin puutteisiin.

Sesonkityö työllistää paljon nuoria, esimerkiksi
paikkakuntalaisia opiskelijoita, joille kausityö antaa
mahdollisuuden ansaita hieman lisää. Monet Vianormyyntipisteissä työskentelevät kausityöntekijät ovat
olleet mukana jo useamman sesongin. Myös
kausityöntekijä on vianorilainen, ja sopii hyvin
porukkaan.

22

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Vianor lyhyesti

Kokonaisvaltaista palvelua ja
vastuullista asiakastyötä

rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä
perittävällä kierrätysmaksulla. Pohjoismaat ovat
tuottajavastuuseen perustuvan rengaskierrätyksen
edelläkävijöitä ja Suomen kaltainen
kierrätysjärjestelmä on käytössä Ruotsissa ja
Norjassa. Tällä hetkellä käytettyjen renkaiden
keräysaste on 100 prosenttia, koska kaikki käytetyt
renkaat päätyvät jossain vaiheessa keräilyyn.

Asiakkaat ovat alkaneet kysyä yhä enemmän
renkaiden ympäristövaikutuksista. Tietoisuus
renkaiden vierintävastuksesta ja sen vaikutuksesta
polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta autoilun
päästöihin on kasvanut. Yhtenä syynä ovat uudet
rengasmerkinnät, joista asiakas voi helpommin nähdä
renkaiden väliset erot.

EU-alueella renkaiden kierrätys on tehostunut
vuosikymmenessä erinomaisesti, ja jo yli 95
prosenttia renkaista kierrätetään. Kuluttajalta rengas
päätyy kierrätykseen noin kuuden vuoden kuluttua
hankinnasta. Suomessa Vianorin asiakkaille
rengaskierrätys on jo luonnollista: hyvin harva
kuluttaja enää kysyy vanhojen renkaidensa
kohtalosta, koska se otetaan varmana asiana.

Yksi tärkeä väline asiakkaan turvallisen matkan
varmistamiseen on Hakka-turva, jonka avulla matka
jatkuu ja asiakas voi luottaa, että apu ei ole koskaan
kaukana.
Vianor on muutakin kuin rengasliike:
autonhuoltopalvelut ja rengashotelli tarjoavat
kokonaisvaltaista huolenpitoa.
Rengashotellipalvelujen suosio on kasvanut tasaisesti.
Auton renkaiden koot ovat kasvaneet, ja
katumaastureiden renkaat vanteineen saattavat
painaa yli kaksikymmentäviisi kiloa. Niiden siirtely
varastoihin ei ole enää aivan yksinkertaista, sillä
esimerkiksi taloyhtiöt ovat kiristäneet omaa
sääntelyään ja estävät paloturvallisuussyistä
renkaiden varastoinnin taloyhtiöiden tiloissa.

Ammattiliikenne vaatii omaa
palveluaan
Raskaan kaluston ja ammattimaisen liikenteen
palvelussa tärkeintä on palvelujen saatavuus. Vianorin
pisteistä Suomessa valtaosassa on myös raskaan
kaluston palvelu. Ammattiliikenteen palveluiden
nopeus on myös oleellista. Suomessa Vianorilla on
koko maan kattava päivystysautopalvelu, joka tarjoaa
tukea 24/7.

Rengashotelli on myös osa turvallisuutta: varastoinnin
yhteydessä renkaat puhdistetaan, tarkastetaan ja
niiden lähestyessä kulutuskestävyytensä rajaa,
asiakkaalle kerrotaan asiasta ja häntä autetaan
hankkimaan uudet, turvalliset renkaat.

Raskaan kaluston renkaiden pinnoitus säästää raakaaineita ja on taloudellisesti vastuullista. Vianorilla on
Suomessa kolme pinnoittamoa ja Pohjoismaissa
yhteensä kuusi, yksi Ruotsissa ja kaksi pienempää
yksikköä Norjassa.

Rengaskierrätys luonnollinen osa
toimintaa

Rengasrungot kuljetetaan pinnoitukseen
palvelupisteistä ja asennetaan pinnoituksen jälkeen
samaisessa pisteessä: Vianorin prosessi huolehtii siitä,
että asiakas saa takaisin omat rengasrunkonsa
valitulla pinnoitteella.

Renkaiden kierrätys on osa Vianorin liiketoimintaa.
Suomessa Vianorin rengaskierrätyksestä vastaa
kumppanina Suomen Rengaskierrätys, jonka toiminta
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Hakkapeliitta Way – tapamme toimia
Arvot ohjaavat tietämme
menestykseen

Vastuullisuus on luonnollinen osa yhtiömme
toimintaa: se on kestävää tuotekehitystä, turvallisia ja
ympäristöystävällisiä tuotteita, korkeaa laatua sekä
eri sidosryhmien huomioimista. Vastuullisuus on
tärkeä osa johtamistamme ja
toimenpidesuunnitelmiamme, se näkyy päivittäisessä
työssämme.

Kutsumme yrityskulttuuriamme
hakkapeliittahengeksi, joka on vahva perusta
yhtiömme kehittämiselle ja menestyksemme
rakentamiselle. Hakkapeliittahengen
peruselementtejä ovat arvomme, jotka ohjaavat ja
tukevat strategiamme toteutumista.

Kekseliäisyys
Meillä on taito selviytyä ja yltää huippusuorituksiin
vaikeissakin tilanteissa. Taitomme perustuu
luovuuteen ja uteliaisuuteen sekä rohkeuteen
kyseenalaistaa olemassa olevaa. Meillä on into oppia,
kehittää ja luoda uutta.

Yrittäjyys
Olemme nopeita ja rohkeita. Asetamme
tavoitteemme korkealle; teemme työtämme
pitkäjänteisesti emmekä luovuta helpolla. Toimimme
dynaamisesti ja täsmällisesti asiakkaan tyytyväisyys
tärkeimpänä päämääränämme.
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Joukkuehenki
Meillä on aito ja iloinen tekemisen meininki.
Toimimme joukkueena toisiimme luottaen ja
toisiamme tukien sekä rakentavaa palautetta antaen.
Kunnioitamme erilaisuutta ja rohkaisemme
joukkueemme jäseniä tekemään ja tavoittelemaan
tähtisuorituksia myös yksilötasolla.

Keskittymisen strategia

Konsernistrategiamme ohjaa toimintaamme, se on
toimintamme perustana niin yksiköiden strategioissa,
toimintasuunnitelmissa, toimenpiteissä kuin
johtamisessakin. Arvoista ja strategiasta syntyvät
Must Win Battlet eli voitettavat kehityskohteet sekä

Yhtiömme on olemassa, jotta asiakkaillamme olisi
maailman turvallisimpia, laadukkaimpia ja
ympäristöystävällisimpiä renkaita sekä alan parhainta

tavoitteet, joita kohdin pyrimme, ja jotka pitävät
meidät kannattavalla kasvu-uralla. Menestystämme
rakennamme yhdessä lujasti töitä tehden sekä
toimintojamme ja tuotteitamme kehittäen.
Tavoitteenamme on olla maailman kannattavin ja
eettisin rengasvalmistaja.

palvelua. Haluamme olla rengasalan edelläkävijä:
turvallisten ja vaativiin oloihin räätälöityjen renkaiden
asiantuntija, markkinajohtaja meille tärkeillä alueilla,
kannattavin rengasalan yritys, sidosryhmiemme
ykkösvalinta sekä ainutlaatuisen yrityskulttuurin
työyhteisö.
Vuonna 2015 päivitetty keskittymisen strategiamme
antaa suunnan valinnoille, joita teemme.
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1. Vaativat olosuhteet
Maailman pohjoisimpana rengasvalmistajana ja
haastavien olosuhteiden asiantuntijana edistämme
ja helpotamme turvallista liikkumista. Olipa kyse

talvimyrkystä tai kesäisestä rankkasateesta,
renkaamme tarjoavat luotettavuutta, suorituskykyä
ja mielenrauhaa. Keskitymme ainoana
rengasvalmistajana vaativien olosuhteiden
tuotteisiin ja asiakastarpeisiin.

2. Innovatiivinen ydinosaaminen
Keskitämme ydinosaamisemme kapeaan
tuotevalikoimaan, jälkimarkkinoihin ja kolmeen
liiketoiminta-alueeseen: henkilö-, SUV- ja
pakettiautonrenkaisiin, raskaisiin erikoisrenkaisiin

sekä rengas- ja autonhuoltopalveluiden
tarjoamiseen. Kehitämme ja valmistamme
premium-renkaita, joiden ainutlaatuiset innovaatiot
antavat käyttäjilleen lisäarvoa aina metsän
raivauksesta turvalliseen maantieajoon.

3. Tyytyväisimmät asiakkaat
Haluamme tuotteidemme ja palveluidemme
käyttäjien sekä jälleenmyyjiemme olevan
rengasmarkkinoiden tyytyväisimpiä asiakkaita.
Sitoutuneen ja kattavan jakeluverkoston sekä

tehokkaan logistiikan avulla varmistamme
tuotteidemme hyvän saatavuuden läpi sesongin.
Jakelukanaviemme keihäänkärjen, Vianor-ketjun
suora kontakti kuluttajaan tarjoaa meille arvokasta
tietoa loppukäyttäjien tarpeista ja toiveista.

4. Valikoidut markkinat
Keskitymme alueisiin, joissa on vuodenaikojen
vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet.
Ydinmarkkinoitamme ovat Pohjoismaat ja Venäjä,

joissa olemme premium-renkaiden
markkinajohtaja. Erityisen tärkeitä markkina-alueita
ovat myös Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka,
joista haemme kannattavaa kasvua. Myymme
suurimman osan renkaistamme jälkimarkkinoilla.

Strategiset päätavoitteet
Keskittymisen strategiasta syntyy selkeät tavoitteet,
joiden saavuttamiseksi teemme määrätietoisesti
töitä.
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Markkinajohtajuus ja alan parhaat prosessit
• Olemme premium-renkaiden markkinajohtaja
Pohjoismaissa, Venäjällä ja IVY-maissa.
• Meillä on vahva markkina-asema
ydintuotteissamme Pohjois-Amerikassa ja
Keski-Euroopassa sekä erikoistuotteissamme
kansainvälisesti.

• Olemme ehdoton edelläkävijä
talvirengasteknologiassa sekä maailman
parhaiden premium-kesärenkaiden ja
erikoisrenkaiden valmistaja.
• Ydinprosessimme ja toimintaverkostomme
ovat tehokkaita ja alan parhaita.

Markkinoita nopeampi kannattava kasvu
• Kasvamme vuosittain markkinaa nopeammin.
• Olemme maailman kannattavin rengasalan
yritys. Säilytämme alan parhaan
liikevoittotason, joka on minimissään 22
prosenttia.

• Organisaatiomme on tehokas ja kiinteät
kulumme kasvavat hitaammin kuin
myyntimme.

Tyytyväiset sidosryhmät
• Tuotteemme ja palvelumme ovat alan
parhaita, ja edistämme ihmisten
turvallisempaa ja mukavampaa liikkumista.
• Tunnemme asiakkaamme, heidän tarpeensa ja
toiveensa.

• Tarjoamme vakaan osinkopolitiikan ja kehityksen osakkeenomistajille.
• Olemme arvostettu ja haluttu työnantaja.
• Henkilöstömme on ammattitaitoista ja
motivoitunutta. Heillä on jatkuva halu kehittää
henkilökohtaista osaamistaan ja yhtiötämme.

Must Win Battles - kehitysohjelma 2016-2018
Tavoitteidemme saavuttamista tukevat MWB:t,
jotka meidän on voitettava edetäksemme
kannattavan kasvun tietä.

2. oltava asiakkaiden ensisijainen valinta
kumppaniksi
Panostamme pitkäaikaisiin molempia
osapuolia hyödyttäviin kumppanuuksiin ja
palvelumme laatuun kaikilla tasoilla.
3. tuotettava maailman parhaat renkaat ja
palvelut
Luomme jatkuvasti uusia innovaatioita ja
testivoittajarenkaita sekä kasvatamme
palveluvalikoimaamme myynnin tueksi.
4. saavutettava vahva kasvu KeskiEuroopassa ja Pohjois-Amerikassa

MEIDÄN ON:
1. oltava kuluttajien ykkösvalinta
Parannamme asiakasuskollisuutta ja tyytyväisyyttä sekä yhtiömme ja
tuotteidemme tunnettuutta etenkin
kasvualueilla.

Parannamme bränditunnettuuttamme ja
markkinaosuuttamme sekä kasvatamme
hinta-asemaamme Keski-Euroopassa.
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Olemme tiivistäneet arvomme, strategiamme ja
tavoitteemme yhteen kuvaan, joka kertoo meidän
rakentavan menestystämme vastuullisesti ja
parantavan toimintaamme yhdessä joka päivä.

Arvojohdettu vastuullisuus

Vastuullisuuden selkäranka muodostuu
liiketoimintaamme läpileikkaavista periaatteista, jotka
pitävät sisällään vapaaehtoisesti noudattamamme
vastuullisuuden sitoumukset ja liiketoimintamme
eettisyyttä mittaavat periaatteet.

Yhtiömme vastuullisuus on osana
yrityskulttuuriamme, strategiaamme ja
tavoitteitamme. Varmistaaksemme
vastuullisuutemme johtamisen ja toimintamme
jatkuvan kehittämisen, olemme
jakaneet vastuullisuuden viiteen selkeään
kokonaisuuteen.

Kuten oheisessa kuvassa on esitetty,
yhtymäkohtaisen vastuullisuuden johtamisen lisäksi
vastuullisuuteemme jakaantuu neljään toimintamme
kannalta tärkeään operatiiviseen johtamisen osaalueeseen: maailma renkailla, talous, ihmiset ja
ympäristö.
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Hakkapeliitta Way – vastuullisuus

Läpinäkyvä ja kattava raportointi
Pörssiyhtiönä noudatamme pörssiyhtiöitä koskevia
lakeja ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan
vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme

Erityiseen vastuullisuuden Hakkapeliitta Way osuuteen kuuluu viisi toimintaamme läpileikkaavaa
vastuullisuuden periaatetta, jotka sitoutuvat
yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin
ja visioon.
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vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme
vastuullisuudesta, noudatamme Global Reporting
Iniative -ohjeiston mukaista läpinäkyvyyttä ja
pyrimme vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme
kohtuullisiin vaatimuksiin vastuullisuuteen liittyen.

kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme sitoutumista
hankinnan eettiseen koodistoon. Vaadimme myös
kaikilta tavarantoimittajilta voimassaolevan ISO 9001
-sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi
toiveena on voimassaoleva ISO 14001 -sertifikaatti.

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön
noudattaminen

Hyvä yrityskansalainen
Maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa ja alati
muuttuvissa olosuhteissa ongelmien tunnistaminen,
tarvittavan tiedon hankkiminen ja oikeiden päätösten
tekeminen voi olla ajoittain haasteellista. Olemme
kuitenkin sitoutuneet tukemaan hyvää
yrityskansalaisuutta, kestävää kehitystä ja jatkuvaa
parantamista. Haluamme pitää huolta
sidosryhmistämme, taloudestamme,
ympäristöstämme sekä huippulaatuisten tuotteiden
kehittämisestä ja ensiluokkaisesta palvelusta.

Liiketoimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet on
määritelty yhtiömme hallituksen hyväksymässä
konsernin laajuisessa Eettiset ohjeet -dokumentissa.
Useilla eri kielillä julkaistu dokumentti sisältää
yhtiömme eettiset liiketoimintaperiaatteet,
toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä
sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin
henkilöstöä. Paikallisiin ja kansainvälisiin
dokumentteihin on sisällytetty lisäohjeistuksia, mutta
eettiset ohjeet muodostavat vahvan perustan, jonka
omaksumista edellytetään koko henkilöstöltämme.
Näin varmistamme eettisen liiketoiminnan
toteutumisen kaikilla toimintamme tasoilla.

Aktiivinen sidosryhmätyö vastuullisuudessa
Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme
tietoa sidosryhmien odotuksista. Vastuullisuuden
kohdalla eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme
voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa
aktiiviselle sidosryhmätyölle erityisiä haasteita
oikeellisen informaation välittämiseksi.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme
lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain
henkeä jokaisessa toimintamaassamme.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia
lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista
liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien
lisäksi toimintamme tulee olla konsernin sisäisten
sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme
kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja
työsuhteet perustuvat aina selkeisiin ja yksiselitteisiin
työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja
mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia.

Maailma renkailla
Tuoteturvallisuus on toimintamme kannalta meille
erityisen tärkeää. Ilmastonmuutoksen mukanaan
tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt lisäävät renkaiden
turvallisuuden merkitystä ja vaikuttavat erityisesti
talvirenkaiden käytön yleistymiseen. Johtavana
talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen
vastuu turvallisemman, ympäristöystävällisen ja
paremman talviliikenteen kehittäjänä. Vaikutamme
asiantuntijana niin liikenneturvallisuuteen kuin
kumialaankin.

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja
palveluiden hankinnassa
Noudatamme UN Global Compact -ohjeiston
periaatteita sekä yhtiömme omia eettisiä periaatteita,
jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä
vastuullisuuden kysymyksiä. Lisäksi edellytämme

Talous
Pyrimme kehittämään liiketoimintaamme siten, että
se mahdollistaa osakkeenomistajillemme tasaisen
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tuoton ja ennustettavan kehityksen sekä turvaa
henkilöstöllemme työtä ja kehittymisen
mahdollisuuksia. Maksamillamme palkoilla sekä
veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja
mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun
parantamisen. Omassa tuotannossamme keskitymme
hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme
laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan
kehittämiseen. On tärkeää, että tuotteemme ovat
laadukkaita, palvelumme erinomaista ja toimitukset
menevät perille ajoissa.

riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja
menestyksen rakentamisessa. Kansainvälistyvänä
yhtiönä jätämme jälkemme yhä laajemmalle alueelle,
ja merkityksemme työllistäjänä ja paikallisen
infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu edelleen.

Ympäristö
Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti kiinnitämme
huomiota ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden
hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa.
Pyrimme turvallisuuden huipputasoon, jatkuvaan
parantamiseen ja kestävään kehitykseen sekä
vahinkojen 0-tasoon kaikilla turvallisuuden osaalueilla. Seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja
turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan
unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme
valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Ihmiset
Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan
yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää
yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä

Lue laajemmin vastuullisuuden johtamisen eri osaalueista ja niiden olennaisuuksista!
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Nokian Renkaiden eettiset
ohjeet
1 Tarkoitus ja rajaus
Tässä asiakirjassa kuvataan Nokian Renkaat Oyj:n
keskeiset eettiset säännöt ja periaatteet, joiden
tarkoituksena on tukea hyvää yrityskansalaisuutta
ja kestävää kehitystä. Samalla tässä ohjeessa
kuvataan myös ne arvot ja normit, joita Nokian
Renkaat olettaa kaikkien työntekijöidensä
noudattavan työskennellessään tai muuten
edustaessaan yritystä.

2 Laajuus
Tämä ohje koskee koko Nokian Renkaat -konsernia
ja kaikkia siihen kuuluvia yrityksiä, myös kaikkia
myyntiyhtiöitä sekä konsernin omistamia Vianormyyntipisteitä kaikissa maissa. Tässä asiakirjassa
ilmaisu "Nokian Renkaat" tarkoittaa kaikkia edellä
mainittuja yksiköitä.
3 Vastuut
Oheinen taulukko kuvaa keskeisten vastuiden
jakautumista.

Tehtävä

Vastuu

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5

1

Konsernitason ohjeet (tämä asiakirja)

2

Tämän asiakirjan jakelu

3

Ohjeiden toteutus

4

Tarkat käytännöt, toimintakäsikirjat ja ohjeet eri
osa-alueille ja tehtäville

5

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen etiikka-asioista

6

X X
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6

Taloustieto ja kontrollointi

X

7

Henkilöstö-, työsuhde- ja turvallisuusasiat

8

Laatu-, ympäristö- ja vastuullisuusasiat

9

Toimittajaverkostojen hallinta

10

Mahdollisten rikkeiden raportointi esimiehille ja
asiantuntijoille

11

Yleinen valvonta

X

X

X

X

X

X

X

Vastuut:
1 = Hallitus (NR Oyj)
2 = Toimitusjohtaja (NR Oyj)
3 = Tehtävään nimetyt johtajat tai
muut Nokian Renkaiden edustajat
3.1. Markkinointi- ja viestintäjohtaja
(NR Oyj)
3.2. Talousjohtaja (NR Oyj)
3.3. Henkilöstöjohtaja (NR Oyj)
3.4. Laatu-, vastuullisuus- ja
prosessinkehitysjohtaja (NR oyj)
3.5. Johtaja, Hankinta, tuotanto ja
toimitusketjun hallinta (NR Oyj)
4 = Johto, kaikki NR-konserniyhtiöt
5 = Henkilöstö
6 = Sisäinen tarkastus
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4 Eettiset periaatteet
Työskennellessään Nokian Renkaissa tai muuten
edustaessaan yritystä kaikkien työntekijöiden tulisi
pyrkiä toimimaan eettisesti ja moraalisesti.
Paikallisia ja kansainvälisiä lakeja tulee aina
noudattaa. Moraalisesti hankalissa tai epäselvissä
tilanteissa työntekijät voivat kysyä apua
esimiehiltään, yrityksen johdolta tai eri alojen
asiantuntijoilta. Jos apua ei voi kysyä, täytyy
luottaa omaan arvostelukykyynsä.

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa paikallisia
lakeja ja säännöksiä. Jos näin ei ole, tulee
mahdollisimman pian laatia suunnitelmat tilanteen
korjaamiseksi. Tarvittaessa kehitystoimista tulee
ilmoittaa myös viranomaisille.
Lakien lisäksi Nokian Renkaiden kaiken toiminnan
tulee olla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden
mukaista. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää
länsimaista liiketoimintatapaa mutta myös
paikallisia käytäntöjä ja lakisääteisiä normeja.

Kaikkien Nokian Renkaiden sidosryhmien tulee
pystyä luottamaan yrityksen ja sen työntekijöiden
moraaliin ja etiikkaan. Maailmanlaajuisessa
liiketoiminnassa ja alati muuttuvissa olosuhteissa
moraali ja etiikka ovat hankalia asioita. Ongelmien
tunnistaminen, kaiken tarvittavan tiedon
hankkiminen ja oikeiden päätösten tekeminen voi
olla vaikeaa. Nokian Renkaat on kuitenkin
sitoutunut tukemaan hyvää yrityskansalaisuutta,
kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista.

Nokian Renkaat noudattaa paikallisia kirjanpito- ja
raportointivaatimuksia sekä IFRS-standardeja.
Nokian Renkaat julkistaa vain todenmukaista tietoa
ja pyrkii viestimään ajankohtaisista asioista
kattavasti ja ripeästi sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Kaikessa viestinnässä noudatetaan pörssiyhtiöitä
koskevia säännöksiä.
Nokian Renkaat suunnittelee ja testaa kaikki
tuotteensa huolellisesti varmistaakseen niiden
korkean laadun ja säännöstenmukaisuuden. Nokian
Renkaat pyrkii olemaan edelläkävijä tuotteiden
turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksissa.

Nokian Renkaat on sitoutunut tutkimaan kaikki
epäillyt tapaukset näiden periaatteiden vastaisesta
toiminnasta ja ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin epäselvien tilanteiden
korjaamiseksi. Kaikkia Nokian Renkaiden
työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan
mahdolliset huolenaiheensa näiden ohjeiden
toteuttamisen suhteen.

Nokian Renkaat kannattaa ja kunnioittaa
ihmisoikeuksien turvaamista YK:n Ihmisoikeuksien
julistuksen mukaisesti. Nokian Renkaat ei missään
tilanteessa hyväksy minkäänlaisia
ihmisoikeusrikkomuksia eikä tietoisesti osallistu
ihmisoikeuksia rikkovaan toimintaan.

5 Toimintaperiaatteet
Nokian Renkaat on sitoutunut
yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, ja nämä
periaatteet koskevat kaikkea yrityksen toimintaa.
Periaatteet ovat kaikkien Nokian Renkaiden
työntekijöiden luettavissa, ja heidän odotetaan
myös noudattavan niitä työskennellessään
yrityksessä.

Nokian Renkaat kunnioittaa kansainvälisesti
määritettyjä alkuperäiskansojen oikeuksia.
Nokian Renkaat on sitoutunut suojelemaan
ympäristöä ja edistämään kestävää kehitystä.
Nokian Renkaat haluaa olla edelläkävijä
ympäristöasioissa.

Nokian Renkaat pyrkii kannattavaan ja kestävään
toimintaan. Yritys haluaa välttää luonnonvarojen
tuhlausta sekä muita kielteisiä vaikutuksia
yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Nokian Renkaat uskoo, että avoin viestintä ja
rehellinen yhteistyö julkishallinnon kanssa takaa
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parhaat tulokset sekä yrityksen että yhteiskunnan
kannalta. Nokian Renkaat ei hyväksy minkäänlaista
korruptiota, kuten esimerkiksi lahjusten antamista
tai vastaanottamista, kiristystä tai julkisen virkaaseman väärinkäyttöä.

käyttäen. Ilmoituskanavat on kuvattu
väärinkäytösten paljastamisohjeissa. Työntekijät
voivat myös ottaa yhteyden suoraan
toimitusjohtajaan, jos tilanteen vakavuus tätä
edellyttää.

Nokian Renkaat on ei-poliittinen toimija eikä se
osallistu mihinkään poliittiseen toimintaan kuten
varainkeruuseen eikä anna lahjoituksia poliittisiin
tarkoituksiin.

Nokian Renkaat kunnioittaa kaikkien
työntekijöidensä yksityisyyttä, ja henkilötietojen
käsittely on järjestetty tätä silmälläpitäen.
Työsuhteet Nokian Renkaissa perustuvat aina
selkeisiin ja yksiselitteisiin työsopimuksiin, jotka
ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten
työehtosopimusten mukaisia. Nokian Renkaat
maksaa aina vähintään paikallisten lakien mukaista
minimipalkkaa.

Nokian Renkaat ei hyväksy sellaisten lahjojen tai
palvelujen antamista tai vastaanottamista, joilla on
enemmän kuin pieni, nimellinen arvo tai joita ei
voida pitää normaalien markkinointi- ja
liiketoimintakäytäntöjen mukaisina. Lahjoihin ei
myöskään saa liittyä mitään sitoumuksia. Paikallisia
lakeja tulee aina noudattaa, ja tämä koskee myös
lahjoituksia koskevaa lainsäädäntöä.

Nokian Renkaat kunnioittaa työntekijöidensä
oikeutta järjestäytyä ja tekee yhteistyötä kaikkien
ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Kaikilla Nokian Renkaiden työntekijöillä on aina
oikeus reiluun ja asialliseen kohteluun
työpaikallaan. Kaikenlainen syrjintä, ahdistelu ja
loukkaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Nokian Renkaat ei hyväksy lapsityövoimaa tai
pakko- tai orjatyötä. Rikosseuraamukseksi määrätty
pakkotyö hyväksytään vain, kun sille on riittävät
lainsäädännölliset perusteet ja siitä maksettava
korvaus käytetään rangaistuksen suorittajan
hyväksi.

Nokian Renkaat kunnioittaa kaikkien ihmisten
yhdenvertaisuutta sukupuoleen, ikään, rotuun,
koulutustaustaan, yhteiskunnalliseen asemaan,
uskontoon, poliittiseen kantaan, ulkonäköön tai
muihin vastaaviin ulkoisiin seikkoihin katsomatta.

Nokian Renkaat edellyttää myös kumppaneidensa,
kuten esimerkiksi materiaalintoimittajiensa,
noudattavan korkeaa moraalia. Nokian Renkaat
tarkkailee kumppaneidensa toimintaa yleisellä
tasolla tarpeen mukaan. Jos on syytä epäillä
yhteistyökumppanin toiminnan eettisyyttä, Nokian
Renkaat tutkii tapauksen ja ryhtyy tarvittaviin
toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Kaikilla Nokian Renkaiden työntekijöillä on oikeus
ottaa yhteys esimieheensä, ilmaista mahdolliset
huolenaiheensa, tehdä aloitteita ja ehdotuksia sekä
saada niistä palautetta. Ehdotuksia tehdessään tai
ongelmista ilmoittaessaan työntekijät voivat
ohittaa normaalin raportointijärjestyksen ja ottaa
yhteyden suoraan siihen henkilöön, joka vastaa
kyseisistä asioista.

Jos kurinpitotoimia tarvitaan, ne toteutetaan
paikallisten lakien ja yleisesti sovittujen ja
hyväksyttyjen tapojen mukaisesti. Nokian Renkaat
ei salli minkäänlaista fyysistä tai henkistä
väkivaltaa myöskään kurinpitotoimena. Lisäksi
rikkeestä syytetylle tulee aina antaa mahdollisuus

Näiden ohjeiden ja muiden sisäisten sääntöjen
rikkomuksista voi ilmoittaa lukuisia eri kanavia

puolustautua, ennen kuin kurinpitotoimista
päätetään.
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6 Työntekijöiden käyttäytymissäännöt
Kaikkien Nokian Renkaiden työntekijöiden ja
edustajien tulee käyttäytyä eettisesti ja
moraalisesti kaikissa tilanteissa. Seuraavat
perussäännöt määrittävät asianmukaista käytöstä
töissä:

nimenomaan Nokian Renkaiden edustajana.
Työntekijöiden tulee tunnistaa tällaiset tilanteet ja
toimia niissä asianmukaisesti. Myös kaiken työhön
liittyvän tiedon luottamuksellisuus tulee säilyttää
kaikissa tilanteissa.
Jos kuka tahansa työntekijä havaitsee näiden
sääntöjen vastaista toimintaa, hänen tulee
ilmoittaa tapauksesta esimiehelleen tai muille
nimetyille vastuuhenkilöille.

• Kaikkien työntekijöiden tulee aina noudattaa
lakia ja yrityksen sääntöjä.
• Organisaatiohierarkiaan liittyvän aseman,
vallan tai mahdollisuuksien väärinkäyttö on
kielletty.
• Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja ahdistelu
on ehdottomasti kiellettyä.
• Työhön liittyvä avoin keskustelu työyhteisössä
on erittäin suotavaa, mutta hyvää
harkintakykyä ja kohteliaisuutta tulee aina
noudattaa.
• Perusolettamus on, että useimmat työhön tai
työntekijöihin liittyvät tiedot ovat
luottamuksellisia. Luottamuksellisuus tulee
huomioida jaettaessa tietoa niin yrityksen
sisällä kuin sen ulkopuolellekin.
• Työntekijöiden tulee olla yhteydessä
esimieheensä ja pyytää lupaa, jos he
suunnittelevat ryhtyvänsä tai osallistuvansa
työpaikalla epätavalliseen, työhön
liittymättömään toimintaan, kuten esimerkiksi
kaupankäyntiin tai poliittiseen tai
uskonnolliseen toimintaan.
• Työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa
merkittäviä lahjoja tai palveluja eli sellaisia,
joilla on enemmän kuin pieni, nimellinen arvo
tai joita ei voida pitää normaalien
markkinointi- ja liiketoimintakäytäntöjen
mukaisina. Lahjoihin ei myöskään saa liittyä
mitään sitoumuksia.

7 Toteutus, valvonta ja seuranta
Jokainen esimies ja työntekijä on vastuussa siitä,
että näitä ohjeita noudatetaan käytännön työssä.
Kaikilla työntekijöillä on oikeus antaa palautetta,
tehdä ehdotuksia sekä ilmoittaa todetuista tai
epäillyistä rikkomuksista. Ensisijaisesti näitä
tarkoituksia varten tulee ottaa yhteys omaan
esimieheen. Eri asioista (esimerkiksi henkilöstö-,
turvallisuus- ja ympäristöasioista) vastaavat
yhteyshenkilöt on nimetty erikseen. Asiansa voi
ilmaista myös valittujen edustajien välityksellä.
Kustakin osa-alueesta vastaavat henkilöt seuraavat
näiden sääntöjen noudattamista, saavutettuja
tuloksia sekä mahdollisia rikkomuksia. Monet
näissä ohjeissa esitetyistä asioista sisältyvät myös
Nokian Renkaiden kausittaiseen raportointiin, kuten
vuosikertomuksiin ja ympäristöraportteihin. Nokian
Renkaat pyrkii koko ajan parantamaan
viestintäänsä.
Viime kädessä näiden periaatteiden toteutumisesta
vastaa konsernin toimitusjohtaja sekä muu ylin
johto.
Näiden periaatteiden noudattamista ja mahdollisia
rikkomuksia seuraa myös sisäinen tarkastus, joka
raportoi havainnoistaan yhtiön hallitukselle. Jos
vakavissa rikkomustilanteissa ei voida käyttää
normaaleja viestintäkanavia, työntekijät tai
ulkopuoliset tahot voivat ottaa yhteyden suoraan

Nämä säännöt koskevat myös tilanteita, joissa
Nokian Renkaiden työntekijä edustaa yritystä
tavanomaisen työympäristön ulkopuolella,
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai
tapaamisissa, joissa työntekijä esiintyy

sisäiseen tarkastukseen, toimitusjohtajaan tai
hallitukseen.
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Tämä on käännös alkuperäisestä
englanninkielisestä menettelyohjeesta.
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Sademetsistä kilparatsastusareenalle:

Nokian Renkaiden arvoketju
Rengas on todellinen globaali tuote. Tie alkaa kaukaa
Indonesian ja Malesian sademetsistä ja teollisten
komponenttien valmistajilta kaikkialta maailmasta
renkaiden valmistajille, jatkaakseen matkaa takaisin
maailmalle. Viimeisessä vaiheessaan rengas voi tulla
kierrätetyksi kilparatsastusareenojen pohjaksi,
antamaan lisää joustoa kavioiden alle.

Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa
vastuullisuutemme erityiset aiheet
arvoketjuumme. Olemme määritelleet
arvoketjumme seuraavasti:
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1. Raaka-aineet
Renkaan valmistuksen pääraaka-aineryhmiä ovat
synteettiset kumit, täyteaineet, kemikaalit,
vahvikemateriaalit sekä luonnonkumi, joka edustaa
noin neljänneksen renkaan valmistukseen
käytettävästä raaka-aineesta. Yhtiöllämme on reilusti
yli sata raaka-ainetoimittajaa, joita kaikkia koskevat
samat säännöt. Käytämme vain vaativan
hyväksyntäprosessin läpikäyneitä toimittajia.
Renkaiden raaka-aineet tulevat ympäri maailmaa ja
kaikki toimittajamme ovat sitoutuneet
hankintaehtoihimme. Ostopolitiikkamme mukaisesti
tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään
toimittajien sitoutuneisuus ympäristöasioidensa
hoitamiseen. Vuonna 2015 raaka-aineiden
toimittajistamme 60 prosenttia oli ISO14001 sertifioituja yrityksiä. Ohessa esimerkki luonnonkumin
arvoketjusta.

pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla
vain pari kiloa raakakumia. Nokian Renkaiden
välittäjiltä ostaman raakakumin alkutuottajina
on perheviljelijöiden lisäksi muutama suurempi
yritys, jotka tuottavat raakakumia plantaaseilla.
1.2. Tukkumyyjät
Perhetiloilta raakakumin ostavat paikalliset
tukkumyyjät. Kumin tuotanto on jokapäiväistä:
pieniä tiloja kiertävät tukkumyyjät ostavatkin
perhetilojen tuotannon päivittäin. Pienten
purojen määrää voi yrittää hahmottaa
vertaamalla sitä vaikkapa Indonesian vuoden
2015 luonnonkumintuotantoon, joka oli yli
kolme miljoonaa tonnia*. Tukkumyyjät myyvät
raakakumin prosessoijille. (*lähde: IRSG,
International Rubber Study Group)
1.3. Prosessoijat
Prosessoijat pesevät saapuvan raaka-aineen,
minkä jälkeen he jalostavat ja pakkaavat kumin
sen jatkokäyttöä varten.

1.1. Kumin tuotanto
Neljännes renkaan raaka-aineista on
luonnonkumia, joka maataloustuotteena
poikkeaa tuotantotavaltaan muista käytettävistä
raaka-aineista. Valtaosa käyttämästämme
luonnonkumista tulee Malesiasta ja
Indonesiasta. Luonnonkumin tuotanto on
metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientila.
Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista
viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla

1.4. Välittäjät
Prosessoijilta kumin välittää kansainvälisille
markkinoille traderit, joilta myös Nokian
Renkaat kuminsa ostaa. Kumin hinta määräytyy
mm. Singaporen raaka-ainepörssissä. Nykyisin
myös perhetilat varmistavat päivän pörssihinnan
matkapuhelimillaan.

Raakakumin tuotannon valvonta ja eettiset periaatteet
koodistolla, johon kaikkien toimittajiemme tulee
sitoutua. Asetamme ehtomme prosessoijille
saakka, mutta myös muutamat pitkäaikaiset
plantaasikasvattajat ovat sitoutuneet niihin.
Tukkureiden sekä perhetilojen suuri määrä estää
sen, että näiden toiminnalle voitaisiin asettaa
ehtoja. Samoin raakakumi sekoittuu eri viljelijöiden
tiloilta jo tukkureiden toiminnassa, joten alkuperän
seuranta on ennen prosessointia
mahdotonta. Autamme myös prosessoijia
kehittämään omia toimintojaan.

Valvomme omien raaka-ainetoimittajiemme
toimintaa auditoinneilla sekä hankinnan
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2. Kuljetus
Valtaosa renkaiden raaka-aineista kuljetetaan
merirahtina Euroopan suursatamiin Hampuriin ja
Rotterdamiin, josta ne laivataan Suomeen ja
Venäjälle. Molempien tehtaidemme raaka-aineet ovat
yhteneviä sekä samoista lähteistä, jolloin voidaan
varmistaa renkaiden laatu riippumatta
valmistuspaikasta: renkaat markkinoidaan kaikkialle
maailmaan, jolloin vain yhteneväisillä raaka-aineilla
sekä valmistusmenetelmillä voidaan taata kuluttajille
jatkuva korkea laatu kaikkialla maailmassa.

konkreettinen esimerkki vaikutuksestamme. Raportin
rahavirtavuo kuvaa Nokian Renkaiden taloudellista
vaikutusta. Ostot, palkat, verot sekä omistajille
suunnatut osingot jättävät jälkensä hyvinvointiin
kaikkialla maailmassa.
6. Kuljetus
Vianor-ketjun laajentuminen sekä autokaupan
vaatimukset ovat tuoneet muutoksia renkaidemme
logistiseen ketjuun sekä kuluttajanäkemykseen.
Aikaisemmin renkaat toimitettiin suurille
tukkumyyjille, mutta nykyisin jakelu on jakautunut
pienempiin tuote-eriin sekä pienempiin varastoihin.
Yksittäisten kuljetusmäärien lisääntyessä on
logistiikkasuunnittelu yhä tärkeämpää.

3. Alihankkijat
Teemme työtä kansainvälisesti useiden
alihankkijoiden kanssa aina rakennustöistä vartiointiin
ja siivoukseen sekä tietohallinnosta kunnossapitoon
ja logistiikkaan. Etenkin tehdaspaikkakunnillamme
Nokialla ja Vsevolozhskissa toimipaikoissamme käy
töissä kymmeniä alihankkijoita. Vakituisten
alihankkijoiden kanssa allekirjoitamme sopimuksen,
jonka allekirjoittamalla alihankkijat sitoutuvat
noudattamaan vastuullisuuspolitiikkamme sekä
eettisiä toimintaperiaatteitamme. Kilpailutamme ja
valitsemme alihankkijamme huolellisesti. Tiiviillä
yhteistyöllä alihankkijoidemme kanssa varmistamme
hedelmällisen lopputuloksen kummankin osapuolen
kannalta.

7. Jälleenmyyjät
Omistamamme Vianor-rengasketju on alallaan
Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden suurin ja
kattavin. Siihen kuului vuoden 2015 lopussa 1 475
myyntipistettä, joista 198 on Nokian Renkaiden
omistamia ja muut toimivat partner- tai franchisingperiaatteella. Vianor-ketju on laajentunut 26 eri
maahan Nokian Renkaiden päämarkkinoilla. Vianor
rakentaa perustaa konsernin tuotteiden pysyville
markkinaosuuksille ja toimii konsernin kasvun
keihäänkärkenä, kuten myös uusi kumppaniverkosto
Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Renkaitamme
jälleenmyyvät myös auto- ja rengasliikkeet kaikkialla
maailmassa.

4. Renkaan valmistus
Valmistamme renkaita kahdella paikkakunnalla,
Suomessa Nokialla ja Venäjällä Vsevolozhskissa. Yli 4
000 työntekijäämme jakavat päivittäin omaa
osaamistaan ja ideoitaan jatkuvan parantamisen
puolesta. Hakkapeliitta Way, tapamme toimia näkyy
siinä, miten hoidamme työtämme.

8. Kuluttajat
Kuluttajat eli renkaiden käyttäjät ovat arvoketjumme
tärkein lenkki. Renkaidemme turvallisuuden,
huippulaadun ja ainutlaatuisten innovaatioiden
tarkoituksena on varmistaa kuluttajille huoleton
matkanteko ja perillepääsy kaikissa keleissä. Yli 85
prosenttia renkaan hiilijalanjäljestä syntyy niiden
käytön aikana, joten tuotekehityksemme ponnistelu
sekä renkaan turvallisuuden että sen
ympäristövaikutusten parantamiseksi mitataan
kuluttajien käytössä.

5. Yhteiskunta
Vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan näkyy
suoraan tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja
Vsevolozhskissa. Olemme merkittävä paikallinen
työnantaja ja toimimme kiinteänä osana ympäröivää
yhteisöämme: Nokialla tarjoamme rengasalan
koulutusta ja Vsevolozhskissa Hakkapeliitta Village on

9. Kierrätys
Renkaista suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön
eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja
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maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta.
Kevyt, kosteutta eristävä ja olomuotonsa säilyttävä
rengasrouhe tukee tiepohjia ja saa asfaltin
hiljaisemmaksi. Kumin joustavat ominaisuudet tulevat
esiin uudestaan urheiluareenoiden pohjina, antaen
ratsastusareenoiden hevosille kevyemmän askeleen.

rengas voidaan pinnoittaa uudelleen, linja- ja
kuorma-autojen renkaat jopa 2-4 kertaa. Renkaita
voidaan myös polttaa energiaksi, sillä renkailla on
lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Uusia kierrätystapoja
ja hyötykäytön kohteita etsitään jatkuvasti.
Tutustu Suomen Rengaskierrätys Oy:hyn

Renkaan pinnoittaminen on yksi parhaimmista
kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton
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Sidosryhmätyö
Vastuullisuuden kannalta yhä kehittyvä
kansalaisyhteiskunta sekä sosiaalisen median luomat
mahdollisuudet nopeaan palautteeseen sekä
julkiseen keskusteluun ovat tehneet
sidosryhmätyöstä yhä tärkeämpää. Sidosryhmätyö on
osa liiketoimintaamme, ja sitä ohjaa yhtiön sisäinen
sidosryhmätyön ohjeistus sekä yhtiön eettiset ohjeet.
Sidosryhmätyön johtamisesta vastaa jokaisen
liiketoiminta-alueen johtaja, yhtiön viestintä ja viime
kädessä toimitusjohtaja.

sidosryhmät tärkeysjärjestykseen. Tutkimuksessa ei
tullut esiin merkittäviä muutoksia verrattuna
aikaisempaan sidosryhmämäärittelyyn. Joulukuussa
2015 teimme sidosryhmäkartoituksen ja kysyimme
heidän kantaansa Nokian Renkaiden vastuullisuuden
olennaisista aiheista. Kutsuimme mukaan kaikkiaan
835 henkilöä päämarkkina-alueiden eri sidosryhmistä
ja 345 henkilöä täytti kyselyn. Oheinen taulukko
kuvaa kyselyn tuloksia: aiheet ovat sidosryhmittäin
tärkeysjärjestyksessä. Kyselyn tuloksia on käytetty
ensimmäiseksi kehittämään vastuullisuustyötämme ja
määrittelemään Nokian Renkaiden olennaisia
vastuullisuuden aiheita. Työn tuloksia voit seurata
”Meille tärkeää” -alasivulta.

Noudatamme sidosryhmätoiminnassamme
avoimuutta ja pörssiyritykseltä vaadittuja sääntöjä.
Pyrimme vastaamaan erityisesti vastuullisuutta
koskevissa kysymyksissä kaikkien sidosryhmiemme
odotuksiin, vaikka erityisesti yhteiskuntavastuun
kysymyksissä eri sidosryhmillä voi olla keskenään
ristiriitaisia toiveita yhtiön toiminnasta.

Sidosryhmätyön tuloksista raportoimisen
kehittäminen on osa vastuullisuutemme olennaisen
aiheen ”Läpinäkyvä ja kattava raportointi” -prosessia,
jonka avulla pyrimme yhä avoimempaan ja
kattavampaan vuorovaikutukseen sidosryhmiemme
kanssa.

Syksyllä 2015 tarkensimme sidosryhmiemme
määrittelyä tekemällä konsernimme avainhenkilöille
tutkimuksen, jossa heitä pyydettiin arvottamaan

Sidosryhmät

Sidosryhmiemme odotukset
tärkeysjärjestyksessä

Yhtiömme toimenpiteet

Asiakkaat

Asiakastyytyväisyys

Kehitämme jatkuvasti
uusia turvallisia huipputuotteita

Tuoteturvallisuus

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua
ja viestimme avoimesti

Innovaatiot tuotteen
ympäristöystävällisyyden
parantamiseksi

Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde

Työntekijöiden ammattitaidon
kehittäminen

Meillä on tutut yhteyshenkilöt ja erinomainen
palvelu

Työntekijöiden tyytyväisyys ja
motivaatio
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Sidosryhmätyö

Asiakastyytyväisyys

Kehitämme jatkuvasti
uusia turvallisia huipputuotteita

Tuoteturvallisuus

Tarjoamme erinomaista palvelua ja viestimme
avoimesti

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Tuotteissamme on hyvä hinta-laatusuhde

Innovaatiot tuotteen
ympäristöystävällisyyden
parantamiseksi

Tarjoamme uusia palveluja ja ohjelmia koko ajan,
kuten Hakka-turva ja Aramid-turva

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso

Osakkeenomistajat, Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
sijoittajat ja
Läpinäkyvä ja kattava raportointi
rahoitus
Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Jaamme vähintään 35 prosenttia osinkoa vuoden
nettotuloksesta
Palvelemme sijoittajia lupauksiemme mukaisesti
Hallitsemme riskimme ja toimimme
toimintaohjeidemme mukaisesti

Yhtiön riskienhallinta ml.
vastuullisuus

Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti

Tuoteturvallisuus

Henkilöstö

Asiakastyytyväisyys

Edistämme henkilöstömme hyvinvointia
turvallisella ja motivoivalla työympäristöllä

Työntekijöiden tyytyväisyys ja
motivaatio

Sitoutamme henkilöstömme operatiiviseen
suunniteluun

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso

Kehitämme työntekijöiden henkilökohtaista
osaamista

Tuoteturvallisuus

Kunnioitamme yksilöiden ja ryhmien omia
kulttuureja ja arvoja sekä tuemme
tasavertaisuutta

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Kehitämme johtajuutta ja esimiestaitoja
säännöllisesti
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Alihankkijat ja
toimittajat

Sidosryhmätyö

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää
yhteistyötä

Asiakastyytyväisyys

Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso

Varmistamme osaltamme turvallisen
työympäristön yksiköissämme työtä tekeville
alihankkijoille

Työntekijöiden tyytyväisyys ja
motivaatio
Vastuullisuus raaka-aineiden,
tuotteiden ja palveluiden
hankinnassa

Viranomaiset

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Noudatamme lakeja ja asetuksia
Raportoimme ja pidämme yhteyttä aktiivisesti,
säännöllisesti ja avoimesti

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso

Annamme tukea päätöksenteossa

Tuoteturvallisuus
Vastuullisuus raaka-aineiden,
tuotteiden ja palveluiden
hankinnassa
Tuotannossa ja kuljetuksissa
syntyvien
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
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Kansalaisjärjestöt

Sidosryhmätyö

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti
Yritysvastuuasiat ovat ajan tasalla yhtiömme
verkkosivuilla

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso
Vastuullisuus raaka-aineiden,
tuotteiden ja palveluiden
hankinnassa
Tuotannossa ja kuljetuksissa
syntyvien
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
Tuoteturvallisuus

Yliopistot ja
tutkimuslaitokset

Toimintojen korkea terveys- ja
turvallisuustaso

Tarjoamme pitkäaikaisia suhteita ja hyvää
yhteistyötä

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Tarjoamme opiskelijoille harjoittelu- ja
lopputyöpaikkoja sekä asiantuntemusta

Tuoteturvallisuus
Luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen ja parantaminen
tuotantolaitosten alueilla
Tuotannossa syntyvien jätteiden
määrän vähentäminen
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Media

Sidosryhmätyö

Tuoteturvallisuus

Viestintämme on avointa ja aktiivista

Innovaatiot tuotteen
ympäristöystävällisyyden
parantamiseksi

Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja
tavoitettavissa niin turvalliseen ajamiseen kuin
tuotteisiin liittyvissä asioissa

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen
Asiakastyytyväisyys
Työntekijöiden tyytyväisyys ja
motivaatio

Naapurit

Liiketoiminnan eettisyys,
lainsäädännön noudattaminen

Olemme hyvä työnantaja ja naapuri
Kommunikoimme aktiivisesti ja avoimesti

Läpinäkyvä ja kattava raportointi
Tuotannossa syntyvien jätteiden
määrän vähentäminen
Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden
toiminnoissa
Vastuullisuus raaka-aineiden,
tuotteiden ja palveluiden
hankinnassa
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Tuemme paikallisten yhteisöjen toimia
Toimimme menettelyohjeidemme mukaisesti ja
huolehdimme hyvästä riskienhallinnasta
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Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat
Nokian Renkaat on turvallisuuden ja
ympäristöasioiden pitkäjänteisessä kehittämisessä
rengasalan edelläkävijä. Vastuullisuus
merkitsee meille enemmän kuin yhteiskunnan
asettamien vaatimusten ja normien täyttämistä.

Responsible Care ohjelma kattaa kaikki yrityksen
kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskeisiä
teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö,
tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus,
hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja
yhteistyö.

Toimintamme peruskiviä ovat turvalliset ja
ympäristöystävälliset tuotteet, alan parhaat
tuotantoprosessit, turvallinen työympäristö ja
henkilöstön hyvinvointi.

Nokian Renkaat Oyj mukaan OMX GES
Sustainability Finland –indeksiin 12/2012

Nokian Renkaat on allekirjoittanut
Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact
-aloitteen ja rekisteröity aloitteen
tukijajäseneksi 23.12.2015 alkaen

Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen
ja luotettavan mittariston vastuulliseen
sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun
näkökulmasta 40 johtavaa Nasdaq Helsingissä
noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen
perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset,
jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden
hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan
(ESG-asiat). Nasdaq Helsinki laskee indeksin
yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.

Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään
konsernin sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan
vastuullisin keinoin. Mukana on maailmanlaajuisesti
yli 8 000 yritystä ja noin 4 000 muuta osallistujaa,
kuten kansalaisjärjestöjä ja julkisen sektorin
toimijoita. Aloitteen kymmenen periaatetta ovat
yhdenmukaiset Nokian Renkaiden eettisen
ohjeistuksen kanssa ja niiden edistäminen tukee
asemaamme vastuullisena premium-valmistajana.

Yritysvastuuraportti 2014
31.3.2015
Nokian Renkaat Oyj on julkaissut GRI G4 -ohjeistoa
noudattavan yritysvastuuraporttinsa, joka on
luettavissa osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/
vastuullisuus. Raportti kuvaa Nokian Renkaiden
toimintaa ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja
taloudellisen vastuun näkökulmasta, osana
kansainvälistä arvoketjua.

Nokian Renkaat on liittynyt 1.1.2015
alkaen Kemianteollisuuden Responsible Care
-ohjelmaan

Yritysvastuuraportti 2014

48

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

Yritysvastuuraportti 2013

EMAS-raportti 2008

12.6.2014

01.07.2009

Nokian Renkaiden uudistettu, GRI G4 -ohjeistoon
perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin yhtiön
verkkosivuilla. Raportissa voi edetä vaivattomasti
perinteisen navigaation lisäksi myös GRIvertailutaulukon linkkien avulla. Raportin voi myös
helposti tulostaa joko kokonaan tai vain tarvittavin
osin.

EMAS-raportti 2008, pdf

Yritysvastuuraportti 2013

Ympäristöselonteko 2006

EMAS-raportti 2007
01.06.2008
EMAS-raportti 2007, pdf

Yritysvastuuraportti 2012

15.04.2007

12.06.2013

Ympäristöselonteko 2006, pdf

Nokian Renkaat julkaisi historiansa ensimmäisen GRIohjeistuksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti
laaditun yritysvastuuraportin, joka kuvaa konsernin
vastuuohjelman tavoitteita, suunnitelmia, tehtyjä
toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2012. Lisää
perspektiiviä raporttiin on tuotu avaamalla Nokian
Renkaiden toimintaa myös lähivuosien osalta.

EMAS-raportti 2005
10.04.2006
EMAS-raportti 2005, pdf

Ympäristöselonteko 2003

Yritysvastuuraportti 2012 (englanninkielinen)

14.04.2003

EMAS-raportti 2011

Ympäristöselonteko 2003, pdf

23.08.2012

Nokian Renkaille myönnetyt sertifikaatit:

EMAS-raportti 2011, pdf
•
•
•
•

EMAS-raportti 2010
20.05.2011

•
•
•
•

ISO 9001:2008 (pdf)
ISO 14001:2004 (pdf)
ISO/TS 16949 (Nokia) (pdf)
ISO/TS 16949 (Vsevolozhsk) (pdf)

1994 ISO 9001 -Sertifikaatti (laatu), Nokia
1995 BS 7750 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
1998 ISO 14001 -Sertifikaatti (ympäristö), Nokia
2006 ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti,
Vsevolozhsk
• 2008 ISO 9001 ja 14001 -Sertifikaatti, Nokian
Däck Ab

EMAS-raportti 2010, pdf

Ympäristöselonteko 2009
15.06.2010
Ympäristöselonteko 2009, pdf
49

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat

• 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu),
Nokia
• 2013 ISO/TS 16949:2009 -Sertifikaatti (laatu),
Vsevolozhsk

- Vuonna 2006 EBAEn kunniamaininta
”Environmentally friendly tyres” (European Business
Awards for the Environment - Suomen sarjassa.

Kunniamaininnat:
- Useita voittoja ja palkintosijoja ympäristöraporttikilpailuissa
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Maailma renkailla

Tuoteturvallisuuden ja tuotekehityksen
johtaminen
Tehtävänämme on kehittää ja valmistaa maailman turvallisimpia, laadukkaimpia ja
ympäristöystävällisimpiä renkaita. Kehitystyötämme ohjaa kestävän turvallisuuden
periaate: renkaan turvallisten ominaisuuksien täytyy säilyä lähes muuttumattomina
tuotteen käyttöiän ajan. Uudistamme säännöllisesti eri markkinoille räätälöityä
kattavaa tuotevalikoimaamme ja testaamme tuotteitamme autenttisissa olosuhteissa,
jotta ne toimivat turvallisen luotettavasti vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa.
Tuotekehityksen johtaminen
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Tuotekehityksen johtaminen

Tuotekehityksen johtaminen
Tuotekehityksen ja turvallisuuden johtaminen

ratkaisuja uusiin innovaatioihin. Rengastekninen
osasto mm. määrittää tuotteille korkean laadun
takaavat lopulliset tuotereseptit, sisäänajaa uudet
renkaat tuotantoon sekä suunnittelee ja
valmistaa koerengassarjoja.
Rakennesuunnittelu valitsee renkaan eri
komponentit, joiden avulla vaikutetaan muun muassa
renkaan vierintävastukseen, käsiteltävyyteen ja
rengasmeluun. Pintamallikehitys suunnittelee uusien
renkaiden pintakuviot ja sivupintojen ulkoasun.
Koerenkaat asetetaan koeosaston Indoor-puolella
äärimmäisiin testeihin: nopeuskestävyys,
rasituskestävyys ja vierintävastus selvitetään tarkasti
huipputeknisillä testauslaitteilla. Ominaisuuksiltaan
parhaita renkaita testataan useampaan kertaan, jotta
saadaan mahdollisimman paljon informaatiota
renkaan suorituskyvystä. Paraskaan tietokoneohjelma
ei voi yltää tuntumakuljettajan ajokokemuksesta
saamiin havaintoihin ja tuntumaan, ja näiden
testausten perusteella renkaiden ominaisuudet
hiotaan huippuunsa.

Tavoitteenamme on kehittää ja valmistaa maailman
turvallisimpia, laadukkaimpia ja
ympäristöystävällisimpiä renkaita. Kehitystyötämme
ohjaa kestävän turvallisuuden periaate: renkaan
turvallisten ominaisuuksien täytyy säilyä lähes
muuttumattomina tuotteen käyttöiän ajan.
Kehitämme säännöllisesti eri markkinoille räätälöityä
kattavaa tuotevalikoimaamme analysoimalla ja
tutkimalla tuotteitamme monipuolisin
menetelmin sekä testaamalla niitä autenttisissa
olosuhteissa. Näin varmistamme, että renkaamme
toimivat turvallisen luotettavasti vaihtelevissa ja
vaativissa olosuhteissa.
Uudistamme aktiivisesti tuotevalikoimaamme siten,
että uusien eli enintään kaksi vuotta vanhojen
tuotemallien osuus vuotuisesta myynnistämme
pysyttelee 30 prosentin tuntumassa. Renkaidemme
taustalla on teknologista edelläkävijyyttä sekä
omistautuneisuutta entistä turvallisempien ja
laadukkaimpien tuotteiden kehittämiseen.
Tuotekehitys on erittäin tärkeä
osa liiketoimintaamme. Yksikön johtaja kuuluu
yrityksen johtoryhmään ja raportoi suoraan
toimitusjohtajalle.

Tuotteemme vaikuttavat merkittävästi
liikenneturvallisuuteen. Kaikkien uusien
tuotteidemme turvallisuusominaisuuksille, kuten
esimerkiksi pito-ominaisuuksille ja vesiliirron
estokyvylle, asetetaan mitattavia
tavoitteita. Tuoteominaisuuksia mitataan testaamalla
erittäin paljon. Koska olennainen osa renkaan
elinkaaren ympäristövaikutuksista syntyy renkaan
käyttövaiheessa vierintävastuksen aiheuttaman
ajoneuvon polttoaineen kulutuksen kautta, on
renkaiden vierintävastuksen alentaminen yksi
keskeinen tuotekehityksen tavoite. Kaikille uusille
renkaille asetetaankin tavoitteet vierintävastuksen
suhteen ja kaikista tuotteista mitataan niiden
vierintävastus.

Tuotekehityksemme koostuu seuraavista
avainfunktioista: materiaalikehitys, rengastekninen
osasto, pintamalli- ja rakennesuunnittelu sekä
koeosasto. Henkilöauton renkaiden, raskaiden
renkaiden ja pinnoitteiden materiaalit kehitetään
materiaalikehitysosastolla. Osaston kädenjälki näkyy
kaikkialla renkaassa niin tiekosketuksessa olevassa
kulutuspintasekoituksessa kuin aina renkaan ytimessä
olevissa komponenteissakin. Uusimpien
huipputuotteiden ominaisuuksia parannetaan
soveltamalla materiaaliteknologian viimeisimpiä

Loppuvuodesta 2015 havaitsimme sisäisen
auditointimme yhteydessä rikkeitä siinä, miten
osallistumisemme lehtitesteihin on hoidettu.
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Kerroimme tästä itse julkisuuteen alkuvuodesta 2016.
Muutimme toimintatapojamme ja yritämme nyt
vaikuttaa siihen, että koko teollisuudenala kehittyisi
läpinäkyvämmäksi testaustoiminnan suhteen.
Teemme nyt vahvasti työtä kuluttajien luottamuksen
parantamiseksi sekä toimintamme tehostamiseksi
vastuullisuuden saralla. Testauskäytäntöjä ja toimintaa kokonaisuudessaan käsitellään laajemmin
vuoden 2016 raportissa.

Lue testirengaspolitiikkamme tästä!
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Tuoteturvallisuus ja laatu
Tuotekehityksemme vankka kokemus ja
ennakkoluuloton asenne ovat jo yli 80 vuoden ajan
tuottaneet turvallisuutta ja ajomukavuutta edistäviä
patentoituja ratkaisuja vaativiin oloihin.

kategoriaan. Alhaisen vierintävastuksen ja korkean
märkäpidon huippurenkaat vastaavat EU:n
luokittelujärjestelmän A-, B- ja C-luokkia. Myös
aktiivisten tuotenimikkeiden määrä kasvoi 12
prosenttia vuonna 2015.

Yhtiömme panostaa viimeisimpään tekniikkaan ja
materiaaleihin, mistä yhtenä osoituksena on
tuotevalikoimamme säännöllinen uudistaminen.
Huolellisesti eri markkinoille räätälöity kattava
tuotevalikoima uudistuu nopeasti: uusien tuotteiden
osuus on vähintään neljännes vuotuisesta
liikevaihdosta.

Tuotteidemme ytimessä
vihreät valinnat
Tuotekehityksemme kestävän turvallisuuden periaate
pitää sisällään myös lupauksen ympäristöystävällisten
tuotteiden ja tuotantoteknologian kehittämisestä.
Yhtiömme on ollut rengasalan edelläkävijänä
kehittämässä tuotteita, joiden valmistuksessa
käytetään ympäristöystävällisiä raaka-aineita, ja
joiden käytön aikaiset ympäristövaikutukset jäävät
mahdollisimman pieniksi.

Tuotekehityksemme perusperiaate on säilynyt
samana jo yli 80 vuoden ajan: renkaamme
kehitetään haastavien ajo-olojen kuluttajille, jotka
vaativat renkailta turvallisuutta, kestävyyttä ja
mukavuutta kaikissa ajotilanteissa.
Kuluttajan rengasvalinnan lähtökohtana on
soveltuvuus omaan käyttöön: ajo-olosuhteisiin ja
ajotapaan. Esimerkiksi raskaita työkonerenkaita
käyttävä urakoitsija vaatii renkailtaan erilaisia
ominaisuuksia kuin henkilöauton kuljettaja.
Urakoitsija etsii työskentelyynsä tehokkuutta ja
enemmän käyttötunteja. Räätälöity, globaali
tuotepolitiikkamme huomioi erilaiset käyttökohteet ja
markkina-alueet, jotka tarvitsevat omia yksilöityjä
tuotteita ja täsmäinnovaatioita. Kehitystyötämme
ohjaa kestävän turvallisuuden periaate: renkaan
turvallisten ominaisuuksien tulee säilyä lähes
muuttumattomina tuotteen käyttöiän ajan.

Esimerkiksi vuonna 2015 lanseerasimme EUrengasmerkkinnän parhaimpaan A-luokkaan
kuuluvat kesä- ja talvirenkaat: Nokian Hakka Green
2 ja Nokian eLine 2 -kesärenkaat sekä Nokian WR
SUV 3 -talvirengas (koko 265/50 R19 V) kuuluvat
kaikki vierintävastukseltaan A-luokkaan. Nokian WR
SUV 3 on maailman ensimmäinen talvirengas, jonka
märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EUrengasmerkinnän parasta A-luokkaa. Nokian Hakka
Green 2:n ja Nokian eLine 2:n valikoimista löytyy
useita märkäpidoltaan ja vierintävastukseltaan EUrengasmerkinnän A-luokkaan kuuluvia rengaskokoja.
EU-rengasmerkinnän mukaiset ominaisuusluokitukset
vaihtelevat saman rengasperheen sisällä.

Vuonna 2015 korkean jääpidon omaavia ns.
pohjoismaisia talvirenkaita oli 60,6 prosenttia koko
talvirengasvalikoimasta. Polttoaineenkulutusta
alentavien erityisen alhaisen vierintävastuksen
renkaiden osuus oli 85 prosenttia (vuonna 2014 osuus
oli 76 prosenttia). Kesärengastuotteista 90,4
prosenttia kuului erittäin korkean märkäpidon

Haitallisten korkea-aromaattisten öljyjen käytöstä
luovuimme tuotannossamme kokonaan jo vuoden
2004 lopussa, emmekä käytä tuotannossamme
mitään karsinogeenisia raaka-aineita. Esimerkillämme
nopeutimme puhdistettujen, matala-aromaattisten
öljyjen käyttöä renkaiden valmistuksessa Euroopassa.
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Matala-aromaattisten mineraaliöljyjen lisäksi
tuotteissamme käytetään vain kasviperäisiä öljyjä.
Sekoituksissa käytettävä uusiutuva raaka-aine,
rypsiöljy, tuo talvirenkaaseen repimislujuutta sekä
lisää lumi- ja jääpitoa. Kesärenkaissa käytetty
mäntyöljy parantaa taasen kulumiskestävyyttä.
Kumisekoituksessa öljyjen osuus voi olla jopa 20
prosenttia.

Jokaisesta vastaanotetusta raaka-aine-erästä otetaan
näyte laboratoriotutkimusta varten ja raaka-aine-erät
odottavat varastossa laboratoriomme myöntämää
käyttöönottohyväksyntää ennen kuin sitä käytetään
kumisekoituksen valmistukseen.
Ostopolitiikkamme mukaisesti hankimme raakaaineet kansainvälisesti luotettavilta toimittajilta ja
selvitämme tuotteiden hankintaprosessissa myös
toimittajien sitoutuneisuutta ympäristöasioidensa
hoitamiseen.

Renkaiden valmistuksessa käytetään kumisekoitusten
lisäksi vahvikemateriaaleina muun muassa terästä ja
tekstiilejä. Kumisekoitusten valmistuksessa käytetään
luonnonkumin ja synteettisen kumin sekä öljyjen
täyteaineita, kuten nokea ja silikaa sekä rikkiä ja
erilaisia kemikaaleja.

Kaikki yhtiöömme tuotujen raaka-aineiden
pakkausmateriaalit kierrätetään, esimerkiksi osa
pakkauslavoista palautetaan takaisin toimittajille
uudelleen hyödynnettäväksi.

Yhtiössämme yksikään raaka-aine ei päädy
tuotantoon ilman oman laboratoriomme hyväksyntää.
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Rengasvalinnalla on väliä
• Lehtien rengastestit myös kertovat, miten
markkinoilla olevissa renkaissa on
liikenneturvallisuuteen vaikuttavia eroja.
Esimerkiksi jarrutusmatkat voivat
parhaimman ja huonomman renkaan välillä
olla jopa yli 20 metriä.
• Autoilun kustannukset ovat myös yksi hyvä
syy silmäillä rengastestejä hiukan lähemmin,
sillä vierintävastuksen osuus ajoneuvon
polttoaineenkulutuksesta on noin 20
prosenttia. Mitä pienempi vierintävastus, sitä
pienempi on polttoaineenkulutus. Toisin kuin
yleensä luullaan, talvirenkaan vierintävastus

Autolehtien rengastesteissä vertaillaan
monipuolisesti markkinoilla olevien nasta- ja
kitkarenkaiden erilaisia ominaisuuksia niin jäällä,
lumella kuin myös märällä tiellä. On sitten kyse

on yleisesti matalampi kuin useimpien
kesärenkaiden.
• Rengasvalinnalla voi vaikuttaa myös
ajomukavuuteen. Kitkarenkaat ovat
pehmeämmän kumiseoksensa vuoksi
hiljaisempi vaihtoehto kuin nastarenkaat,
joskin moderni nastateknologia on
merkittävästi alentanut myös nastarenkaiden
ajoääntä.

talvi- tai kesärenkaiden valinnasta,
kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin
asioihin:
• Testien lopputulosten lisäksi on suositeltavaa
tutustua myös ominaisuuksien, kuten
jääpitoon, ajomukavuuteen tai
polttoaineensäästöön liittyviin osatesteihin.
• Renkaiden valinnassa pitäisi ottaa omien
mieltymysten lisäksi huomioon, ketkä autoa
käyttävät, ja onko heidän ajokokemuksissaan
suuria eroja. Turvallisuuden lisäämiseksi
kannattaa perheen yhteiseen autoon hankkia
renkaat vähemmän kokeneen mukaan.

Pienempi vierintävastus,
ympäristö kiittää

Yksi vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä on
renkaan paino, jota keventämällä säästetään myös
raaka-aineita ja prosessienergiaa. Olemme
onnistuneet määrätietoisella ja pitkäjänteisellä
tuotekehityksellä edelleen pienentämään uusien
renkaidemme vierintävastusta eli valmistamme
entistä kevyemmin vieriviä renkaita.

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista
merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus.
Polttoaineen kulutusta vähentämällä voidaan
vähentää ilmakehään pääsevien kasvihuonekaasujen
määrää. Matalan vierintävastuksen renkailla voi
säästää jopa yli 0,6 litraa polttoainetta/100 km ja
samalla alentaa CO2-päästöjä 14 g/km. Vuonna 2015

Henkilöauton talvirenkaiden vierintävastus on
nykyään keskimäärin alhaisempi kuin kesärenkaiden.
Tämä on saatu aikaan muun muassa kehittämällä
pintakuviointia sekä pintakumin sekoituksia.
Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan
kehitystyömme kohde.

polttoaineenkulutusta alentavien alhaisen
vierintävastuksen renkaidemme osuus oli 85
prosenttia.
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Nokian WR SUV 3: EU-rengasmerkinnän paras Aluokitus nyt myös talvirenkaissa
käyttö voi merkitä autoilijalle parhaimmillaan jopa
18 metriä lyhempää jarrutusmatkaa märällä tiellä
ja yli 0,6 I/100 km polttoainesäästöä. Kevyesti
rullaavat renkaat vähentävät myös CO2-päästöjä 14
g/km.
Uutuusrenkaan SUV-käyttöön sovitettu Nokian Twin
Trac SUV Silica -kumisekoitus ja Nokian Tyres
Aramid Sidewall -teknologia varmistavat, että
Keski-Euroopan vaihtelevassa talvessa liikkuvat
autoilijat voivat nauttia alan parhaasta lumi- ja
märkäpidosta, polttoainetehokkuudesta sekä
tarkasta ajotuntumasta, joka yhdistyy erinomaiseen
kestävyyteen.

Nokian Renkaat toi Keski-Euroopan markkinoille
syksyllä 2015 maailman ensimmäisen talvirenkaan,
jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat
EU-rengasmerkinnän parhaat eli A-luokassa. Nokian
WR SUV 3 -talvirenkaan (koko 265/50 R19 V)

Lue lisää A-luokan talvirenkaasta!

Hiljaisempia renkaita –
turvallisempaa liikkumista

Huolellista testausta
Tuotteidemme kulumiskestävyys perustuu
huolelliseen rakennekehitykseen ja testaukseen.
Aidoissa käyttöolosuhteissa tapahtuva testaaminen,
talven ja tuotteiden ominaisuuksien perinpohjainen
ymmärtäminen on meille ominaista. Yhtiömme
omassa Ivalon-testikeskuksessa keskitytään
vaativaan talvitestaukseen lokakuusta toukokuuhun.
Korkeatasoinen laitteisto, monipuoliset testit ja
asiantuntevat tuotekehitystiimit ja tuntuma-ajajat
varmistavat, että Ivalossa käydään läpi kaikki
talviautoilun ääritilanteet.

Renkaan ja tien kosketuksesta syntyvän melun
pienentämisellä lisätään yleistä viihtyvyyttä ja sen on
todettu vaikuttavan myös kuljettajan vireystilaan,
joka puolestaan on yhteydessä
liikenneturvallisuuteen.
Panostamme jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun
pienentämiseen ja tuotekehityksemme yhtenä
tavoitteena onkin suunnitella entistä hiljaisempia
renkaita. Tuotteidemme pintamalleissa on lukuisia
melua vähentäviä keksintöjä: kuviopalojen sijoittelu,
pitkittäisurien kohoumat ja melukolot.

Nokian-testikeskuksessamme renkaita testataan
keväästä myöhäiseen syksyyn. Se tarjoaa
ainutlaatuiset puitteet mm. sohjoliirtotestaukselle,
jonka aloitimme ensimmäisenä maailmassa vuonna
1996.

Polttoaineen kulutusta, haitallisia päästöjä sekä
ohiajomelua vähentävät kokonaisvaltaisesti
ympäristöystävälliset tuotteet sekä luonnonmukaiset
materiaalit viitoittavat tietämme myös
tulevaisuudessa.

Kattavien tulosten keräämiseksi testaamme renkaita
myös ulkomaisilla radoilla. Lisäksi testaamme
renkaita sisätiloihin asennetuilla koestuskoneilla,
joiden avulla mitataan mm. renkaan rakenteellista
lujuutta ja nopeuskestävyyttä. Valvomme renkaiden

Lue lisää renkaiden ympäristövaikutuksista ja siitä,
miten sinä voit vaikuttaa ympäristöön
rengasvalinnallasi!
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virheettömyyttä jatkuvasti toistuvin kokein, joissa
varmistutaan tuotteiden laadusta ja teknisestä
luotettavuudesta. Riittävän tiedon varmistamiseksi
teemme testausyhteistyötä monien asiakkaidemme
kanssa kaikissa tuoteryhmissä, ja haluamme myös
kuulla asiakkaidemme havainnoista. Tiivis yhteistyö
johtavien autonvalmistajien kanssa varmistaa, että
tuotteet hyödyntävät optimaalisesti uusinta
teknologiaa. Täysin uuden henkilöautonrenkaan
kehittäminen kestää 2–4 vuotta.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan talvirenkaille uusia
vaatimuksia: renkaiden on taattava autoilijalle
turvallinen pito sekä lumisilla ja jäisillä että sohjoisilla
ja märillä teillä. Huomioimme tuotteidemme
suunnittelussa ja testauksessa myös
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet.
Konsernimme ei ole toteuttanut yli 15 vuoteen
yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Tämä on
yksi osoitus tuotteiden huolellisesta testaamisesta,
perusteellisesta laadunvarmistuksesta ja
korkealaatuisista raaka-aineista. Yhtiömme ei
myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä,
jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Tuntuma ratkaisee – renkaan luonne selviää vain
ajamalla

Paraskaan mittalaitteiden avulla suoritettu testaus
ei kerro miltä rengas ajettaessa tuntuu. Nokian
Renkaiden tuntumakuljettajat ajavat vuosittain
satojatuhansia kilometrejä tunnustellen, aistien ja
arvioiden. Kun ajoneuvosta on tullut osa
selkärankaa, rengastestaaja tietää, miltä rengas
tuntuu.

Ajoneuvotestausta tehdään Suomen lisäksi
kaikkialla maailmassa, erilaisilla tienpinnoilla,
nopeasti muuttuvissa ajokeleissä. Maailman
parhaat testikuljettajat, laaja-alainen
testaustoiminta ja monipuolinen testauskalusto
takaavat, että renkaat toimivat parhaalla
mahdollisella tavalla vaihtelevissa tilanteissa myös
äärioloissa.
Lue lisää testauksesta!
Lataa testausesite!
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Hakka-turva varmistaa matkan
jatkumisen rengasongelman
yllättäessä

Laatuluokitusjärjestelmä
ostopäätöksen tueksi
Seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja
turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan
unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme
toiminnassamme valmistelussa olevien säädösten
vaikutuksia.

Nokian Hakka -kesärenkaamme antavat pohjoisen
karheilla teillä optimaalisen pidon laajalla lämpötilaalueella, varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn.
Ainutlaatuiseen Hakka-konseptiimme kuuluvat myös
Hakka-turva ja Hakka-turvan tiepalvelu, jotka tuovat
lisää mielenrauhaa pohjoisen kesä- ja talviteille.

Euroopan alueella on käytössä Euroopan unionin
laatuluokitusjärjestelmä, jonka luokitukset ovat A, B,
C, D, E, F ja G. Vihreä A-luokka on korkein eli paras ja
punainen G-luokka alhaisin eli heikoin luokitus.
Luokitusmerkintä kertoo, kuinka paljon rengas
vaikuttaa auton polttoainetehokkuuteen sekä siihen,
mikä sen toimivuus on märissä olosuhteissa. Lisäksi
ulkoinen vierintämelu ilmaistaan desibeleinä.
Siirtyminen luokasta toiseen tarkoittaa käytännössä,
että keskivertoauton polttoaineenkulutus pienenee
noin 2-3 prosenttia. EU-rengasmerkinnän mukaiset
ominaisuusluokitukset vaihtelevat saman
rengasperheen sisällä.

Hakka-turva on Nokian Hakka ja Nokian Hakkapeliitta
-talvirengassarjan mukana tuleva ainutlaatuinen
palvelu, joka takaa sen, että jos asianmukaisesti
käytetty rengas rikkoutuu tapaturmaisesti
korjauskelvottomaksi, saa tilalle uuden vastaavan
tuotteen veloituksetta Nokian Renkaiden tuotteita
myyvästä liikkeestä muun muassa Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.
Hakka-turva on voimassa neljän millimetrin
uransyvyyteen saakka, enintään yhden vuoden
renkaan ostohetkestä. Hakka-turvan tiepalvelu
varmistaa, että perille pääsee pahimpanakin
mahdollisena päivänä. Jos rengas rikkoutuu
tienpäällä, soitto riittää ja tiepalvelu saapuu avuksi.

Rengasmerkintä ei kuitenkaan huomioi Pohjoismaissa
tyypillisiä todellisia talviolosuhteita. Merkintä koskee
nastattomia talvirenkaita eli kitkarenkaita, mutta ei
nastarenkaita. Luokitusjärjestelmän ainoa
turvallisuutta mittaava osa on renkaan märkäpito.
Märkäpidon korostaminen sopii hyvin
keskieurooppalaisiin tieolosuhteisiin, mutta vaativissa
ja vaihtelevissa Pohjoismaisissa talvikeleissä
renkaiden tärkeimmät turvallisuusominaisuudet ovat
jääpito ja lumipito. Näiltä osin nykyinen
merkintä saattaa johtaa kuluttajaa harhaan ja
vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Lisäksi tarjoamme Aramid-sivupinnallisille Nokian Line
SUV, Nokian zLine SUV, Nokian WR SUV 3, Nokian
Weatherproof SUV ja Nokian Hakkapeliitta R2 SUV renkaillemme Aramid-turvan, joka
kattaa tapaturmaisesti aiheutuneet sivupintavauriot.
Kuluttajan on mahdollista saada vahingoittuneiden
renkaiden tilalle vastaavat tuotteet kaikilta Nokian
Renkaiden Aramid-ohjelmaan
kuuluvilta jälleenmyyjiltä.

Erot pohjoismaisten ja
keskieurooppalaisten kitkarenkaiden välillä ovat
merkittäviä. Nokian Renkaiden vertailutesteissä on
todettu, että 50 kilometrin tuntivauhdista
jarrutettaessa pohjoismainen kitkarengas pysähtyy 60
metrin päässä jarrutuksesta, kun taas
keskieurooppalainen kitkarengas pysähtyy 78 metrin
kohdalla. Kitkarenkaista ei pysty päältäpäin
erottamaan, onko renkaassa riittävä jääpito vai ei. VTT

Lue lisää Hakka-turvasta
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suosittelikin vuonna 2013, että renkaisiin tulisi lisätä
merkintä lumi- ja jääpidosta, jotta kuluttajat osaisivat
valita tarpeisiinsa ja ajo-olosuhteisiin sopivan
kitkarenkaan. Turvallisuuden edelläkävijänä olemme
vaikuttamassa siihen, että erilaisten talvikäyttöön
hyväksyttyjen renkaiden talvipito-ominaisuudet tulisi
olla myös todennettuna. Jääpitomerkintä helpottaisi
erityisesti pohjoismaisten kuluttajien
talvirengasvalintaa ja parantaisi liikenneturvallisuutta.

Vaikka nykyiset merkinnät parantavat eri
rengasmallien vertailtavuutta, valintapäätöksen
tueksi on syytä hankkia lisätietoa myös
asiantuntevilta rengasmyyjiltä, riippumattomien
automedioiden lehtitesteistä ja rengasvalmistajilta.
Kuluttajien turvallisuuden kannalta on oleellista
hankkia oikeanlaiset renkaat oikeisiin olosuhteisiin.
Lue lisää laatuluokitusjärjestelmästä ja sen
soveltuvuudesta Pohjoisen talvikeleihin.

EU-rengasmerkintätestaus
Rengasmerkintä kertoo tuotteen
polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta sekä
ohiajomelusta ilmoittamalla nämä luokka-arvoina.
Rengasmerkintäasetus velvoittaa valmistajan
testaamaan renkaitaan asetuksessa ilmoitetuilla,
kansainvälisesti standardoiduilla testimenetelmillä,
ja näiden tulosten perusteella määrittelemään
kullekin tuotteelle luokka-arvot. Valmistajan ei ole
pakko testata jokaista tuotetta, vaan tuotteita voi
tarvittaessa myös ryhmitellä ominaisuuksien
mukaan. Asetuksessa lisäksi velvoitetaan EU:n
jäsenvaltiot suorittamaan renkaiden
markkinavalvontaa ja annetaan ohjeet
varmennustestauksesta. EU:n komissiolle on
annettu tehtäväksi koordinoida jäsenvaltioiden
markkinavalvontatoimia, jotta niistä saadaan
suurempi hyöty koko EU:n alueelle.
Jotta polttoainetaloudellisuudesta kertovat
merkinnät olisivat mahdollisimman
vertailukelpoisia, saa niiden taustalla olevia
renkaiden vierintävastustestejä tehdä ainoastaan
sellaisilla laitteilla, jotka on harmonisoitu
eurooppalaisen referenssikoneen kanssa. Euroopan
komissio koordinoi tätä laajaa, kansainvälistä
harmonisoimisprosessia. Nokian Renkaiden kaikki
vierintävastustestilaitteet on harmonisoitu EUjärjestelmässä.

EU:n rengasmerkintä tuli pakolliseksi marraskuun
2012 alusta, mistä lähtien renkaita ostavat
kuluttajat ovat voineet nähdä tarran
rengasliikkeessä joko renkaan kulutuspinnassa tai
renkaan vierellä ostopäätöstä tehdessään.
Rengasvalmistajat myös ilmoittavat tarrassa
mainitut tiedot omilla Internet-sivuillaan sekä
esimerkiksi teknisessä markkinointimateriaalissaan.
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Uusia ympäristöystävällisempiä
renkaita

Katumaastureihin suunniteltu Nokian Hakkapeliitta
SUV 8 on lähes neljän vuoden huolellisen kehitystyön
tulos. Omissa testikeskuksissamme Ivalossa ja
Nokialla tehdyn määrätietoisen testauksen ansiosta
Hakkapeliitta 8 SUV kantaa ja hallitsee suuret
pyöräkuormansa vakaasti ja varmasti olipa kyseessä
jää, lumi, kuiva tie tai aina vaarallinen sohjo. Kelin
lisäksi omat haasteensa pohjoisen teillä liikkuville
autoilijoille tuovat roudan repimät, epätasaiset
ajoradat ja katukivetyksen viiltävät särmät.

Laadukas rengas on paljon muuta kuin pelkkä
kumikimpale. Se on huolellisen kehitystyön ja
monipuolisen testauksen tuloksena syntynyt, tarkasti
valmistettu korkean teknologian tuote. Luotettavaan
renkaaseen sitoutuu kemiallista ja teknistä osaamista,
laadukkaita raaka-aineita ja rakenneratkaisuja sekä
loppuun saakka vietyä testaamista.

Tutkimusten mukaan katumaasturikäytössä
mahdolliset renkaan vaurioitumiseen johtavat iskut
kohdistuvat useimmiten renkaan sivupintaan. Nokian
Hakkapeliitta 8 SUV -nastarenkaassa, kuten monissa
muissakin katumaastureihin suunnatuissa
tuotteissamme iskun- ja viillonkestävyys
maksimoidaan Nokian Tyres Aramid Sidewall teknologialla. Kulutusta ja viiltoja poikkeuksellisen
hyvin kestävä sivupintasekoitus sisältää äärimmäisen
vahvaa aramid-katkokuitua. Samaa materiaalia
hyödynnetään lentokoneteollisuudessa ja
sotilaskäytössä. Aramid-kuitu jäykistää ja vahvistaa
sivupinnan kestämään entistä paremmin ulkopuolisia
iskuja ja painumia vanteen sarvea vasten.

Modernit talvirenkaat ovat ympäristöystävällisiä
optimoidun rakenteensa sekä tarkkaan kehitettyjen ja
ympäristöystävällisten raaka-aineidensa ansiosta.

Nokian Hakkapeliitta 8 ja Nokian
Hakkapeliitta 8 SUV
Nokian Hakkapeliitta 8 -renkaassamme
yhdistyy erinomainen talviturvallisuus ja ympäristön
kannalta tärkeä vähäinen tienkulumavaikutus. Tämä
on mahdollista kehittämämme Nokian Eco Stud 8 konseptin ansiosta, joka takaa sen, että rengas
kuluttaa ajoalustaansa vähemmän, vaikka
samanaikaisesti renkaan talvipito-ominaisuudet ovat
entistä turvallisemmat. Kun nastojen vaimennus on
kunnossa, renkaan tienkulumavaikutus on selkeästi
alhaisempi kuin Pohjoismaisen nastalainsäädännön
asettama tiukka nykytaso, nastat kestävät pidempään
ja ajoääni on hiljaisempi.

Tutustu koko rengasvalikoimaamme!

Nokian Hakka - Viileää suorituskykyä
Kesä on yllättävien säävaihteluiden aikaa pohjoisessa.
Siksi olemme kehittäneet Nokian Hakka -kesärenkaat.
Pohjoisen teille tyypilliset epätasaiset ja karheat
tienpinnat sekä nopeasti vaihtuvat sääolot vaativat
renkailta erityisominaisuuksia. Vaativat ja vaihtelevat
kesäkelit on huomioitu Hakka-kesärenkaiden
kumisekoitusten ja rengasrakenteiden kehitystyössä.
Hakka-kesärenkaat käyttäytyvät yllätyksettömästi
laajalla lämpötila-alueella, kestävät hyvin kulumista
ja paikka paikoin heikkoja tieolosuhteita.

Talvipidon ja ympäristöystävällisyyden optimoivan,
modernin nastateknologian ansiosta renkaan
nastamäärää voitiin kasvattaa. Kevyemmin tienpintaa
kohtelevan renkaan nastamäärä on keskimäärin 50
prosenttia suurempi kuin aikaisemman sukupolven
renkaassa. Lisäksi renkaan symmetrinen pintamalli ja
nerokkaat innovaatiot takaavat hiljaisemman
ajoäänen.
Katso lisää uuden sukupolven
ympäristöystävällisemmästä ankkurinastasta, joka on
käytössä myös Nokian Hakkapeliitta 8 SUV nastarenkaassa!

Hakka-kesärengasperheen uusimmalla jäsenellä,
Nokian Hakka Green 2:lla, on useassa eri koossa
vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokka.
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Nokian Hakka -kesärenkaisiin liittyy myös
tyytyväisyyslupaus. Jos et ole tyytyväinen Nokian
Hakka -kesärenkaisiisi, olet oikeutettu palauttamaan
renkaat ja vaihtamaan ne. Lue lisää!

Tuotevalikoimaan kuuluu myös maatalouteen,
maansiirtoon, tienhoitoon, sotilasajoneuvoihin,
satamiin ja kaivosteollisuuteen suunniteltuja
erikoisrenkaita. Metsäkonerenkaiden valmistajana
Nokian Raskaat Renkaat on markkinajohtaja.

Peltoa ja metsää kunnioittaen

Nokian erikoisrenkaiden kumisekoitukset, pintamallit
ja rakenteet on suunniteltu kestämään kovaakin
käyttöä, mikä merkitsee enemmän käyttötunteja ja
toimintavarmuutta kaikissa olosuhteissa. Halutut
ominaisuudet on varmistettu tarkalla
kenttätestauksella ja tutkimustuloksilla. Raakaaineiden ympäristöystävällisyys ja korkea laatu on
lähtökohtana myös kaikkien raskaiden renkaiden
valmistuksessa.

Nokian Renkaat -konserniin kuuluva Nokian Raskaat
Renkaat on yksi maailman tunnetuimpia ja
menestyneimpiä erikoisrenkaiden valmistajista.
Yksikkömme suunnittelee, kehittää ja valmistaa
laadukkaita ja ympäristöystävällisiä renkaita ja
pinnoitteita teollisuuteen, raskaisiin
ajoneuvoyhdistelmiin sekä kuorma- ja linja-autoihin.

Huima traktorien maailmanennätys 130,165 km/h!
Nokian Renkaiden monipuolinen
talvirengasvalikoima laajennettiin kattamaan myös
traktorit, kun Nokian Hakkapeliitta TRI lanseerattiin.
Sen uniikki pintamalli, talvikumiseos ja
lamellointiratkaisu maksimoivat pidon ja tehokkaan
etenemisen. Viistolamellointi eli uritus pintakuvion
paloissa lisää alustaan tarraavia särmiä ja parantaa
pitoa sekä veto- että sivusuuntaan.
Ääriolosuhteissa testaaminen on yhtiön toiminnan
kovinta ydintä ja vaatii ainutlaatuista osaamista.
Kun ajetaan näin kovaa talvisella tiellä, se vaatii
renkaalta ensiluokkaista vakautta, pitoa ja
ajotuntumaa. Juuri nämä ominaisuudet olivat
Nokian Hakkapeliitta TRI:n kehitystyön kärjessä.

Uusi traktorien nopeusennätys syntyi, kun
pohjoisten olojen ammattilaiset Nokian Renkaat ja
Valtra yhdistivät osaamisensa. Maailmanennätys
ajettiin lumisella ja jäisellä maantiellä Suomen
Lapissa 19. helmikuuta 2015, ja traktoria kuljetti
varmoin ottein moninkertainen rallin
maailmanmestari Juha Kankkunen. Uudeksi
ennätykseksi kirjattiin 130,165 km/h (80.88 mph).
Ennätysvauhdin takasi maailman ensimmäinen
traktoreiden talvirengas, Nokian Hakkapeliitta TRI
(440/80R28 151D & 540/80R38 167D) ja Valtra
T234.

Lue lisää!

Yhdistelmillä turvallisesti

ammattikäyttöön ja vaihteleviin oloihin. Kaikissa
Hakkapeliitta- ja Hakka -kuorma-autonrenkaissa on

Nokian kuorma-autonrenkaat ja Nokian Noktop pinnoitusmateriaalit suunnitellaan vaativaan
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virallinen talvirengasmerkintä, joka helpottaa
autoilijan pohjoisten olosuhteiden rengasvalinnassa.
Markkinoilla on tällä hetkellä erityisen vähän
esimerkiksi peränvaununrenkaita, jotka täyttäisivät
talvivaatimukset.

että kiihtyvyyden osalta yli 20 prosenttia
talvirenkaiden hyväksi. Suurin osa
täysperävaunuyhdistelmien vierintävastuksesta
syntyy perävaunuista niiden isojen kuormien takia.
Tutkimuksen mukaan oikeanlaisella rengastuksella
vierintävastus saadaan pidettyä alhaisena ja
perävaunun heilahtelua vähennettyä merkittävästi.
Olemme huomioineet nämäkin tutkimustulokset
rengassuosituksissamme.

Osallistumme aktiivisesti raskaan ajoneuvokaluston
turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien
parantamiseen. Teemme tiivistä ja luottamuksellista
yhteistyötä liikennöitsijöiden ja kuljetusyritysten
kanssa mahdollistaaksemme tuloksellisen
tuotekehityksen. Olemme järjestäneet esimerkiksi
Ivalossa testitapahtuman, jossa testattiin uusien
talvirenkaiden ja uusien Keski-Euroopassa tyypillisten
All Season -renkaiden käyttäytymistä ja eroja
talvisissa olosuhteissa.

Pelkkä vierintävastuksen minimoiminen pohjoisen
oloissa ei ole kuitenkaan ratkaisu turvallisuuden
kannalta, vaan koko ajoneuvoyhdistelmän
rengastuksella on tärkeä merkitys talviturvallisuuden
kannalta. Oikeilla rengas- ja pinnoitevalinnoilla
saavutetaan paras yhdistelmä sekä taloudellisuus että
turvallisuus huomioon ottaen.

Testitulosten perusteella erot talvirenkaiden ja All
Season -renkaiden välillä olivat sekä jarrutusmatkojen

Nokian Hakka Truck Drivelle innovaatiopalkinto
Saksassa
Nokian Hakka Truck Drive sai lukijoiden äänistä 43
prosenttia. Perusteluiksi nostettiin v-muotoinen
nuolikuvio renkaan pinnalla, joka parantaa urien
itsepuhdistuskykyä ja estää loskan ja lumen
kerääntymisen uriin.
Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden vaihteleviin
sääoloihin räätälöity vetorengas Nokian Hakka
Truck Drive on tarkoitettu ympärivuotiseen rahti- ja
bussiliikenteeseen pitkille ja keskipitkille matkoille.
Rengas tarjoaa erinomaista kulutuskestävyyttä,
pitoa ja ajovakautta ilman kompromisseja.

Nokian Hakka Truck Drivelle myönnettiin viime
vuoden lopussa innovaatiopalkinto, "Innovation des
Jahres 2016", joka valittiin saksalaisen Busplanerlehden lukijaäänestyksellä. Palkinto jaettiin
Euroopan suurimmilla bussimessuilla, Busworldissä
Kortrijkissa Belgiassa.
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Nokian Noktop rullaa vihreästi

pinnoitetun renkaan hiilidioksidipäästöt ovat
merkittävästi pienemmät verrattuna uuden renkaan
valmistukseen. Lisäksi Nokian Noktopin
tuotantoprosessi täyttää ISO 14001 ympäristöstandardin vaatimukset.

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaaleja viedään noin
20 maahan eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan saatavilla
on 25 erilaista Nokian Noktop -pintaa, ja eri leveydet
huomioiden tuotteita on pitkälti toistasataa. Erityisesti
talvituotteiden osalta valikoima on alan johtava.

Ajat muuttuvat, mutta yhtaikaa kustannuksia ja
ympäristöä säästävä pinnoitus puolustaa jatkossakin
paikkaansa edullisempia kilometrejä etsivien
liikennöitsijöiden joukossa.

Luonto- ja ympäristöarvot huomioivan
tuotantoteknologian ansiosta on Nokian Noktop pintojen valmistuksessa kyetty minimoimaan
välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. Pinnoitus
itsessäänkin on jo ympäristöteko. Uudelleen

Nokian Noktop: parasta pintaan jo 40 vuotta
Nokian Noktop -tuotemerkki syntyi yhtiön sisäisen
nimikilpailun tuloksena. Nimellä haluttiin kuvata
yhtälailla Nokian Kumitehdasta ja sen osaamista
kuin pintaa ja huippulaatua. Nokian Renkaiden
oman kylmäpinnoitukseen liittyvän liiketoiminnan
varsinaisesta käynnistymisestä ja oman
tavaramerkin käyttöönotosta alkoi myös Nokian
Noktop -tuotesarjan historia vuonna 1975.
Rengasalan määrätietoisen viestinnän, mainonnan
ja tiedottamisen myötä renkaiden loppukäyttäjät
oppivat pian tiedostamaan, että paras tapa säästää
rengaskustannuksissa oli renkaan rungon
hyvinvoinnista huolehtiminen. Kulutuspintansa
osalta loppuun kulunut rengas ei enää ollut jätettä,
vaan arvokasta käyttöomaisuutta.

Nokian Noktop -pinnoitusmateriaalit juhlivat
40-vuotistaivaltaan vuonna 2015. Nokian Noktop pinnoitusmateriaalien tarina alkoi 1970-luvulla, kun
uusi pinnoittamisen menetelmä,
kylmäpinnoittaminen, valtasi alaa maailmalla ja
Suomessa. Myös tuolloinen Oy Nokia Ab
Kumitehdas, nykyinen Nokian Renkaat, kiinnostui
uudesta teknologiasta.

Ammattiliikenne vaatii omaa
palveluaan

pisteistä Suomessa valtaosassa on myös raskaan
kaluston palvelu. Ammattiliikenteen palveluiden
nopeus on myös oleellista. Suomessa Vianorilla on
koko maan kattava päivystysautopalvelu, joka tarjoaa
tukea 24/7.

Raskaan kaluston ja ammattimaisen liikenteen
palvelussa tärkeintä on palvelujen saatavuus. Vianorin
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Raskaan kaluston renkaiden pinnoitus säästää raakaaineita ja on taloudellisesti vastuullista. Vianorilla on
Pohjoismaissa yhteensä kuusi pinnoittamoa,
Suomessa kolme, yksi Ruotsissa ja kaksi pienempää
yksikköä Norjassa.

Rengasrungot kuljetetaan pinnoitukseen
palvelupisteistä ja asennetaan pinnoituksen jälkeen
samaisessa pisteessä: Vianorin prosessi huolehtii siitä,
että asiakas saa takaisin omat rengasrunkonsa
valitulla pinnoitteella.
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Asiantuntijana vaikuttaminen
Edelläkävijyys edellyttää
asiantuntemusta

Oletko tullut ajatelleeksi, että autolla ajaessa
kosketuspintasi tiehen on tasan neljä
kämmenenkokoista aluetta. Renkaasi. Turvallinen
laadukas rengas on monen eri asiantuntijan
yhteistyön tulos. Alan johtavien innovaatioiden
kehittäjänä ja turvallisuuden edelläkävijänä
katsomme niin oikeudeksemme kuin
velvollisuudeksemmekin edistää liikenneturvallisuutta
yhteiskunnassa toimimalla asiantuntijan roolissa.

Meille on itsestään selvää, että kehittäessämme ja
valmistaessamme huipputurvallisia ja -laadukkaita
renkaita meidän kuuluu kantaa vastuuta myös
liikenneturvallisuuteen ja renkaisiin liittyvien asioiden
kehittämisestä sekä ihmisten valistamisesta
ajoturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa.

Mukana Turvassa Tiellä tieliikenneturvallisuuskampanjassa
ajoneuvohallintakoulutuksen keinoin. Turvassa
tiellä näkyy myös erilaisissa nuoriso- ja
liikennetapahtumissa, sekä autourheilun
kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen
yhteydessä.
Vuonna 2013 käynnistynyt kampanja on tavoittanut
kouluissa ja koululaistapahtumissa jo useita
tuhansia nuoria ja kymmentuhatpäisiä yleisöjä mm.
Neste Oil Rallin ja Meidän Viikonloppu -messujen
yhteydessä. Vuonna 2015 Turvassa Tiellä kampanjakouluttajia toimii 17 eri paikkakunnalla
ympäri Suomea. Kampanjan kummikuljettajina
nähdään suomalaiset autourheilutähdet Valtteri
Bottas, Toomas Heikkinen, Esapekka Lappi ja
Laura Suvanto.

Turvassa tiellä -kampanja tarjoaa Nokian Renkaille
oivan mahdollisuuden vaikuttaa erityisesti nuoriin
kuljettajiin kasvattamalla ja edistämällä sitä
ymmärrystä, tietoa ja taitoa, joka tiivistyy ratin ja
penkin välissä. Autoilu pohjoisessa vaatii vankkaa
yhteispeliä, jotta me kaikki voimme liikkua
turvallisesti ja sujuvasti paikasta toiseen.

Nokian Renkaat tarjoaa mm. rengastuotteitaan ja
harjoitteluratansa kampanjan käyttöön sekä on
vahvasti mukana ja näkyy Turvassa tiellä kampanjan tapahtumissa ja teemoissa ympäri
Suomen.

Autourheilun kansallisen lajiliiton, AKKMotorsportin, sekä sen markkinointiyhtiön, AKK
Sportsin, luotsaama Turvassa tiellä -kampanja on
osa maailmanlaajuista FIA Action for Road Safety kampanjaa. Sanomaa tieliikenneturvallisuudesta
viedään Suomessa yläkouluihin ja toisen asteen
oppilaitoksiin tieturvallisuusluentojen ja

www.turvassatiella.fi
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Asiantuntijamme kertovat liikenneturvallisuuteen
liittyvistä asioista monipuolisesti ja aktiivisesti, on
sitten kyse renkaiden hankkimisesta, niiden
ympäristövaikutuksista tai turvallisesta tiellä
liikkumisesta. Me myös mielellämme jaamme
tietotaitoamme eteenpäin, jotta varmistamme
autoilijoiden perille pääsyn vaikeissakin olosuhteissa.

Omien materiaaliemme sekä
asiantuntijahaastatteluiden lisäksi teemme
yhteistyöstä esimerkiksi Suomessa Autokoululiiton ja
Autoliiton kanssa turvallisen liikennekulttuurin
kehittämiseksi. Lisäksi vaikutamme monien eri
maiden rengas- ja autoalan järjestöissä ja teemme
työtä turvallisen liikkumisen puolesta.

Turvallinen liikenne 2025 – yhteinen turvallisuushanke
Hanke on yhteisrahoitteinen kokonaisuus, jota
vetää VTT. Yksi tutkimusohjelman tavoitteista on,
että vuonna 2025 tapahtuu enintään 100
liikennekuolemaa.
Nokian Renkaat on ollut mukana Turvallinen
Liikenne 2025 -hankkeessa alusta alkaen.
Hankkeen tiimoilta on tutkittu esimerkiksi
talvinopeusrajoitusten vaikuttavuutta, renkaiden
puutteita kuolonkolareissa sekä talvirenkaiden
kunnon kehittymistä. Näillä tutkimuksilla on pyritty
tuottamaan tietoa erityyppisten renkaiden
vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ja siten
edistämään liikenneturvallisuutta sekä Suomessa
että muilla talvirengasmarkkinoilla. Hankkeen
tuloksia on esitelty ja tullaan esittelemään muun
muassa pohjoismaisilla liikenneturvallisuuteen
liittyvillä foorumeilla, jonka myötä vaikutukset
liikenneturvallisuuteen ulottuvat myös Suomen
rajojen ulkopuolelle.

Turvallinen liikenne 2025 -ohjelma on
Liikenneviraston, Trafin, VTT:n ja Nokian Renkaiden
turvallisuushanke, jonka tavoitteena on kasvattaa
liikenneturvallisuusalan osaamista ja näkemystä
Suomessa sekä tukea päätöksentekoa
valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden
saavuttamiseksi.

Yhteistyössä on voimaa

Yksi esimerkki halustamme tehdä talviajosta
turvallisempaa ja mukavampaa, on Hakkapeliittatalviajokoulu, joka on kattava tietopaketti talvella
ajamisesta usealla eri kielellä. Tavoitteena on, että
käyttäjät oivaltaisivat ja oppisivat enemmän
turvallisesta ajamisesta talvikeleillä.

Yhtiömme tekee kansainvälisesti ja paikallisesti
paljon yhteistyötä eri järjestöjen, yritysten ja
oppilaitosten kanssa monella eri taholla. Yhteistyö eri
oppilaitosten ja asiantuntijatahojen kanssa on
erityisen tärkeää tuotteidemme kehittämisen ja
liikenneturvallisuuden edistämisen kannalta.

Tutustu Hakkapeliitta-talviajokouluun!

Tuotekehityksemme tekeekin tiivistä yhteistyötä eri
teknillisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa. Yhteistyö koskee niin opiskelijoiden tekemiä
diplomitöitä yrityksellemme kuin myös
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liikenneturvallisuuteen, materiaalinkehitykseen ja
suunnitteluun kohdistuvia yhteisiä kehitysprojekteja.
Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tutkintojen
sisältämään työharjoitteluun niin tuotannon kuin
tuotekehityksenkin työtehtävissä.

käytännönläheisiä projekteja ja yrityksellemme uusia
tulevaisuuden huippuosaajia. Korkeakouluilla ja
yrityksillä on myös useita yhteisiä projekteja Tekesin
(teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus)
kanssa. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa niin
Venäjällä kuin Suomessakin.

Tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa takaa
opiskelijoille oikeita mielenkiintoisia ja
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Työelämän kokemusta opiskelijoille – uusia
näkökulmia yritykselle
Toimeksiantajalle vaatimuksenamme on, että sillä
on kasvupyrkimyksiä tai tuotekehitystavoitteita.
Toimeksiantajayritys saa opiskelijoilta tuoreita
näkökulmia ja ajatuksia, Demolan fasilitaattori Aino
Siippainen kertoo.
Osaavimmat opiskelijat
Nokian Renkaiden kehitysinsinööri Teemu Soini
toimii yhteyshenkilönä Demolan kanssa tehtävissä
projekteissa.

Nokian Renkaiden tuotekehityksen
tutkimusprojekteilla on olennainen rooli yhtiön
edelläkävijäaseman säilyttämisessä. Omien ja

– Demola-projektit ovat onnistuneet mielestäni
oikein hyvin: opiskelijat ovat olleet innokkaita,
innovatiivisia, sitoutuneita ja ahkeria. Olemme
saaneet projekteista tuloksia, joita voimme
hyödyntää ja kehittää eteenpäin, Soini toteaa.

yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttavien
projektien lisäksi tehdään myös yhteistyötä
oppilaitosten kanssa, mistä on hyötyä niin
opiskelijoille kuin yrityksellekin.

Demola-projektit ovatkin suosittuja opiskelijoiden
keskuudessa. Toimeksiantajayritysten ja projektien
esittelyjen perusteella korkeakouluopiskelijat
voivat hakea kolmeen haluamaansa projektiin.
Projektitiimin valinnassa painotetaan hakijoiden
opintosuuntauksia, muuta osaamista sekä jo
hakuvaiheessa mahdollisesti olevia projektiin
liittyviä ideoita. Opiskelija voi tulla valituksi yhteen
projektiin. Demola-projektien opiskelijat ovat
pääasiassa opintojensa loppusuoralla, esimerkiksi
kandidaatintutkielman tehneitä.

Yksi projekti vuodessa toteutetaan Innovaatioalusta
Demolan kanssa. Demola yhdistää yritykset ja
korkeakoulujen opiskelijat ratkaisemaan yritysten
opiskelijatiimille asettamia haasteita. Sen
projektitiimit kootaan poikkitieteellisesti
Tampereen kolmesta korkeakoulusta, ja opiskelijat
edustavat eri kansalaisuuksia. Projektin aiheesta
riippuen opiskelijoiden opintosuuntaus voi olla
esimerkiksi graafinen suunnittelu,
liiketoimintajohtaminen tai koodaus.
– Saattamalla eri alojen osaajia yhteen
varmistamme, että pysymme ajan hermolla ja
voimme tarjota toimeksiantajayrityksille
mahdollisimman kekseliäitä ratkaisuja.

– Projektit ovat opiskelijoille ainutlaatuinen väylä
tutustua yrityksiin ja luoda kontakteja liikeelämään. Opiskelijat saavat myös erittäin arvokasta
kokemusta ja kehittävät työelämävalmiuksiaan,
Siippainen kertoo.

Katupölyn vähentämiseen monia
keinoja

sekä nastallisia että nastattomia. Olemme tehneet
pitkäjänteistä tuotekehitystyötä nastarenkaiden
tienkulutusvaikutuksen ja pienhiukkaspäästöjen

Toimintaamme ohjaa ihmisten turvallinen
liikkuminen. Kehitämme vaihteleviin olosuhteisiin yhä
turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä renkaita
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vähentämiseksi ja jatkamme tätä työtä myös
tulevaisuudessa. Mielestämme on tärkeää, että
katupölyn vähentämiseksi tehdään kaikki
mahdollinen, mitä liikenneturvallisuutta
vaarantamatta voidaan tehdä.

paikallisella toiminnalla. Tavallisten autoilijoiden arjen
havaintoihin perustuvien käyttökokemusten
kerääminen on yksi tie kehittää uusia innovaatiota
tarjotaksemme entistä turvallisempia renkaita.
Testikuljettajat tarjoavat ikkunan todellisiin,
paikallisiin ajo-olosuhteisiin, joissa eri puolilla
maailmaa elävät autoilijat ajavat. Kehitystyön
tukemisen lisäksi testikuljettajamme edistävät
turvallisempaa tiellä liikkumista toimimalla oman
alueensa turvallisuuslähettiläinä jakaen
kokemuksiaan turvallisesta talviautoilusta.

Rengasvalmistajat ovat jo vuosien ajan tehneet
pitkäjänteistä tuotekehitystä, jonka ansiosta
nykyaikaiset talvirenkaat aiheuttavat entistä
vähemmän katupölyä. Uusi pohjoismainen
nastalainsäädäntö koskee heinäkuun 2013 jälkeen
valmistettuja nastarenkaita. Uusien määräysten
mukaiset nastarenkaat kuluttavat maanteitä
huomattavasti aikaisempaa vähemmän.

Hakkapeliitta-testikuljettajaohjelman kautta
tarjoamme yksittäisille ihmisille mahdollisuuden
saada ajokokemusta huipputurvallisista renkaista ja
siten oppia renkaiden merkityksestä turvalliselle
liikkumiselle oman arkisen autoilun kautta.

Lue kattava tietopaketti katupölystä ja keinoista sen
vähentämiseksi

Hakkapeliittatestikuljettajaohjelma: autenttisia
kokemuksia, ahaa-elämyksiä ja
ansaittua luottamusta
Hakkapeliitta-testikuljettajaohjelma on Nokian
Renkaiden tapa edistää liikenneturvallisuutta
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Henkilöstöjohtaminen Nokian Renkaissa
Henkilöstöjohtamisella kehitetään tuloksellista työyhteisöä, jossa henkilöstö on
motivoitunut ja sitoutunut sekä omaan työhönsä että koko yrityksen menestyksen
toteuttamiseen. Tämä saavutetaan henkilöstön tasapuolisella kohtelulla,
ammattitaidon kehittämisellä sekä huolehtimalla tasa-arvoisuudesta ja
työhyvinvoinnista kaikilla organisaatiotasoilla. Johto sekä kaikki esimiehet osaltaan
kehittävät yritys- ja johtamiskulttuuria luonnolliseksi osaksi henkilöstömme arkea.
Hyvin valmisteltu henkilöstöjohtaminen takaa esimiehille tarvittavat välineet
laadukkaaseen johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen. Osaava ja kekseliäs
henkilöstö on yhtiömme tärkein voimavara, turvallinen ja terveellinen työympäristö
itseisarvo.
Henkilöstöjohtaminen
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Henkilöstöjohtaminen Nokian Renkaissa
Henkilöstöjohtaminen Nokian
Renkaissa ja keskeisimmät
fokusalueet 2015–2016

Johtamisessa olemme määritelleet johtamisen
periaatteet koko konsernille. Niiden avulla viestimme
organisaatiossamme, minkälaista johtamista Nokian
Renkailla halutaan toteuttaa. Tällä on vaikutuksensa
niin henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen,
esimiesten rekrytointeihin kuin suorituksen
johtamiseen. Johtamisen periaatteiden
jalkauttamiseksi rakensimme Hakkapeliitta Leader simulaatiopelin, jota vuonna 2015 pelasivat lähes
kaikki yhtiömme esimiehet. Samoin sovelsimme
periaatteita 360-esimiesarvioinnissa. Vuonna 2016
jatkamme johtamisen simulaatioiden kehittämistä ja
niiden jalkauttamista globaalisti. Johtamisen
kehittäminen vaatii yksilöltä sekä omien nykyisten
toimintatapojen havaitsemista, uusien mallien
analysointia että niiden soveltamista omaan
nykyiseen työkäyttäytymiseen. Tässä simulaatiot
toimivat perinteisiä opiskelumetodeja paremmin ja
tehokkaammin.

Olemme kehittäneet nykyisiä toimintatapojamme
useilla henkilöstöjohtamisen alueilla vuonna 2015 ja
työ jatkuu edelleen. Arkipäivän johtamisprosesseja ja
-työkaluja muuttaessamme ja kehittäessämme
pidämme huolen siitä, että muutoksille on olemassa
liiketoiminnallinen tarve. Lisäksi varmistamme,
ettemme tee liian paljon muutoksia samaan aikaan.
Näitä periaatteita noudattaen olemme keskittyneet
seuraaviin alueisiin henkilöstöjohtamisen ja
työturvallisuuden kehittämisessä tulevina vuosina.
• Turvallisuuskulttuurin rakentaminen
• Johtamisen kehittäminen
• Työhyvinvoinnin edistäminen
Turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkän ajan
kehittämistyötä vaativa ponnistus. Yrityksessämme
on työskennelty useita vuosia työturvallisuuden
kehittämiseksi. Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia
ja ottaneet suuria harppauksia monella turvallisuuden
osa-alueella. Kaikista näistä myönteisistä edistyksistä
huolimatta meillä on vielä työtä tehtävänä
kokonaisvaltaisen ja kaikkia toimintamme osia
päivittäin koskettavan turvallisuuskulttuurin
luomisessa niin, että turvallisuus on yksi laadukkaan
ja tuloksellisen työskentelyn toteutumisen ehto.
Vuonna 2015 keskityimme mm. henkilökohtaisten
suojavälineiden käyttöön, läheltä piti -tilanteiden
sekä turvallisuushavaintojen keräämiseen ja niistä
oppimiseen sekä yleisen turvallisuustietoisuuden
lisäämiseen. Vuoden 2016 keskeisiä
toimenpiteitämme ovat globaalisti turvallisuuden ja
yhteistyöhön keskittyvän simulaatiopelin
jalkauttaminen sekä Suomessa kumialan
työturvallisuuskorttikoulutuksen toteuttaminen koko
henkilöstölle.

Työhyvinvoinnissa olemme päätyneet aiempaa
laajempaan lähestymistapaan parantaaksemme niin
yksiköiden kuin organisaatioiden hyvinvointia.
Keskitymme työpaikan asioihin. Aiemmin fyysinen
jaksaminen on ollut keskiössä. Nyt sen rinnalle on
otettu yksilöiden muita tarpeita, kuten halu oppia
uutta ja kehittyä työssään, omaan työhön liittyvät
vaikutusmahdollisuudet sekä sosiaalisen hyväksynnän
kokeminen. Paikallisia työhyvinvoinnin
kehittämiskohteita keräämme vuotuisella Drive!henkilöstötutkimuksella, jossa työryhmät ja osastot
saavat tietoa siitä, mitkä asiat ovat jo erinomaisella
mallilla ja mitkä alueet vaativat vielä käytäntöjen
päivittämistä ja muuttamista. Drive!-tutkimukseen on
integroitu myös yrityksemme johtamisen periaatteet
saadaksemme johdonmukaisesti palautetta
esimiestyön onnistumisesta. Ihmisten johtamisella ja
esimiestyöllä on merkittävä rooli työhyvinvoinnin
kehittymisessä
Lue lisää henkilöstöjohtamisesta käytännössä!
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Rakennamme menestystä yhdessä
Yrityksessämme jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja
kehittyä. Eettisten toimintaperiaatteidemme
mukaisesti yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan
yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää
yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä
riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja
menestyksen rakentamisessa.

Yksi osoitus tasa-arvoisuudesta on se, että koko
henkilöstömme on yhtiömme optio-ohjelman sekä
bonusjärjestelmän piirissä.
Arvostamme koko henkilöstömme ammattitaitoa
sekä ideointikykyä. Kekseliäisyystoiminta on yksi
tärkeä kanava henkilöstömme oman työn,
työympäristön ja liiketoiminnan kehittämiselle.
Kekseliäisyystoiminta tarjoaa tasapuolisen
vaikuttamismahdollisuuden jokaiselle
työntekijällemme.

Arvostaminen lisää motivaatiota
ja kannattavuutta

Lue lisää kekseliäisyystoiminnasta!

Henkilöstön yhdenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu
on yhtiöllemme tärkeää, koska uskomme, että
tasaveroinen työyhteisö motivoi henkilöstöämme ja
vaikuttaa siten yrityksemme kannattavuuteen ja
kilpailukykyyn.

Vuonna 2015 järjestettiin Nokian-toimipaikassa
muutaman vuoden tauon jälkeen tasavuosia palveille
työntekijöille palvelusvuosijuhlat. Myös Venäjäntoimipaikan täyttäessä 10 vuotta, tuli tasavuosia
täyteen myös henkilöstölle.
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Palvelusvuosijuhlissa yli 4 000 vuotta osaamista ja
työkokemusta
Juhlapuheissa todettiin, että henkilöstön kyky oppia
uutta sekä oikea asenne ovat tärkeimpiä
ominaisuuksia menestyksen rakentamisessa.
Kokemus karttuu työtehtävien myötä ja pitkissäkin
työsuhteissa on mahdollisuus kehittää niin itseään
kuin työtehtäviä ja -ympäristöä.
Palvelusvuosijuhlassa olikin yli 4 000 vuotta
työkokemusta, jos lasketaan yhteen kaikki
tilaisuuteen kutsutut ansiomerkkien saajat.
Keväällä 2015 palkittiin ja juhlittiin Nokiantoimipaikan 20, 30 ja 40 vuotta yhtiötä palvelleita
työntekijöitä. Tunnelmallisissa juhlissa oli

Myös Venäjän-toimipaikassa jaettiin ensimmäistä
kertaa ansiomerkkejä henkilöstölle
palvelusvuosista. Vsevolozhskin-tehtaan

ansiomerkkien saajien lisäksi heidän esimiehensä.
Hyvän ruuan ja monipuolisen ohjelman lomassa
palkitut työntekijät saivat käydä yhteiskuvissa
työkavereidensa ja esimiestensä kanssa.

perustamisesta tuli kymmenen vuotta täyteen ja
samalla osa henkilöstöstä saavutti täydet
kymmenen vuotta yhtiön palveluksessa. Yhtiön
kannalta on merkittävää, että niin moni on tehnyt
töitä yhdessä koko tämän ajan.
Sekä Venäjällä että Suomessa jaettiin
palvelusvuosista kaikille Keskuskauppakamarin
ansiomerkit.
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Perinteinen Vuoden Hakkapeliitta
nostaa esiin hakkapeliittoja
ympäri maailman

Vuoden Hakkapeliitan valitseminen on yksi tapa
osoittaa arvostusta ja palkita henkilöitä, jotka ovat
omalla esimerkillään ja toiminnallaan vaikuttaneet
kannustavasti työilmapiirin, ylittäneet itsensä ja
iloinneet myös toisten onnistumisista. Vuoden
Hakkapeliitan valitseminen on yli kymmenen vuotta
vanha perinne, joka toteutetaan sekä Nokian- että
Venäjän-toimipaikoissa. Palkinnolla on suuri merkitys
senkin vuoksi, että henkilöstö saa ehdottaa palkinnon
saajia ja puolueeton raati valitsee voittajat.

Maailman pohjoisimpana rengasvalmistajana
kehitämme vaativiin olosuhteisiin suunniteltuja
huippulaatuisia ja innovatiivisia renkaita, jotka
tekevät ihmisten tiellä liikkumisesta turvallisempaa.
Siksi henkilöstömme ammattitaito, idearikkaus,
rohkeus ja periksiantamattomuus on yksi tärkeä tekijä
menestyksemme rakentamisessa.
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Hyvä henkilöstöjohtaminen luo hyvinvointia ja
saa tekemään tulosta
Drive! – mahdollisuus vaikuttaa

Meille henkilöstön hyvinvointi on kokonaisuus, joka
pitää sisällään yleisesti tunnistetut fyysisen ja
henkisen hyvinvoinnin osa-alueet sekä jatkuvan
oppimisen ja työilmapiirin kehittämisen.
Toimintamme ytimessä on laadukas johtaminen. Yksi
tapa tukea henkilöstömme aktiivisuutta ja
esimiestyötä on yrityskulttuurillemme ominainen
kekseliäisyystoiminta. Osaamisen kehittämistä
teemme strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet
ennakoiden. Seuraamalla henkilöstömme
hyvinvointia, sitoutuneisuutta sekä palvelutasoa
parannamme työyhteisömme toimintaa.

Konsernimme liiketoiminnan tavoitteena on
kannattava kasvu ja jatkuva menestys. Joustava ja
tehokas organisaatio, joka edistää henkilöstömme
hyvinvointia sekä auttaa luomaan avoimen ja hyvän
ilmapiirin, on kehittämistyön lähtökohta.
Loppusyksystä 2013 Nokian Renkaiden
henkilöstötutkimus uudistettiin, ja Drive!-tutkimus
toteutettiin koko konsernissa. Uudistuksen
tavoitteena oli saada aiempaa parempi organisaation
ja yrityksen kehittämistyökalu, joka toisi esille
konkreettisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Hyvä henkilöstöjohtaminen saa
tekemään tulosta

Tutkimus onnistui hyvin: vastausaktiivisuus nousi
huimaan 80 prosenttiin ja yhteisissä
purkutilaisuuksissa sovituista 1 064
kehitystoimenpiteestä oli seurantajärjestelmän
mukaan toteutettu vuoden 2015 loppuun mennessä
noin 74 prosenttia.

Laadukkaalla henkilöstöjohtamisella varmistamme
sitoutuneen, motivoituneen ja ammattitaitoisen
henkilöstömme osaamisen, työhyvinvoinnin sekä
tasa-arvoisen kohtelun, niin että henkilöstömme
ympäri maailmaa haluaa rakentaa yhtiömme
vastuullista menestystä yhdessä.

Drive!-tutkimuksen tavoitteena on kehittää
henkilöstön sitoutuneisuutta. Tutkimuksen ytimessä
on henkilöstön omistautuminen, joka kertoo
työntekijän suhtautumisen organisaatioon ja sen
edustamiin arvoihin.

Esimiesten avulla yhtenäinen yritys- ja
johtamiskulttuuri viedään luonnolliseksi osaksi
henkilöstömme arkea. Toimivalla
henkilöstöjohtamisella takaamme esimiehille
tarvittavat työkalut laadukkaan esimiestyön
tekemiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen.
Osaava ja kekseliäs henkilöstö on yhtiömme tärkein
voimavara, turvallinen ja terveellinen työympäristö
itseisarvo.

Tavoitteellista ja määrätietoista kehittämistä
Drive!-tutkimustulosten perusteella valittiin sekä
yksikkötason että konsernitason kehityskohteet,
joiden parantamiseksi on tehty töitä kaksi vuotta. Yksi
konsernin kehityskohde oli sisäisen viestinnän
parantaminen ja huhujen vähentäminen.
Viestintäprosesseja ja -toimintatapoja on
parannettu, johto- ja esimiestason viestintää lisätty,
kuten myös henkilöstön mahdollisuuksia osallistua
avoimeen keskusteluun läpi organisaation. Lisäksi

Lue lisää henkilöstöjohtamisen periaatteista täältä!
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Edellinen tutkimus nosti ilonaiheita

asioita on pyritty avaamaan ja palastelemaan
helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.
Paikallisesti on parannettu myös viestintää
työnantajan ja luottamusmiesten välisissä
neuvottelutilanteissa.

Drive! 2013 -tuloksista löytyi paljon positiivista:
henkilöstön omistautuneisuutta kuvaava People
Power® -luokitus nousi koko konsernissa 2,3
prosenttia yli vertailunormin, sitoutumisen,
johtamisen ja suorituskyvyn osalta olimme
tutkimustulosten mukaan paremmalla tasolla kuin
muut vertailuaineiston organisaatiot. Yhtiötasolla yli
90 prosenttia vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että
yrityksemme arvot ja päämäärät ovat tavoittelemisen
arvoisia sekä yhteiskunta- ja yritysvastuuasiat on
hoidettu hyvin. Henkilöstöllämme oli vahva usko
tuotteisiimme ja palveluihimme, sillä lähes 95
prosenttia vastaajista piti niitä korkealaatuisina.

Toisena kehityskohteena oli johtaminen ja
esimiestyö, joiden avulla pyrimme sitouttamaan
henkilöstöä entisestään sekä rakentamaan
kilpailuetua. Esimiehet ovat saaneet koulutusta
valmentavasta johtamisesta. Johtamisen periaatteet
kuvattiin ja jalkauttamistyö aloitettiin vuonna 2015.
Johtamisen periaatteiden jalkautus aloitettiin
Hakkapeliitta Leader -pelillä, jota olivat vuoden 2015
loppuun mennessä pelanneet lähes kaikki konsernin
esimiehet. Koska kehityskeskustelu on tärkeä osa
hyvää esimiestyötä, kehitimme
kehityskeskusteluprosessiamme ja jalkautimme sen
koko konserniin.

Drive! 2015–2016
Tutkimus toteutettiin Venäjän-toimipaikassa syksyllä
2015. Nokian-toimipaikan sopeutustoimien takia
tutkimusta siirrettiin muilta osin, ja se toteutetaan
muissa Nokian Renkaiden toimipaikoissa ja Vianormyyntipisteissä helmikuussa 2016. Konsernin tulokset
valmistuvat maaliskuun lopussa, minkä jälkeen
yksiköt aloittavat tulosten käsittelyn ja
toimenpidesuunnitelmien laatimisen. Jatkossa
tutkimus toteutetaan vuosittain.

Kolmantena kehittämisalueena oli konsernistrategian
viestintä. Tätä varten luotiin monipuolinen
viestintäpaketti, johon kuului mm. Hakkapeliitta Way
– tie menestykseen -strategiaverkkokurssi,
kattava esitysmateriaali strategiakeskustelun
tueksi esimiehille sekä Aalto yliopiston kanssa
yhteistyössä tehty strategiatuntemuksen kartoitus.
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Uudistuksella lisää mielekkyyttä materiaalikehitykseen
– Yksi keskeinen tavoite toimintatapamme
uudistuksessa on ollut uusien, innovatiivisten
tuotelanseerausten takaaminen myös
tulevaisuudessa, sanoo kehityspäällikkö Harri
Myllymaa.
Kehitysteknikot pitävät osastonsa toimintatavan
muutoksen hyvinä puolina työn monipuolistumista,
uuden oppimista ja työn mielekkyyden
lisääntymistä. Ymmärrys materiaalikehityksen koko
elinkaaresta on kasvanut.

Kehityspäällikkö Harri Myllymaa sekä
kehitysteknikot Johanna Niemi ja Johanna
Nieminen työskentelevät Nokian Renkaiden
materiaalikehityksessä, jossa toteutettiin vuonna

– Aiemmin valmistin näytteitä itse, mutta
mittaukset teki seuraava prosessissa. Uuden
toimintatavan ansiosta voin paremmin ymmärtää
esimerkiksi, miten jokin reseptimuutos seokseen
vaikuttaa, Niemi sanoo.

2015 laaja Drive!-tutkimustulosten pohjalta
suunniteltu toimintatavan muutos. Uusi
toimintamalli on monipuolistanut työntekijöiden
toimenkuvaa, kasvattanut työn mielekkyyttä sekä
tehnyt siitä entistä kiinnostavampaa.

Niemi ja Nieminen kokevat, että heidän työnsä
merkitys on noussut huomattavasti muutoksen
myötä. Lisäksi he arvostavat kasvanutta vastuuta
sekä ammattitaidon karttumista.

Nokian Renkaiden materiaalikehitys vastaa
renkaiden uusien materiaalien kehittämisestä ja
laadunvalvonnasta sekä testaa uusia kumi- ja
raaka-aineita sekä niistä valmistettavia seoksia.
Aiemmin materiaalikehityksen työntekijät
vastasivat kukin yhdestä työpisteestä kaikkien
seosten osalta. Nykyään he vastaavat tiettyjen
sekoitusten kehityksestä prosessin alusta loppuun
asti aina raaka-aineista johtopäätöksiin.

– On ollut mukavaa oppia uutta, ja on todella
palkitsevaa huomata, että suoriudun uudesta
tehtävästäni itsenäisesti. Hienoa, että
ammattitaitoamme arvostetaan ja osaamistamme
on haluttu kehittää entisestään. Tunnen itseni
ammatillisesti aiempaa hyödyllisemmäksi, ja työn
merkitys on selkiintynyt, Nieminen sanoo.
– Uskon, että osastomme on nyt entistäkin
kiinnostavampi myös tulevien renkaalaisten
silmissä, Myllymaa lisää.
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Yhtenäisellä johtamiskulttuurilla
tähtäämme huipputuloksiin
jokaisella osa-alueella

Luonnollinen ja tärkeä osa käytännön työtä –
ei pelkkiä rivejä vuosikertomuksissa
Johtamisen periaatteet toimivat työkaluna koko
konsernimme esimiehille käytännön
johtamistilanteissa sekä perustana johtamisen
kehittämiselle ja mittaamiselle. Näin jokainen esimies
tietää, miten esimiestyöskentelyä arvioidaan, kuinka
pitäisi kehittyä esimiehenä, ja miten kehittää omaa
tiimiä.

Johtamisen onnistuminen on yksi kriittisimmistä
yhtiömme menestystekijöistä. Siksi käynnistimme
vuoden 2014 lopussa johtamisen ja esimiestyön
kehittämishankkeen, jossa on määritelty niin
periaatteiden kuin käytännön toiminnan tasolla se,
minkälaista on hyvä johtaminen yhtiössämme.

Yhtenäisen yritys- ja johtamiskulttuurin luominen
lähtee liikkeelle johdonmukaisesta ja yrityksellemme
sopivasta johtamisesta ja esimiestyöstä, mutta on
loppupeleissä koko henkilöstömme asia.

Tavoitteena on toiminnan kehittämisen ohella
vahvistaa ja yhtenäistää johtamiskulttuuria
konsernissamme, jotta huipputulokset taataan myös
tulevaisuudessa. Ilman hyvää ja tarpeisiimme sopivaa
johtamista työhyvinvointi kärsii, työssä suoriutuminen
heikkenee ja huipputulokset liiketoiminnassa jäävät
kauas taakse.
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Yhdessä keskustellen ja pohtien kohti parempaa
johtamista
Näihin Nokian Renkaiden johtamisen
periaatteisiin Hakkapeliitta Leader -peli
pohjautui:
• Johda omalla esimerkilläsi
Toimi roolimallina edistäen
hakkapeliittakulttuuria!
• Kehitä tiimiäsi
Etsi ja anna mahdollisuuksia henkilöstösi
kehittyä!
• Näytä tie menestykseen
Luo mukaansatempaavat tavoitteet ja
voitontahtoa tiimillesi!

Johtamiskulttuurin kehityshankkeessa johtamisen
periaatteita vietiin käytäntöön esimiehille
järjestetyissä koulutuspäivissä. Esimiehiä
haastettiin pohtimaan käytännön tilanteita
yhtiöllemme räätälöidyn johtamispelin avulla.
Tavoitteena oli harjoittaa esimiehiä soveltamaan
johtamisen periaatteita arjen
päätöksentekotilanteissa. Kaikki pelin tilanteet oli
rakennettu aidoista arjen tilanteista yhdessä laajan
esimiesjoukon kanssa.

• Rohkaise jatkuvaan parantamiseen
Edesauta kekseliään ja avoimen ilmapiirin
syntymistä!
• Ota vastuu laadusta ja tuloksista
Innosta henkilöstöä kohti yrittäjähenkistä
ajattelua!

Konsernimme esimiehet haastoivat esimiestaitonsa
koulutuspäivän aikana. Koulutuspäivä ja
johtamispeli otettiin hyvin vastaan kaikissa maissa.
Esimiesten arjen tilanteisiin liittyvät keskustelut
olivat Hakkapeliitta Leader -johtamispelin tärkein ja
antoisin asia.

360°-esimiesarvioinnit tukena
johtamisosaamisen kehittämisessä

Jokainen esimies sai henkilökohtaisen palautteen,
jonka perusteella hän muodosti omat
kehitystoimenpiteensä. Lisäksi jokaisen tulee käydä
läpi valitsemansa toimenpiteet oman esimiehensä
kanssa esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä.
Yksiköt ovat myös käyneet läpi osastotasolla
palauteyhteenvedon oman HR Business Partnerin
kanssa, minkä perusteella puolestaan suunnitellaan
yksikön esimiesten kehittämistarpeita
kokonaisvaltaisesti.

Kesä-syyskuussa 2015 toteutettiin Nokiantoimipaikassa 360°-esimiesarviointi, joka on
ensisijaisesti esimiehille tarkoitettu väline oman
johtamisosaamisen kehittämiseen. Arvioinnin sisältö
perustuu Nokian Renkaiden johtamisen periaatteisiin,
ja se on tärkeä osa esimiestyön kehittämistä
kansainvälisesti. Esimiesarvioinnissa pyydettiin
palautetta niin esimieheltä kuin alaisilta ja
kollegoiltakin.
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360°-arvioinnit toteutettiin loppuvuodesta myös
myyntiyhtiöissä ja kesällä 2016 on Vianorin vuoro.
Venäjällä arvioinnit suoritetaan joka toinen vuosi.
Systemaattinen 360-työkalun hyödyntäminen on osa
johtamisen kehittämistämme.

alusta ja globaali People review -prosessi koulutettiin
kaikille konsernin esimiehille. Jokaisen kanssa
pidetään vähintään yksi kehityskeskustelu vuodessa,
mutta Nokian- ja Venäjän-toimipaikoissa
toimihenkilöillä on vähintään kaksi
kehityskeskustelua vuodessa, joista toinen on
mahdollista käydä ryhmäkehityskeskusteluna. Koko
konsernimme oma henkilöstö sukupuoleen tai
henkilöstöryhmään katsomatta kuuluu
kehityskeskustelujen piiriin.

Johtamisen, työyhteisön ja turvallisuuden
kehittämistä
Yhtiömme on systemaattisesti panostanut johtamisen
kehittämiseen. Osana tätä teemaa haluamme
panostaa avainhenkilöiden sitouttamiseen ja
urakehitykseen omilla
esimiesvalmennuskokonaisuuksilla globaalisti.
Johtamisen kehittäminen jatkuu ja esimiehiä
haastetaan esimiestaitojen kehittämiseen myös
vuonna 2016. Koko henkilöstölle ollaan

Kehityskeskustelussa arvioidaan asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja kokonaissuoritusta
huomioiden myös arvojen mukainen käyttäytyminen,
asetetaan tavoitteet kuluvalle vuodelle, keskustellaan
onnistumisen edellytyksistä sekä osaamisen
kehittämisen tarpeista suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.
Kehityskeskustelut kirjataan sähköiseen työkaluun,
jonka perusteella kehityskeskustelujen käymisestä
raportoidaan johdolle puolivuosittain. Mallin
uudistuksen myötä pystymme entistä paremmin
tukemaan ja seuraamaan henkilöstömme
suoriutumista ja kehittymistä.

suunnittelemassa simulaatiota, jonka avulla
kehitetään niin työyhteisöjä kuin turvallisuuttakin.

Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut on tärkeä osa
lähiesimiestoimintaa. Konsernimme
kehityskeskustelumallia yhtenäistettiin vuoden 2015

Kehityskeskustelut (toteutuma/tavoite, %)
Käydyt kehityskeskustelut %
Nokian Renkaat, Nokia

79,4 %

Nokian Renkaat, Vsevolozhsk

100 %

Vianor

79,7 %

Myyntiyhtiöt

37,6 %

Sopeutustoimet vuonna 2015

taloudellinen tilanne ja suunnitellut tuotannon
leikkaukset Nokian-tehtaassa. Tämä aiheutti tarpeen
rationalisoida toimintoja ja toteuttaa pysyviä

Vuoden 2015 syksyllä jouduimme tekemään vaikean
päätöksen, jonka taustalla oli heikentynyt

rakenteellisia uudistuksia myös organisaatioiden
osalta.
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Hieman yli kuusi viikkoa kestäneiden
yhteistoimintaneuvotteluiden päätteeksi jouduimme
syyskuussa irtisanomaan yhteensä 122 tuotannon
työntekijää ja toimihenkilöä Nokian-toimipaikasta.

Osaamisen kehittämistä
tulevaisuuden tarpeet
huomioiden

Leikkauksista huolimatta Nokian-tehtaalla on
jatkossakin merkittävä rooli erityisesti uusien
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä,
mutta myös renkaiden valmistamisessa.

Kehitämme henkilöstömme osaamista
strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet
ennakoiden. Vuonna 2015 osana strategiaprosessia
selvitettiin kriittiset osaamisalueet sekä tehtiin
suunnitelma valittujen osaamisalueiden
kehittämisestä.

Tukitoimet irtisanotuille
Tarjosimme yhteistoimintaneuvotteluiden
seurauksena irtisanotulle henkilöstöllemme
lakisääteistä kattavammat koulutus- ja tukipaketit
parantaaksemme heidän mahdollisuuksiaan
uudelleen työllistymiseen pikimmiten.

Kehityskeskustelut ovat avainroolissa osaamisen
kehittämisessä. Osana kehityskeskustelua selvitetään
osaamisen tarpeet ja tehdään yhdessä esimiehen
kanssa kehittämissuunnitelma. Henkilöstöä on myös
kannustettu kertomaan omista uratoiveistaan ja
kehittämistarpeistaan esimiehilleen.
Kehityskeskusteluissa käydään läpi henkilökohtaiset
vahvuudet, kehittymisen alueet ja uratoiveet sekä
sovitaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut.
Johtamistaitojen kehittäminen on tärkeä osa
osaamisen kehittämissuunnitelmaa, jota tukee
kaikille konsernin esimiehille suoritettava
360-arviointi.

Loka-marraskuussa järjestimme yhdessä TE-toimiston
kanssa useampia työnhakuun ja koulutuksellisiin
tukitoimiin liittyvää infoa, joissa kaikilla oli
mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan.
Työnhaun tehostamiseksi järjestimme kaikille
halukkaille kaksipäiväiset valmennukset, joissa
käytiin läpi työhakemuksiin liittyviä materiaaleja sekä
kartoitettiin työmarkkinatilannetta.

Pääosa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työssä
oppimalla erilaisissa projekteissa, ongelmien
ratkaisutilanteissa, työnkierrossa ja uusien
työtehtävien kautta.

Ulkopuolisen asiantuntijan suorittamien
kartoituskeskusteluiden pohjalta muodostimme
työnhakuun, koulutuksiin ja yrittäjyyteen liittyvät
tukivaihtoehdot. Koulutustoiveiden perusteella
kilpailutimme suosituimmat toisen asteen
koulutusohjelmat. Nämä räätälöidyt tutkinto-ohjelmat
käynnistyvät alkuvuodesta 2016, ja yhtiömme
rahoittaa koulutukset yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Yksi osaamisen kehittämisen keskeisistä
työkaluistamme on kansainvälinen Hakkapeliitta
eAcademy -verkkoportaali, jonka palveluja voivat
käyttää oman henkilöstömme lisäksi myös
jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit. Hakkapeliitta
eAcademyn sisältöjä kehitetään jatkuvasti: tällä
hetkellä tarjonta sisältää lähes 70 kurssia
parhaimmillaan 20 eri kielellä. Sähköisiä
koulutuspaketteja löytyy sisäisistä strategia- ja
sisäpiirikursseista aina tuote- ja renkaiden
asennuskursseihin.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille järjestettiin
kurssi, jonka aikana laadittiin
liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi yhtiömme on
tarjoutunut tukemaan asiantuntijalausunnon
perusteella potentiaalisimpia entisten työntekijöiden
perustamia yrityksiä. Tarjoamme myös paikallisille
yrityksille tukea, mikäli he työllistävät irtisanotun
työntekijän määräaikaisesti. Näiden tukitoimien
avulla pyrimme tukemaan irtisanottujen henkilöiden
tulevaisuudensuunnitelmia.
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Vianorissa kilpaillaan osaamisella
Vianorin tehtävänä on varmistaa asiakkaiden
turvallinen matka, mikä tarkoittaa yritysasiakkaille
turvallista kumppanuutta ja autoileville asiakkaille
turvallista matkaa liikenteessä. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen vaatii henkilöstöltä
paljon. Palvelupisteiden tiimien on kyettävä hyvään
yhteistyöhön ja kehitettävä osaamistaan jatkuvasti
kyetäkseen kilpailemaan asiakkaiden
luottamuksesta ja varmistamaan, että heidän
matkansa voi sujua turvallisesti. Vianorin
henkilöstön yhteistyökyky ja osaaminen
punnitaan perinteisessä toimipaikkojen välisessä
Pitcrew Challenge -kilpailussa, joka on yksi monista

Kisan finaaliin päästäkseen joukkueiden on
läpäistävä tiukka, lähes vuoden kestävä esikarsinta.
Toimipaikat kilpailevat keskenään toiminnan
laatua, asiakaspalvelua ja tuloksellisuutta

toimintatavoista osaamisen ja
asiakaspalvelukyvyn kehittämisessä.

kartoittavilla mittareilla ja parhaiten menestyneet
ja kehittyneet toimipaikat valitsevat keskuudestaan
nelijäsenisen joukkueen finaalikilpailuun. Finaalissa
joukkueiden yhteistyö, paineensieto ja osaaminen
joutuvat todelliseen puntariin. Kilpailussa
menestyneet joukkueet palkitaan yhteisessä
palkintogaalassa autoihmisten unelmapalkinnoilla.
Kilpailuhenkisille joukkueille ehkä palkintojakin
makeampaa on saada vastaanottaa työkavereiden
suosionosoitukset.
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Työhyvinvointi: konkreettisilla
toimenpiteillä kohti parempaa
työyhteisöä!
Haluamme parantaa työhyvinvointia eri
yksiköissämme ja keskittyä työpaikan asioihin.
Työhyvinvointimme koostuu neljästä
kokonaisuudesta: fyysisestä, henkisestä, tiedollisesta
ja sosiaalisesta, mikä tarkoittaa esimerkiksi fyysistä
jaksamista, halua oppia uutta ja kehittyä työssään,
vaikutusmahdollisuuksia omassa työssä sekä
sosiaalisen hyväksynnän kokemista.
Työhyvinvoinnin kehittämiskohteita keräämme
Drive!-henkilöstötutkimuksella, josta eri organisaatiot
saavat tietoa siitä, mitkä asiat ovat erinomaisesti, ja
mitkä alueet vaativat vielä kehittämistä.
Tutkimukseen on sisällytetty myös johtamisen
periaatteemme, sillä ihmisten johtamisella ja
esimiestyöllä on merkittävä rooli työhyvinvointimme
kehittämisessä. Tavoitteenamme on entistä
osaavampi, energisempi, motivoituneempi ja
sitoutuneempi henkilöstö.

Työhyvinvoinnin toimintamalli
pähkinänkuoressa
Poissaoloihin puuttuminen ja sitä kautta
työhyvinvoinnin kehittäminen yksilötasolla etenee
neljän pääkohdan mukaisesti:

1. Huoli hyvinvoinnista/työkyvystä herää, jos
poissaoloja on paljon tai työkyvyssä/
osaamisessa on selvää heikkenemistä tai
puutteita. Esimiehen on toimittava viimeistään
sitten, kun 25 poissaolopäivää on tullut täyteen
vuoden aikana.

2. Hyvinvointikeskustelu: esimies ja alainen
täyttävät lomakkeet ja esimiehen työkalupakista
valitaan jatkotoimenpide eli esimerkiksi
kehitetäänkö osaamista tai johtamista vai
kartoitetaanko tarkemmin terveydentilaa tai
työyhteisöä. Hyvinvointikeskustelussa ovat
mukana henkilö itse, esimies sekä tarvittaessa
työterveys ja henkilöstöhallinnon edustaja.
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3. Keskustelut dokumentoidaan keskitetysti
työterveyden toimesta, joka kirjaa toimintapolun
aikatauluineen ja vastuineen. Ulkopuolista apua
hankitaan, jos omat resurssit eivät riitä.

Prosessia kehitetään säännöllisesti yhdessä
työterveyden, esimiesten ja luottamusmiesten
kanssa. Tilannetta seurataan sairauspoissaolojen ja
työtapaturmien kehityksellä sekä
työkyvyttömyyseläkkeiden määrällä. Tarvittaessa
henkilöstölle tehdään Varhainen välittäminen toimintasuunnitelmia. Sairauspoissaolot kertyvät
esimiehille reaaliajassa.

4. Nimetty työterveyshoitaja seuraa tilannetta ja
ottaa yhteyttä esimieheen, alaiseen ja
terveyshuollon ammattilaiseen, jos asiat eivät
etene suunnitellusti sekä tuottaa mittarin, josta
on nähtävissä työn vaikuttavuus.

KunnonMies-hankkeessa nostettiin miesten kuntoa ja
motivaatiota
ottaen ole aktiivisia pitämään huolta kunnostaan ja
hyvinvoinnistaan, ja joilla on haasteita yhdellä tai
useammalla hyvinvointia luovalla osa-alueella,
kuten liikunta, ravinto, talous tai ihmissuhteet.
Hankkeeseen osallistuvien lähtötaso määritettiin ja
tulokset mitattiin. Koko vuodelle asetettiin
tavoitteet ja yhtenä tärkeimpänä
toiminnallisuutena oli jatkuva säännöllinen
kehittymisen seuraaminen.
Keväällä 2015 käynnistettiin Nokian-toimipaikassa
KunnonMies-työhyvinvointihanke, jonka
tavoitteena on nostaa henkilöstön hyvinvointia,
työmotivaatiota ja sitoutuneisuutta sekä vähentää
sairauspoissaoloja. Hankkeessa huomioitiin
henkilöstön kaikki hyvinvointiin liittyvät
ulottuvuudet aina fyysisestä hyvinvoinnista
henkiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen ja
psyykkiseen hyvinvointiin.

Development Technician Mikko Lehtonen oli yksi
neljästä eniten tuloksiaan parantanut. Hän kertoi
omaksi käännekohdakseen ohjelman alkupuolella
opetetun oikean hengitystekniikan, joka jopa
tuplasi jaksamisen ja nopeutti merkittävästi
palautumista. Osallistujat olivat tyytyväisiä
hankkeeseen ja huomasivat, että pieniltäkin
tuntuvilla asioilla voi olla suuri vaikutus
hyvinvointiin.

KunnonMies oli suunnattu ensisijaisesti
miespuolisille työntekijöille, jotka eivät yleisesti
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Sairauspoissaolot yhtiöittäin ja sukupuolen mukaan
Nokian Renkaat,
Nokia

Sairauspoissaolot
% (yhteensä)

Nokian
Renkaat,
Suomi *)

Nokian
Raskaat
Renkaat
*)

5,26%

7,54%

Nokian
Renkaat,
Vsevolozhsk

Vianor

Vianor Vianor Vianor Vianor Vianor OOO
OOO
OOO
Holding Oy *)
AB
AS *)
AG
Vianor Nokian Nokian
Oy *)
SPb
Shina
Tyres

0,59%

5,30% 3,61% 5,10% 0,00% 1,07%

2,10%

3,93%

Sairauspoissaolot
% (naiset)

3,53%

0,00% 0,00%

3,14%

6,52%

Sairauspoissaolot
% (miehet)

3,61%

0,00% 1,25%

1,25%

3,69%

*) Poissaolotiedot sukupuolen mukaan ei saatavilla
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Nokian Renkaat Venäjä nappasi voiton People Investor
2015 -kilpailussa
ohjelmaan kuuluu mm. ympäri vuorokauden
palveleva ensiapupiste, terveellistä ruokavaliota
tukeva mehubaari, influenssarokotteita, kunnon ja
hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä stressinhallintaa
koskevaa tiedotusta ja neuvontaa. Ohjelman
puitteissa on järjestetty myös terveystarkastuksia
ja asiantuntijaneuvontaa.
Lisäksi Vsevolozhskin-tehtaan henkilöstölle
tarjotaan monipuoliset liikuntamahdollisuudet:
kuntosalin ja saunan lisäksi henkilöstö voi osallistua
joogaan, fitness- ja tennistunneille tai
kuntosaliohjaukseen. Henkilöstölle on järjestetty

Nokian Renkaat Venäjä osallistui People Investor
2015 -kilpailuun Voita itsesi -ohjelmalla, joka
kannustaa henkilöstöä huolehtimaan omasta
terveydestään. People Investor -palkinto annetaan
yrityksille, jotka toimivat vastuullisesti ja kestävää
kehitystä edistäen. Nokian Renkaat Venäjä vei
voiton Henkilöstön hyvinvointi-kategoriassa.

myös uinti-, lentopallo- ja koripallovuoroja sekä
jääkiekkojoukkueelle kaukalovuoro. Vuoden aikana
järjestetäänkin turnauksia seitsemässä eri lajissa.
Venäläinen Managers Association on
järjestänyt People Investor -kilpailun vuodesta
2008 lähtien. Siihen osallistuu Venäjällä toimivia
yrityksiä, joiden mielestä menestyksen takaa
yrityksen aineeton pääoma: henkilöstö, osaaminen,
luotettavat kumppanuudet ja maine. People
Investor 2015 -kilpailussa on kuusi kategoriaa:
Henkilöstöhallinto, Kumppani- ja asiakassuhteet,
Paikallisyhteisön kehitys, Ympäristötehokkuus,
Henkilöstön hyvinvointi ja Yleisön valinta.
Kilpailussa oli mukana monia nimekkäitä
kansainvälisiä organisaatioita.

Voita itsesi -ohjelmaa on toteutettu Venäjäntoimipaikassa vuodesta 2013. Monipuoliseen
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Hakkapeliitat kaukalossa
jääkiekkotaitureiden ystävyysottelu Nokian- ja
Venäjän-toimipaikkojen välillä uusittiin vuonna
2015 Suomessa. Nokian jäähallissa oli tunnelmaa,
kun Nokian Renkaiden molempien tehtaiden
jääkiekkokerholaiset panivat parastaan jäällä. Peli
kollegoiden kesken oli rankka, mutta mukavasti
yhteishenkeä nostattava. Reilun meiningin pelissä
tällä kertaa voiton vei Nokian-toimipaikan joukkue.
Lisää tunnelmia voit katsoa oheiselta videolta!
Venäjällä vuonna 2014 ensimmäisen kerran
järjestetty Nokian Renkaiden omien
Katso video YouTubesta:

hallinta omassa tuotannossamme ja

https://youtu.be/PgoUZ6-54e0

toiminnoissamme. Turvallisuus- ja ympäristöasioiden
limittyminen toisiinsa on havaittavissa erityisesti
työhygieniaan ja kemikaalien käyttöön liittyvissä
asioissa.

Panostuksia ja työkaluja
turvallisuuskulttuurin
kehittämiseksi

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme edelleen
turvallisempaan suuntaan 0-tapaturmaa
ajattelumallin suuntaisesti. Vuonna 2015 Safety Walk
-kierros otettiin käyttöön Nokian-toimipaikan lisäksi
myös Vsevolozhskin-tehtaissa. Safety Walkin
päätavoitteena on parantaa turvallisuustasoa ja kulttuuria. Ajankohtaisten asioiden käsitteleminen ja
konkreettiset toimenpide-ehdotukset tulevat
erinomaisesti esiin tämän toimintatavan avulla.
Jatkossa Safety Walk on koko konsernin työkalu
kansainvälisesti. Lisäksi kaikille tuotannon esimiehille
on määritelty tavoitemäärät vastaavien
turvallisuuskävelyiden osalta.

Turvallinen työympäristö, jossa työntekijät viihtyvät,
on yksi toimintamme elinehdoista. Edistämme
henkilöstöturvallisuutta riskienhallinnan, prosessien
jatkuvan kehittämisen ja uusien investointien avulla.
Työsuojelun tavoitteena on työympäristön
kehittäminen entistä turvallisemmaksi sekä riskien
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Johdon Safety Walkilla keskustellaan ja havainnoidaan
Johdon jäsenten tekemässä Safety Walkissa
arvioidaan työntekijöiden, esimiesten ja
asiantuntijoiden turvallisuusasenteita ja -osaamista
sekä haetaan parannuskohteita henkilöstön
palautteen ja omien havaintojen perusteella. Myös
edellisen kierroksen tehtävien toteutuminen
tarkastetaan sekä julkaistaan kierroksen keskeiset
havainnot ja vastuut tarvittavista toimenpiteistä
sisäisissä kanavissa. Johdon edustajat nähdään
erityisillä työturvallisuuskierroksilla Nokian- ja
Venäjän-tehtaissa kolme kertaa vuodessa.

Vuoden 2015 ensimmäisessä Johdon Safety
Walkissa turvallisuustilannetta kartoitti
toimitusjohtaja Ari Lehtoranta laatu- ja
prosessikehitysjohtajan ja tuotannon henkilöstön
kanssa. Kuvassa vasemmalta koneenhoitaja Ari
Kantanen ja Ari Lehtoranta.
Vuoden 2015 aikana panostettiin voimakkaasti myös
tapaturmien, turvallisuushavaintojen ja ”läheltä piti” ilmoitusten tutkintaan. Turvallisuuskulttuuri kehittyi
kampanjoinnin myötä positiiviseen suuntaan: läheltä
piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportointi
parani, ja läheltä piti -tilanneilmoituksia saatiin yli 35
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Nokialla on tehostettu osastokohtaisten
työturvallisuuskehitysryhmien toimintaa lisäämällä
tapaamisten määrää jokaisella osastolla neljään
vuodessa. Kokouksissa käsitellään osastolla sattuneet
poikkeamat sekä muut parannustoimia kaipaavat
kohteet.
Turvallisuusasioista viestitään ja keskustellaan
yhtiössämme näkyvästi, mikä on lisännyt
henkilöstömme aktiivisuutta. Läheltä piti -ilmoituksilla
ja turvallisuushavainnoilla on erittäin suuri merkitys
tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja
turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Kaikki tutkinnat
on kaikkien nähtävissä ja tiedottaminen on
aikaisempaa avoimempaa. Turvallisuuskulttuurimme
kehittäminen jatkuu entistä laajemmin vuonna 2016
koko konsernissa.

Vuonna 2015 perustettiin päivittäinen Safety
Management, joka käsittelee välittömästi sattuneet
tapaturmat ja muut raportoidut poikkeamat. Safety
Managementissa on edustettuna johto, keskijohto,
työnjohto, työntekijät sekä asiantuntijaorganisaatio.
Lisäksi turvallisuuskatselmukset toteutettiin
suunnitelmallisesti ja tapaturmatutkintaan
panostettiin merkittävästi.
Turvallisuuskulttuuria on kehitetty myös muilla uusilla
toimintamalleilla, kuten raportoimalla säännöllisesti
kaikista tapaturmista johtoryhmälle. Lisäksi
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Tapaturmataajuus (yli 3 päivän poissaoloon johtaneet / miljoona
työtuntia)

2015

Vianor Nordic

Nokian Renkaat (Nokia)

Nokian Renkaat (Vsevolozhsk)

Kaikkien yhtiöiden suhdeluku

17

15

3

10

Tasa-arvoisuus ja palkitseminen

ihmisten yhdenvertaisuutta. Kaikilla yhtiömme
työntekijöillä on aina oikeus reiluun ja asialliseen
kohteluun työpaikallaan. Kaikenlainen syrjintä,
ahdistelu ja loukkaaminen on ehdottomasti kiellettyä,
ja mahdollisiin tapauksiin puututaan välittömästi.

Henkilöstömme hyvinvointi ja tasa-arvoinen kohtelu
ovat toimintamme kannalta tärkeitä asioita, joiden
kehittämisellä on pitkät perinteet. Eettisiin
toimintaperiaatteisiimme on kirjattu myös useita
henkilöstön kohteluun liittyviä periaatteita ja
toimintamme mukaisesti kunnioitamme kaikkien

Työsuhteet konsernissamme perustuvat
työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja
mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia.
Maksamme vähintään paikallisten lakien mukaista
minimipalkkaa. Lisäksi koko konsernimme henkilöstö
kuuluu optio-ohjelman sekä bonusjärjestelmän piiriin.
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Kesätyöntekijät toivat eloa arkeen!
– Olen ollut kohta koko kahden viikon työjakson
kesätöissä Nokian Renkailla. Täällä olen saanut
monipuolista työkokemusta. Työtehtäviini on
kuulut mm. monien erilaisten Excel-taulukoiden
täyttäminen ja vertailu, lehtien arkistoiminen,
kaappien ja varaston siivoilu sekä muutaman
pienen artikkelin kirjoittaminen. Mielestäni parasta
työjaksossa on ollut muiden kesätyöläisten
haastatteleminen ja varaston siivous. Tylsintä on
ollut ehkä muutamien Excel-taulukoiden
täyttäminen tai vertailu sekä se, että olin ainoa
kesätyöläinen, joka tuli näille osastoille. Täällä on
ollut todella mukavaa, mutta tulevaisuudessa en
ehkä näkisi itseäni töissä näillä osastoilla, koska en
ehkä haluaisi tehdä näin paljon töitä tietokoneen
ääressä. Yhtenä tehtävänäni oli haastatella muita
kesätyöläisiä kahden työviikon jaksosta, ja
haastattelut julkaistiin sisäisissä kanavissa.

Nokian Renkaiden Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelman puitteissa Nokiantoimipaikassa oli yli 30 nuorta tuomassa vaihtelua
arkeen. Nuoret tekivät töitä niin toimistossa kuin
piha-alueilla sekä kunnossapidon avustavissa
tehtävissä kahden viikon jaksoissa. Markkinointi- ja
viestintäosastolla sekä Henkilöautonrenkaatyksikön hallinnossa työskennellyt Pinja Teikari
kokosi kesätyöntekijöiden ajatuksia työtehtävistään
henkilöstölehdessä julkaistavaksi sekä kertoi
omista kokemuksistaan.

Kekseliäisyys - vahva osa
yrityskulttuuriamme

Kehitysehdotuksilla haluamme lisätä työn
tehokkuutta ja tuottavuutta sekä parantaa toiminnan
ja tuotteiden laatua, työturvallisuutta ja
työhyvinvointia. Nokialla kekseliäisyystoimintaan
kuuluu osana myös turvallisuuspuutteiden
havainnointi ja kirjaaminen.

Kekseliäisyystoiminnalla on pitkät perinteet
yhtiössämme ja se on tärkeä osa
yrityskulttuuriamme. Kekseliäisyys- ja aloitetoiminta
on yhtiömme menettelytapa, jonka tarkoituksena on
kannustaa koko henkilöstöä osallistumaan aktiivisesti
oman työnsä ja yrityksemme toiminnan
kehittämiseen. Kekseliäisyyden lähtökohtana on
oman työn jatkuva parantaminen ja nykytilan
kyseenalaistaminen. Ideointia parannusten tai uusien
ratkaisujen osalta tehdään joko yksin tai
kekseliäisyysryhmässä.

Vuonna 2015 ideoiden määrä laski edelliseen
vuoteen verrattuna noin 40 prosenttia, mikä johtui
Nokian-toimipaikan ideamäärän selvästä
pudotuksesta. Venäjällä sen sijaan ideamäärä nousi
edellisvuoteen verrattuna noin 20
prosenttia. Toteutettujen ideoiden määrä pysyi
tasaisena ideoiden kokonaislukuun suhteutettuna.
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Hylätyn materian uusi elämä
Kun Annalle selvisi, että mainoslahjoja voi teettää
myös omista materiaaleista, syntyi ajatus selvittää,
mitä kaikkea hyödynnettävää Nokian Renkaiden
varastoista löytyy. Koska ajatuksissa oli ollut löytää
pieniä ja uniikkeja tuotteita palkinnoksi
henkilöstölle suunnattuihin kilpailuihin, otettiin
idea tuotteiden teettämisestä omista
materiaaleista yhtiössä hyvin vastaan.
Oivalluksensa Anna kirjasi Nokian Renkaiden
kekseliäisyysjärjestelmään maaliskuussa 2015 ja
ensimmäiset Nokian Renkaiden omista
kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet
saapuivat ennen juhannusta.

HR Business Partner Anna Kujanpää löysi netistä
Globe Hopen, joka muokkaa edellisestä
käyttötarkoituksestaan tarpeettomaksi jääneitä
materiaaleja ja luo niistä uutta. Tuotteet säästävät
ja uudelleenkäyttävät luonnonvaroja sekä
kunnioittavat eettisiä periaatteita.

– Nyt olemme palkinneet niillä voittajia eri
henkilöstötapahtumissa ja -kisailuissa. Vastaanotto
on ollut hyvin positiivista, Kujanpää kertoo.
Globe Hopen tuotteet valmistetaan alihankintana
erikokoisissa ompelimoissa, pienistä yhden naisen
yrityksistä suurempiin ompelimoihin. Esimerkiksi
Nokian Renkaiden tilaama Nasta-pussukka on
valmistettu Nokialla, Nokian Nahkatuote Oy:ssä.
Nasta-pussukan materiaaleina on käytetty Nokian
Renkaiden vanhoja T-paitoja sekä Globe Hopen
varastosta löytynyttä hiihtomonon vuorta.

Kekseliäisyys, yhteenveto
Kirjattua
ideaa

Kirjattua ideaa/
henkilö

Toteutunutta
ideaa

Toteutunutta ideaa/
henkilö

Nokian Renkaat, Nokia

2 263

2,1

1 728

1,6

Nokian Renkaat,
Vsevolozhsk

1 596

1,2

630

0,5

465

0,3

4 324

1,0

Vianor
Kaikki yhteensä:
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Henkilöstömäärät työsuhteen tyypin, työsuhteen luonteen ja alueen
mukaan sekä sukupuolen mukaan eriteltynä, yhteensä
Pohjoismaat

Venäjä
ja IVY

Keski- ja
ItäEurooppa

2 637

1 349

145

187

13

4 331

Naiset

417

192

47

18

7

681

Miehet

2 220

1 157

98

169

6

3 650

Omien työntekijöiden
kokonaismäärä

2 548

1 349

145

187

13

4 242

Naiset

390

192

47

18

7

654

Miehet

2 158

1 157

98

169

6

3 588

Ulkopuolinen työvoima

89

0

0

0

0

89

Naiset

27

0

0

0

0

27

Miehet

62

0

0

0

0

62

Kausityösuhteiden kokonaismäärä
Vianorissa vuoden 2015 aikana

1 145

0

0

0

0

1 145

Toistaiseksi voimassa olevat
työsuhteet

2 442

1 311

132

185

0

4 070

Kokoaikaiset

97,5 %

100,0 %

90,9 %

96,2 %

100,0 %

98,0 %

Osa-aikaiset

2,5 %

0,0 %

9,1 %

3,8 %

0,0 %

2,0 %

Naiset

14,9 %

12,3 %

34,1 %

9,7 %

45,5 %

14,5 %

Miehet

85,1 %

87,7 %

65,9 %

90,3 %

54,5 %

85,5 %

Henkilöstön kokonaismäärä
31.12.2015

PohjoisMuu
Yhteensä
Amerikka maailma

Uusien työntekijöiden kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön
vaihtuvuus sukupuolen, iän ja alueen mukaan
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Pohjoismaat Venäjä
ja IVY

Keski- ja
ItäEurooppa

PohjoisMuu
Yhteensä
Amerikka maailma

Yhteensä uusia työntekijöitä *)

301

121

38

24

3

487

Naiset

47

30

16

2

1

96

Miehet

254

91

22

22

2

391

Alle 30-vuotiaat

127

92

15

11

0

245

30-50-vuotiaat

148

29

22

9

0

208

Yli 50-vuotiaat

27

0

1

4

0

32

Uusien työntekijöiden osuus
kokonaishenkilöstömäärästä
(yhteensä)

11,8 %

9,0 %

26,2 %

12,8 %

23,1 %

11,5 %

Naiset, %

1,8 %

2,2 %

11,0 %

1,1 %

7,7 %

2,3 %

Miehet, %

10,0 %

6,7 %

15,2 %

11,8 %

15,4 %

9,2 %

Alle 30-vuotiaat, %

5,0 %

6,8 %

10,3 %

5,9 %

0,0 %

5,8 %

30-50-vuotiaat, %

5,8 %

2,1 %

15,2 %

4,8 %

0,0 %

4,9 %

Yli 50-vuotiaat, %

1,1 %

0,0 %

0,7 %

2,1 %

0,0 %

0,8 %

Pohjoismaat Venäjä
ja IVY

Keski- ja
ItäEurooppa

PohjoisMuu
Yhteensä
Amerikka maailma

Yhteensä päättyneitä työsuhteita
(poislukien määräaikaiset työsuhteet)

217

108

16

29

2

372

Naiset

20

19

6

2

0

47

Miehet

197

89

10

27

2

325

Alle 30-vuotiaat

30

57

4

10

0

101

30-50-vuotiaat

122

49

8

18

0

197

Yli 50-vuotiaat

65

2

5

1

0

73

Vaihtuvuus (yhteensä)

8,5 %

8,0 %

11,0 %

15,5 %

15,4 %

8,8 %

Naiset, %

0,8 %

1,4 %

4,1 %

1,1 %

0,0 %

1,1 %

Miehet, %

7,7 %

6,6 %

6,9 %

14,4 %

15,4 %

7,7 %

Alle 30-vuotiaat, %

1,2 %

4,2 %

2,8 %

5,3 %

0,0 %

2,4 %
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30-50-vuotiaat, %

4,8 %

3,6 %

5,5 %

9,6 %

0,0 %

4,6 %

Yli 50-vuotiaat, %

2,6 %

0,1 %

3,4 %

0,5 %

0,0 %

1,7 %

*) Uusien työntekijöiden lukumäärä sisältää konsernin sisällä
yrityksestä toiseen siirtyneitä henkilöitä.

Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstöryhmien jakauma sukupuolen
ja iän mukaan
Pohjoismaat

Venäjä ja
IVY

Keski- ja ItäEurooppa

PohjoisAmerikka

Muu Yhteensä
maailma

Ylin johto

16

2

4

2

1

25

Naiset

2

0

0

0

0

2

Miehet

14

2

4

2

1

23

Naiset, %

12,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

8,0 %

Miehet, %

87,5 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

92,0 %

Alle 30-vuotiaat

0

0

0

0

0

0

30-50-vuotiaat

9

2

2

2

0

15

Yli 50-vuotiaat

7

0

2

0

1

10

Alle 30-vuotiaat, %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

30-50-vuotiaat, %

56,3 %

100,0 %

50,0 %

100,0 %

0,0 %

60,0 %

Yli 50-vuotiaat, %

43,8 %

0,0 %

50,0 %

0,0 %

100,0 %

40,0 %

Toimihenkilöt

1 017

357

114

64

12

1 564

Naiset

224

150

47

15

7

443

Miehet

793

207

67

49

5

1 121

Naiset, %

22,0 %

42,0 %

41,2 %

23,4 %

58,3 %

28,3 %

Miehet, %

78,0 %

58,0 %

58,8 %

76,6 %

41,7 %

71,7 %

Alle 30-vuotiaat

72

134

19

7

2

234

30-50-vuotiaat

685

213

78

35

10

1 021

Yli 50-vuotiaat

259

10

18

22

0

309
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Alle 30-vuotiaat, %

7,1 %

37,5 %

16,7 %

10,9 %

16,7 %

15,0 %

30-50-vuotiaat, %

67,4 %

59,7 %

68,4 %

54,7 %

83,3 %

65,3 %

Yli 50-vuotiaat, %

25,5 %

2,8 %

15,8 %

34,4 %

0,0 %

19,8 %

Tuotannon
työntekijät

1 473

991

27

121

0

2 612

Naiset

162

42

0

3

0

207

Miehet

1 311

949

27

118

0

2 405

Naiset, %

11,0 %

4,2 %

0,0 %

2,5 %

0,0 %

7,9 %

Miehet, %

89,0 %

95,8 %

100,0 %

97,5 %

0,0 %

92,1 %

Alle 30-vuotiaat

274

393

16

33

0

716

30-50-vuotiaat

865

570

8

49

0

1 492

Yli 50-vuotiaat

334

28

3

39

0

404

Alle 30-vuotiaat, %

18,6 %

39,7 %

59,3 %

27,3 %

0,0 %

27,4 %

30-50-vuotiaat, %

58,7 %

57,5 %

29,6 %

40,5 %

0,0 %

57,1 %

Yli 50-vuotiaat, %

22,7 %

2,8 %

11,1 %

32,2 %

0,0 %

15,5 %

Hallituksen
kokoonpano

6

Naiset

2

Miehet

4

Naiset, %

33,3 %

Miehet, %

66,7 %

Alle 30-vuotiaat

0

30-50-vuotiaat

1

Yli 50-vuotiaat

5

Alle 30-vuotiaat, %

0,0 %

30-50-vuotiaat, %

16,7 %

Yli 50-vuotiaat, %

83,3 %
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Pienilläkin teoilla on merkitystä
Maksamiemme verojen ja palkkojen lisäksi
olemme rakennuttaneet Venäjän-toimipaikan
henkilöstölle asuntoja sekä heidän lapsilleen
päiväkodin, tuemme pienimuotoisesti paikallisia
urheiluseuroja ja toimimme kummina Nokialaiselle
koululle. Meitä ympäröivän maailman huomioimisella
on pitkät perinteet, sillä esimerkiksi jo 1900-luvun
alussa yhtiömme rakennutti henkilöstölle asuntoja.
Me Nokian Renkaissa uskomme, että pienilläkin
teoilla on merkitystä.

Venäjällä olemme rakentaneet henkilöstöllemme
asuntoja, sotaveteraaneja avustamme vuosittaisten
juhlien järjestämisessä, maksamillamme veroilla
tuemme ihmisten hyvinvointia eri maissa ja
aktiivinen osallistumisemme liikenneturvallisuuden
saralla parantaa ihmisten turvallista tiellä liikkumista.
Lisäksi monilla pienillä teoilla aina vuoropuhelusta
naapuruston kanssa oppilaitosyhteistyöhön ja
paikallisten urheiluseurojen pienimuotoiseen
tukemiseen on vaikutusta niin yksittäisiin ihmisiin
kuin yhteisöihin.

Paikallisyhteisöihin vaikuttamisen
pitkät perinteet
Vaikutamme monilla eri tavoin paikallisyhteisöihin:
Nokialla olemme yksi suurimmista työllistäjistä,

Liikennetyökirjoja Nokia-Viholan koulun
ekaluokkalaisille
ekaluokkalaisille liikennetyökirjoja
henkilökohtaiseen ja monivuotiseen käyttöön.
Tarkoituksena oli osaltaan auttaa vaikuttamaan
niihin surullisiin tilastoihin, joissa pienet lapset ovat
osallisena.
Liikennetyökirjat ovat lapsilla henkilökohtaisessa
käytössä koko ala-asteen ajan. Työkirjassa olevien
tehtävien avulla lapset omaksuvat paremmin
liikenneaiheet, joita käsitellään opettajan kanssa
tunnilla sekä liikennesäännöt tekemällä tehtäviä eri
liikennetilanteista. Kirjan avulla käsitellään sitä
miten liikutaan maalla, vesillä, joukkoliikenteessä
sekä opetellaan perusliikennemerkit. Mukana on
myös raskas liikenne ja ajoneuvojen pimeät
kulmat.

Nokian Renkaat oli loppuvuodesta 2015 mukana
turvaamassa Nokia-Viholan koulun lasten
liikkumista liikenteessä hankkimalla

Mahdollisuuksiemme mukaan pyrimme vaikuttamaan
yhteisöjen hyvinvointiin arvoketjumme eri vaiheissa,

on sitten kysymys kumin prosessoijien toiminnan
kehittämisestä tai henkilöstömme hyvinvoinnista.
97

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

Vaikutus paikallisyhteisöihin

Usean tuhannen henkilön työllistämisen lisäksi
työllistämme välillisesti tuhansia ihmisiä
kansainvälisesti. Esimerkiksi tehtaissamme Nokialla ja
Venäjällä työskentelee usean eri alan ammattilaisia
aina vartioinnista puhtaanapitoon ja rakennusalasta
logistiikkaan.

ymmärsi henkilöstön olevan yrityksen tärkein
voimavara. Tiukoista ajoista huolimatta henkilöstön
hyvinvointiin panostettiin ja henkilöstölle esimerkiksi
rakennutettiin useita satoja asuntoja. Vaikka maailma
on täysin muuttunut sadassa vuodessa, on meille
edelleen tärkeää panostaa niin henkilöstömme kuin
paikallisyhteisöjen hyvinvointiin.

Meitä ympäröivän maailman huomioimisella on pitkät
perinteet, sillä jo 1900-luvun alussa yhtiömme

Tuotannosta poistetut polkupyörät ilahduttivat lapsia
Turvallisuussyistä lopetettiin Nokian-toimipaikan
tehdassaleissa polkupyöräily keväällä 2015.
Tuotannon käytöstä poistetut hyväkuntoiset Jopopolkupyörät lahjoitettiin Pelastakaa Lapset ry:n
Sporttikummi-toiminnan piirissä oleville lapsille
Pirkanmaalla. Moni lapsi kokikin onnellisen
yllätyksen, kun iloisen väriset Jopo-pyörät
luovutettiin heidän käyttöönsä.

Mentorointia ja
oppilasyhteistyötä

Osallistumme myös erilaisiin opiskelijahankkeisiin ja tapahtumiin. Vuoden 2015 aikana osallistuimme
esimerkiksi Tehdään töitä -kampanjaan ja
Kampuskamari-hankkeeseen. Suomen Mentorit ry
tarjosi yhteistyössä 16 ison suomalaisen työnantajan
kanssa korkeakoulutetuille valmistumassa oleville ja
vastavalmistuneille nuorille mahdollisuuden päästä
puolenvuoden palkattuun työjaksoon. Harjoittelun
aikana harjoittelijat pääsivät mukaan mielenkiintoisiin
projekteihin ja oppimaan uusia taitoja sekä
osallistumaan kolmeen työelämäseminaariin.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä erilaisten oppilaitosten
kanssa esimerkiksi opinnäytetöiden ja
yritysvierailuiden merkeissä. Yhtiössämme löytyy
harjoittelupaikkoja laidasta laitaan aina
tuotekehityksestä tuotantoon ja
taloudesta kunnossapitoon sekä monipuolisia aiheita
dipomi- ja opinnäytetöiden aiheiksi. Tehtaissamme
vierailee vuoden aikana useita kymmeniä
oppilasryhmiä.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja
Tampereen kauppakamari ovat kehittäneet
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yhteistyössä Kampuskamarin, joka yhdistää
kauppatieteiden opintojaksoja ja kauppakamarin
jäsenyrityksiä uudella tavalla yhteen. Yhteistyötä
tehdään sekä harjoitustöiden että yritysvierailujen
avulla. Yhtiömme oli mukana kahdella kurssilla:
henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat sekä
vähittäiskaupan konseptit.

pitkiin työsuhteisiin ja hyödyntämään
kehittymismahdollisuuksia yhtiössämme.
Hakkapeliitta Village on sosiaalinen hanke, jonka
tyyppisiä ei Venäjällä ole aikaisemmin juurikaan
toteutettu.
Kaikki Hakkapeliitta Villagen -asunnot myydään vain
Nokian Renkaiden Venäjän-toimipaikan henkilöstölle
ja asunto-ohjelmaan voi hakea kuka tahansa
työtehtävään katsomatta. Asunto-ohjelmaan
osallistuva saa asunnon haltuunsa määräajan jälkeen
ja hänen sijoituksensa palautetaan, mikäli hän
lopettaa työsuhteensa ennen tätä.

Lue lisää tuotekehityksemme oppilasyhteistyöstä!

Hakkapeliitta Village –
”hakkapeliittojen” oma asuinalue
Venäjän-toimipaikan työntekijöille rakennuttamamme
korkeatasoiset Hakkapeliitta Villagen asunnot ovat
vain 15 minuutin matkan päästä tehtaistamme.
Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden
erinomaisiin eurooppalaisiin työ- ja elinoloihin sekä
haluamme näin sitouttaa tärkeintä voimavaraamme

Hakkapeliitta Villagen yhteyteen rakennuttamamme
päiväkodit on luovutettu kunnalle, ja niissä löytyy
tilaa nukkua, leikkiä, liikkua ja temmeltää.
Nykyaikaiset makuu- ja leikkihuoneet, laadukkaat
urheiluvälineet ja hoito sekä lapsien hyvät
mahdollisuudet kehittyä ovat saaneet paljon kiitosta
niin Hakkapeliitta Villagessa asuvilta vanhemmilta
kuin lapsiltakin.
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Talouden johtaminen yhtiössämme on aktiivista toimintaan ja päätöksiin vaikuttamista
siten, että saavutamme tavoitteemme. Taloustoiminto kerää laajasti tietoa
liiketoimintaympäristöstä sekä yhtiön liiketoimintaprosessien eri vaiheista ja
lopputuloksista. Tätä tietoa jalostetaan tavoitteena muodostaa ymmärrys eri
liiketoimintapäätösten vaikutuksista jo etukäteen. Hyvä talouden johtaminen takaa
yhtiöllemme mahdollisuuden suunnitelmalliseen ja ennakoitavaan toimintaan, sekä
taloudellisesti parhaiden toimintamallien löytämiseen eri tilanteissa.
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Talouden johtaminen Nokian Renkaissa
Talouden johtaminen
ja keskittymisen
alueet 2016–2018

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
pähkinänkuoressa
Yhtiömme hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana
on yhtiökokouksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan
ja konsernin johtoryhmän, Suomen osakeyhtiölain ja
sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen,
ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama
kokonaisuus. Hallitus on hyväksynyt selvityksen
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilitarkastajien
mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset
raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien

Talouden johtaminen yhtiössämme on aktiivista
toimintaan ja päätöksiin vaikuttamista siten, että
saavutamme tavoitteemme. Taloustoiminto kerää
laajasti tietoa liiketoimintaympäristöstä sekä yhtiön
liiketoimintaprosessien eri vaiheista ja
lopputuloksista. Tätä tietoa jalostetaan tavoitteena
muodostaa ymmärrys eri liiketoimintapäätösten
vaikutuksista jo etukäteen. Hyvä talouden johtaminen
takaa yhtiöllemme mahdollisuuden
suunnitelmalliseen ja ennakoitavaan toimintaan sekä
taloudellisesti parhaiden toimintamallien löytämiseen
eri tilanteissa.

hallinnasta vastaavat taloudellista
raportointiprosessia.
• Yhtiökokous käyttää ylintä päätäntävaltaa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun
muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä
päätetään heidän palkkioistaan.
Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää
esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä
muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien
antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.
• Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus
saada yhtiökokoukselle kuuluva asia
yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä
kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päivitettyyn konsernistrategiaan peilaten
taloustoiminnon lähivuosien tavoitteena
on mahdollistaa uusien hankkeiden ja investointien
käyntiinlähdön pitämällä yllä riittäviä raha- ja
rahoituslimiittejä. Taloustoiminto on tiiviisti mukana
yhtiön mahdollisissa rakenteellisissa muutoksissa ja
niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien
arvioinnissa ja hallitsemisessa sekä
muokkaamassa taloudellista raportointiamme
liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Tuote- ja
asiakaskannattavuus on edelleen toimintaa
keskeisesti ohjaava tekijä, ja sitä kehitetään yhdessä
liiketoimintayksiköiden kanssa. Taloustoiminto on
myös aktiivisesti mukana globaalien prosessien
kehittämisessä, jotta Nokian Renkaiden
asiakkaat saavat parasta palvelua.
Taloushallintoa johtaa talousjohtaja, joka raportoi
toimitusjohtajalle. He molemmat vastaavat myös
sijoittajasuhteista. Suurempia investointeja
käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa Investment
Boardissa.
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• Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on
yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa,
jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen
mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille.
Hallituksen toiminta-periaatteet ja keskeiset
tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa,
yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen
työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä
ovat konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset,
yhtiökokoukselle esitettävät asiat,
toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
sekä taloudellisen valvonnan järjestäminen.
• Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa
sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Hän saa ryhtyä yhtiön toiminnan
laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin
tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen
valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön
kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon
luotettavasta järjestämisestä.
• Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa
toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa
johtamisessa. Kokouskäytännön mukaisesti ns.
Management Workshop kokoontuu kerran
kuukaudessa, ja niihin osallistuvat
toimitusjohtajan lisäksi liiketoiminta– ja
palvelufunktiojohto, Venäjän toiminnoista
vastaava johtaja sekä sisäinen tarkastaja (CAE).
• Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien
tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön
julkaisemat taloudelliset raportit antavat
olennaisesti oikeat tiedot konsernin
taloudellisesta tilasta. Konsernissa on määritelty
alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille
konsernin laajuisesti noudatettavat ohjeet ja
toimintapolitiikat, joiden tarkoituksena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja
tuloksellista.

liiketoiminnan jatkuvuutta. Konsernin
riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan
mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin
tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien
hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.
Riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin,
rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset
liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin,
kilpailijoiden toimintaan, poliittisiin riskeihin,
maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen sekä
investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko
puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa,
henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, tai
ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi
lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän tai viranomaisten
ennalta arvaamattomiin päätöksiin tai raakaainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit liittyvät korkoja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin,
jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja
saatavariskeihin. Vahinkoriskit voivat aiheuttaa
tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia,
ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita.
Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia
merkittävimpiä riskejä ovat Venäjän
liiketoimintaympäristöön liittyvät maariskit,
maineriskit, tuotteisiin ja tuotekehitykseen liittyvät
riskit, tuotannon keskeytysriskit, valuutta- ja
saatavariskit sekä yhtiön ohjausjärjestelmään ja
tietohallintoon kohdistuvat riskit. Yrityksen
tuotestrategiasta johtuen myös markkinointiin ja
logistiikkaan liittyvät keskeytysriskit voivat olla
merkittäviä erityisesti sesonkimyynnin osalta.
Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään
tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen
suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä
toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen,
pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen
vakuutuksin tai sopimuksin. Valvontatoiminnoilla tai toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja
varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä
ja varmistetaan riskienhallinta-toimenpiteiden
suorittaminen. Riskienhallinnassa ei ole omaa erillistä

Riskienhallinta Nokian Renkaissa
Konsernissamme on hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa
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organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun
liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuujakoa.
Yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa
riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät
riskit.

Lisää aiheesta hallinto- ja ohjausjärjestelmä
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Kannattava kasvu kestävästi
Kaupallisena yhtiönä vastuullisuutemme tärkeimpiä
seikkoja on varmistaa taloudellinen menestys ja kyky
tuottaa lisäarvoa taloudellisille sidosryhmillemme.
Kannattava liiketoiminta mahdollistaa liiketoiminnan
kehittämisen sekä taloudellisen turvan, työn ja
hyvinvoinnin tarjoamisen niin yhtiömme henkilöstölle
kuin osakkeenomistajillekin.

Aiomme kehittyä ja kasvaa edelleen, sillä haluamme
olla maailman kannattavin rengasvalmistaja
tulevaisuudessakin. Kannattava liiketoiminta
mahdollistaa liiketoiminnan edelleen kehittämisen
sekä taloudellisen turvan, työn ja hyvinvoinnin
tarjoamisen niin yhtiömme henkilöstölle kuin
osakkeenomistajillekin. Menestymällä taloudellisesti
teemme myös omasta toiminnastamme
mielenkiintoisempaa ja monipuolisempaa.

Taloudellinen menestys luo
jaettavaa kaikille sidosryhmille

Vastuullisuutta asiakasrajapinnassa
Haastaviin olosuhteisiin suunniteltujen laadukkaiden
ja innovatiivisten premium-renkaiden valmistajana
haluamme olla alan edelläkävijä myös
vastuullisuudessa. Panostamme tuotteidemme ja
prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Olemme
kehittäneet EU-rengasmerkinnän
vierintävastukseltaan parasta A-luokkaa olevia
renkaita, joiden valmistuksessa on käytetty
ympäristölle ystävällisiä raaka-aineita. Mitä
useammin brändimme liitetään turvallisuuden ja
laadun lisäksi myös ympäristövastuullisuuteen, sitä
enemmän saamme vastuullisesti toimivia ja
ajattelevia asiakkaita. Kilpailukyvyn lisääminen myös
vastuullisuuden saralla tukee päätavoitettamme
kannattavaa kasvua.

Haemme liiketoimintaamme kasvua ja vahvaa
kannattavuutta tekemällä huippulaadukkaita
erikoisrenkaita. Panostamalla tuotteidemme
kehittämiseen pysymme kehityksen kärjessä
ja saamme suositteluja kuluttajilta. Tämä vahvistaa
yrityksemme mainetta ja tuotteidemme kysyntää
sekä kasvattaa myyntiämme. Olemme voineet
laajentaa tuotevalikoimaamme ja myyntiä uusille
alueille vankan pohjoisten olojen osaamisemme
pohjalle.
Uusien tuotteiden osuus on noin 30 prosenttia
liikevaihdostamme. Tuotekehityksen lisäksi meille on
olennaista myös liiketoimintamallien ja prosessien
jatkuva parantaminen. Keskitymme omassa
tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä
investoimme johdonmukaisesti laadun, tuottavuuden
ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. Jakeluketjun
hallinta ja toimivuus ovat perusedellytyksiä
myyntimme kasvattamiselle ja pääomiemme hyvälle
tuotolle. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin
jatkuvaa lisäämistä ja uuteen tuotantokapasiteetin
investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti,
markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden
kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten
hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen,
esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun
muodossa.

Tulevaisuuden näkymät
Yhtiömme myynnin kehittymisestä sekä
taloudellisesta tilasta kerrotaan lisää yhtiön vuoden
2015 vuosikertomuksessa, joka on saatavissa
osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/
julkaisut/vuosikertomukset/
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Milj. EUR

2015

2014

muutos%

Liikevaihto

1 360,1

1 389,1

-2,1

Liikevoitto

296,0

308,7

-4,1

21,8

22,2

274,2

261,2

% liikevaihdosta

20,2

18,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

20,3

19,2

Oman pääoman tuotto (ROE), %

19,6

16,0

-209,7

-164,6

% liikevaihdosta

-15,4

-11,8

Investoinnit

101,7

80,6

% liikevaihdosta

7,5

5,8

Tulos/osake, EUR

1,80

1,56

Oma pääoma/osake, EUR

9,24

9,07

Omavaraisuusaste, %

70,8

67,5

Verot, EUR

33,5

52,8

195,5

196,6

% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja

Korollinen nettovelka

Palkat, palkkiot
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Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus
Toimitusvarmuus on yksi yhtiömme menestyksen
edellytyksistä, koska talvirenkaiden kuluttajamyynnin
vahva sesonkiluonteisuus vaatii
logistiikkaratkaisuiltamme suurta joustavuutta ja
nopeutta. Pitkät luottamukseen perustuvat
asiakassuhteet tarjoavat molemmille osapuolille
mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä.

myös varmistaa luotettavien jakelukanavien avulla
parhaiten suoriutuvan brändin aseman
kumppaneidemme tuotevalikoimissa sekä parantaa
asiakassuhteidemme hallintaan suunniteltuja
välineitä.
Saavuttaaksemme tavoitteemme tuemme
asiakkaidemme ansaintamahdollisuuksia esimerkiksi
kaupallisen yhteistyön sekä hinnoittelupolitiikan
avulla. Lisäksi toteutamme avainasiakkaidemme
kanssa yhteisiä promootioita ja
markkinointikampanjoita sekä kehitämme Franchiseketjuille kiinnostavia myyntikonsepteja.

Tavoitteena tyytyväisimmät
asiakkaat
Haluamme asiakkaidemme valitsevan ensisijaisesti
meidät rengaskumppanikseen sekä olevan erittäin
tyytyväisiä tuotteisiimme ja palveluihimme.
Asiakastyytyväisyys ja hyvä kumppanuus on valittu
yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksemme myös
lähitulevaisuuden strategiseen kehitysohjelmaamme.

Vuoden 2015 rengas- ja autokauppiaille suunnatussa
asiakastyytyväisyyskyselyssämme
kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 4,1
arviointiasteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen).
Tutkimuksessa arvioitiin asiakkaiden tyytyväisyyttä 12
eri osa-alueeseen sekä kokonaistyytyväisyyttä
yhteistyöhön Nokian Renkaiden kanssa. Tulokset
perustuvat noin 1 400 asiakkaan vastauksiin useissa
eri maissa. Mittaamme asiakastyytyväisyyttämme
vuosittain, ja seuraava tutkimus tehdään jotakuinkin
samalla rakenteella keväällä 2016.

Tavoitteenamme on pitkäaikainen kumppanuus
asiakkaidemme kanssa niin, että yhteistyö on
molemmille osapuolille hedelmällistä. Haluamme
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Tiivistä asiakastyötä – luotettavaa kumppanuutta
Nokian Renkailla asiakassuhteita hoidetaan monin
eri tavoin ja asiakkaita myös kuunnellaan.
Paikalliset myyntipäälliköt tekevät tuhansia
henkilökohtaisia vierailuja rengas- ja autoliikkeissä
vuoden aikana. Uusien tuotteiden
lanseeraustilaisuudet, vierailut eri maiden tehtaissa
sekä räätälöidyt verkkotuotekoulutukset
jälleenmyyjille ja muille asiakkaille ovat omiaan
lisäämään syvällisempää tuotetuntemusta.
Nokian Renkaiden liiketoiminnan kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat tuntevat
yhtiön ja sen valmistamat tuotteet. Kun tuote- ja
yritystuntemus ovat vahvalla pohjalla, ja

Uusien tuotteiden lanseerauksia järjestetään niin
yhtiön omissa testikeskuksissa Nokialla ja Ivalossa
kuin myös paikanpäällä päämarkkina-alueilla.
Uusien tuotteiden lanseeraukset ovat varsin
suosittuja, sillä asiakkaat pääsevät itse kokemaan,
miten uutuusrenkaat käyttäytyvät ajon aikana.
Etenkin haastavien olosuhteiden Ivalo tarjoaa
elämyksiä kerta toisensa jälkeen niin pohjoisen
kauneuden kuin talvisten ajo-olojen puolesta.

molemminpuolinen luottamus kaikilla osa-alueilla
ansaittu, on asiakkaan helpompi myydä tuotteita ja
harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Tiivis ja
monipuolinen yhteistyö on avainasemassa
luottamuksen ja kumppanuuden syntymisessä.

Syksyllä 2015 lanseerattiin Nokian Hakka Green 2
Nokian-testiradalla, jonne saapuikin viitenä päivänä
yhteensä yli 200 asiakasta tutustumaan
ympäristöystävälliseen uutuustuotteeseen.
Rengastäyteisen päivän jälkeen asiakkaat
rentoutuivat Pyhäjärven kauniissa maisemissa.

Toimitukset sopimusten mukaan

nopeutta. Renkaiden hyvä saatavuus sekä nopeat ja
täsmälliset toimitukset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä
asiakkaiden toimittajavalinnassa. Alalla yleisesti
tunnustettu toimitusvarmuus vahvistaa osaltaan myös
Nokian Renkaiden hintapositiota markkinassa.

Toimitusvarmuus tarkoittaa yhtiössämme oikeiden
tuotteiden toimittamista vastaanottajalle siten, että
tuotteiden laatu, kuljetustapa, toimituspaikka,
toimitusaika ja hinta ovat sopimuksen mukaisia.
Toimitusvarmuus on yksi Nokian Renkaiden
menestyksen edellytyksistä, koska talvirenkaiden
kuluttajamyynnin vahva sesonkiluonteisuus vaatii

Kehitystyötä kuljetusten optimoimiseksi
Nokian Tyres -merkkisiä renkaita myydään yli 60
maassa tuhansien asiakasyritysten ja oman
myyntiorganisaatiomme voimin. Asiakasyrityksiämme
ovat rengasketjut, autoliikkeet, renkaiden tukku- ja
vähittäiskauppiaat, itsenäiset maahantuojat, kone- ja

rengasvalmistajan logistiikalta suurta joustavuutta ja
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laitevalmistajat, satama- ja logistiikkayritykset sekä
kuljetusliikkeet. Vianor-rengasketjulla sekä uusilla
NAD (Nokian Tyres Authorized Dealers) -liikkeillä on
tärkeä ja kasvava rooli renkaidemme myynnissä ja
sesongin hallinnassa. Nykyisin merkittävä osa
konsernimme myynnistä kulkee Vianormyyntipisteiden kautta.

rengasmäärät ja minimoimaan toimipaikkojen välisiä
kuljetuksia. Rengasketju seuraa
maahantuontivarastosta lähtevien toimitusten
lähetyskohtaisia kilomääriä. Renkaat kuljetetaan
mahdollisimman täyteen pakatuissa rekoissa.
Esimerkiksi renkaiden pakkaaminen suomuttamalla
on tehokas tapa säästää tilaa.

Nokian Renkaat ja Vianor ovat tehneet pitkäjänteistä
kehitystyötä logistiikan parantamiseksi ja
tehostamiseksi. Konsernissamme pyritään välttämään
kaikkia turhia kuljetuksia ja siten vähentämään
ympäristövaikutuksia. Kuljetusetäisyyksien ja
ympäristövaikutusten minimoimiseksi renkaat
kuljetetaan tuotantolaitoksilta mahdollisimman
suoraan asiakkaille täyteen lastatulla
kuljetuskalustolla.

Nokian Renkaiden Keski-Euroopan kuljetuksissa
hyödynnetään mahdollisimman paljon meri- ja
rautatiekuljetuksia. Merikonteissa matkanneet
renkaat toimitamme pääosin suoraan asiakkaalle
junalla tai autoilla. Suosimme aina mahdollisimman
suuria konttikokoja (45’ HC ja 40’ HC)
ympäristökuormituksen minimoimiseksi. Jos suinkin
mahdollista, käytämme meno-paluukuljetuksia, jotta
vältyttäisiin autojen ajamiselta tyhjänä toiseen
suuntaan. Useimmiten kuljetusyhtiöillä on eri
asiakkaat mennessä ja tullessa, jolloin autot ajavat
harvoin tyhjinä takaisin.

Juuri kuljetukset muodostavat yhden Vianorrengasketjun merkittävimmistä
ympäristövaikutuksista. Vianor pyrkii maksimoimaan
maahantuontivarastosta lähtevien kuljetusten
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Vastuullista logistiikkaa renkaan koko matkalla
Katse täytyykin pitää vankasti tulevaisuudessa, sillä
raaka-aineet voivat olla käytettävissä jopa
vasta puolenvuoden päästä ostohetkestä,
renkaiden kuljetuksia suunnitellaan 1–6 kuukauden
aikajänteellä ja varastointia ennakoidaan jopa
kahden vuoden päähän.
– Yhteistyö alihankkijoidemme kanssa on jatkuvaa.
Haluamme varmistua myös kumppaniverkostomme
laadukkuudesta ja luotettavuudesta, sillä
asiakkaamme kokemukseen vaikuttaa myös
käyttämämme kuljetusyhtiön laatu ja
onnistuminen, logistiikkapäällikkö Markus
Huttunen kertoo.

Tehtaille hankittujen raaka-aineiden matka jatkuu
useiden eri työvaiheiden jälkeen valmiiksi
renkaaksi, minkä jälkeen logistiikka hoitaa tuotteet
asiakkaille. Toimiva logistiikka näyttelee
merkittävää roolia, on kyse sitten raaka-aineiden,
koneiden ja varaosien tuontilogistiikasta tai
valmiiden tuotteiden liikkumisesta
kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja
oikea-aikaisesti asiakkaille.

Toiminnassa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat,
korkea laatu ja eettisten periaatteiden
noudattaminen. Logistiikassa
ympäristönäkökulmien huomioiminen on
merkittävä osa kuljetusten suunnittelua ja
organisoimista: kuljetuksissa pyritään lastaamaan
kontit mahdollisimman täyteen ja valitsemaan
lyhimmät kuljetusreitit ja ekologisimmat
kuljetusmuodot. Tavarat liikkuvat pääasiallisesti
rekoissa, rautateitse ja meriteitse.

Onnistuminen sesongissa on Nokian Renkaiden
liiketoiminnan kannalta eritäin tärkeää.
Kuljetusmäärien ennakointi kumppanien suuntaan
onkin monin paikoin ainoa keino varmistaa riittävä
kapasiteetti sesonkihuipussa.
– Tilauksiin on vastattava mahdollisimman
nopeasti. Maailmanlaajuisten tapahtumien, kuten
lakkojen ja luonnonilmiöiden seuraamisella
pyrimme ennakoimaan muuttuvia tilanteita.
Ylläpitämällä laajaa verkostoa ja luomalla
pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia meillä on
hyvät valmiudet reagoida, jos meidän tarvitsee
esimerkiksi käyttää vaihtoehtoisia kuljetusreittejä
tai -kumppaneita, kertoo logistiikkayksikön vetäjä
Jussi Juhola.

Nokian Renkaiden oma varastoverkosto muodostuu
yli 30 varastosta 13 maassa. Suurimmat varastot
ovat tehtaiden vierellä Nokialla ja Vsevolozhskissa
sekä Keski-Euroopassa, Tšekeissä ja Saksassa.
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Vaikutukset yhteiskuntaan
Maksamillamme palkoilla sekä suorilla veroilla
tuemme yhteiskunnan rakenteita ja mahdollistamme
tuhansien ihmisten elämänlaadun parantamisen.

talviliikenteen kehittäjänä. Nokian Renkaat on
jäsenenä myös erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä,
jotka osallistuvat lainsäädännön ja poliittisen
päätöksenteon kehittämiseen. Lue lisää
Asiantuntijana vaikuttaminen -osiosta!

Työnantaja, veronmaksaja ja
turvallisuuden kehittäjä

Nokian Renkaat ja sidosryhmien
välinen rahavirta

Työllistämme suoraan yli 4 300 henkilöä ympäri
maailmaa, ja tehdaspaikkakunnillamme olemme
merkittävä työnantaja. Kun otetaan huomioon
myös yhtiöllemme töitä tekevät yritykset, on
työllistävä vaikutus vielä huomattavasti
suurempi. Muiden yritysten palveluksessa
työskentelee esimerkiksi rakennusalan
ammattilaisia, eri alan konsultteja ja teknisiä
asiantuntijoita, siistijöitä, vartijoita, ravintola- ja
kuljetusalan työntekijöitä sekä hyvinvointipalveluiden
ammattilaisia. Maksamillamme palkoilla sekä suorilla
veroilla tuemme yhteiskunnan rakenteita ja
mahdollistamme tuhansien ihmisten elämänlaadun
parantamisen.

Hyvä taloudellinen tulos näkyy laajalti yhtiön
sidosryhmissä. Oheinen kaavio kuvaa Nokian
Renkaiden jättämää taloudellista ”renkaanjälkeä”
omissa sidosryhmissään.

Epävarma taloustilanne maailmalla vaikuttaa myös
meidän yhtiömme liiketoimintaan, mistä syntyy
negatiivisia epäsuoria taloudellisia vaikutuksia
yhteiskunnalle. Syksyllä 2015 Nokian-tehtaasta
irtisanotun henkilöstön myötä kuntien verotulot
vähenevät jonkin verran. Venäjän epävarman
tilanteen takia Vsevolozhskin-tehtaan investoinnit
ovat lykkääntyneet, mikä aiheuttaa pienempää
rahavirtaa laitetoimittajille ja alihankkijoille. Lisäksi
heikentyneen taloustilanteen takia kuluttajilla ei ole
välttämättä varaa ostaa premium-renkaita, mikä taas
vaikuttaa tiellä liikkumisen turvallisuuteen.
Johtavana talvirenkaiden valmistajana meillä on
erityinen vastuu paremman ja turvallisemman
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Vastuullisuuden johtaminen Nokian Renkaissa
Vastuullisuuden johtaminen
Nokian Renkaissa ja
kehitystoimenpiteet 2015

ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö sekä
vastuullisuustyöryhmä, joka koostuu eri
yksiköiden asiantuntijoista. Vastuullisuustyöryhmä
ideoi ja suunnittelee vastuullisuuden kehitystoimia
sekä vastaa toimenpiteiden toteutuksesta.

Vastuullisuuden johtaminen on yhtiössämme
konsernitasolla johdettua toimintaa. Toimintojen
kehittämisessä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin
kuin lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan
edellyttävät. Jatkuvaan parantamiseen pyrkivä
toimintamme perustuu yhtiömme tunnustamaan
yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan strategisiin
päämääriin. Samalla turvaamme liiketoimintaamme,
luomme sille lisäarvoa ja vahvistamme kriittisiä
menestystekijöitämme; renkaiden kehittämistä,
tuottamista ja markkinointia. Erityisesti
tuotantotoiminnan häiriötön jatkuvuus on pyritty
takaamaan edistämällä EHSQ-toimintoja, sillä häiriöitä
ja riskejä minimoimalla varmennamme myös
tuotannollisen kustannustehokkuuden.

Keväällä käynnistettiin myös projekti vastuullisuuden
nykytilan kartoittamiseksi ja kehityskohteiden
löytämiseksi. Projektin aikana haastateltiin kaikkiaan
12 johtajaa ja asiantuntijaa vastuullisuuden eri osaalueilta. Yhtenä työkaluna kehityskohteiden
löytämiseksi käytettiin myös vastaamista Dow Jones
Sustainability Index -kyselyyn. Lopputuloksena syntyi
51 erilaista kehitystehtävää sisältävä vastuullisuuden
kehityssuunnitelma (road map) vuosille 2015–2017.
Kehitystehtävät sisältävät menettelyohjeisiin, riskien
arviointiin, hankintaketjuun, henkilöstön
kehittämiseen sekä ympäristöasioihin liittyviä
määrittely- ja parannustoimenpiteitä.
Ensimmäiset kehityssuunnitelman tehtävät, kuten
sidosryhmäkartoitus ja vastuullisuuskysely
sidosryhmille, suoritettiin aikataulun mukaisesti
loppuvuodesta ja useita muitakin tehtäviä on
käynnistetty. Tavoitteenamme on olla yksi maailman
vastuullisimmista rengasalan yrityksistä
tulevaisuudessa. Yhtenä osoituksena vastuullisuuden
merkityksen tärkeydestä yrityksellemme on myös
liittyminen YK:n Global Compactin jäseneksi
23.12.2015.

Kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja
yhtiömme kaikkiin toimintoihin. Korostamme
vastuullisuusasioiden hallintaa kaikissa omissa
toiminnoissamme ja toimitusketjuissa. Välittöminä
kilpailuetuina tämä konkretisoituu renkaiden
turvallisuusinnovaatioissa. Kestävä turvallisuus onkin
tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme keskeinen
ulottuvuus ja markkinoinnin pääargumentti.

Vastuullisuuden kehittäminen 2015

Laatu- ja vastuullisuuspolitiikkamme pitää sisällään
meille tärkeät laatu- ja vastuullisuuslupaukset sekä
niiden täyttämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Huhtikuussa 2015 vastuullisuustyömme johtaminen
uudelleenorganisointiin. Konsernimme
vastuullisuuden kehitystyön koordinointiin nimettiin
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Laatu- ja vastuullisuusperiaatteet
Lupaamme
Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia
rengasalan huipputuotteita, joiden ainutlaatuiset
innovaatiot tarjoavat käyttäjilleen turvallisia,
taloudellisia ja miellyttäviä ajokilometrejä.
Tarjoamme asiakkaillemme alan parasta palvelua
kaikilla osa-alueilla.

Johtomme on sitoutunut luomaan
työskentelyolosuhteet, jotka edistävät henkilöstön
mahdollisuuksia ja oikeuksia osallistua laadun sekä
ympäristö- ja työturvallisuuden kehittämiseen ja
niistä vastaamiseen. Pyrimme tehokkuuteen ja
vahinkojen 0-tasoon kaikilla toimintamme osaalueilla.

Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti
tuotteitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi,
turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi.
Toiminnassamme otamme huomioon tuotteen koko
elinkaaren.

Koulutamme ja kannustamme henkilökuntaamme
työskentelemään siten, että se tuntee yrityksen
toiminnan perusperiaatteet ja tavoitteet, tiedostaa
vastuunsa toimenpiteittensä laatu- ja
ympäristövaikutuksista sekä toimii laatua, työ- ja
kemikaaliturvallisuutta, terveyttä ja
ympäristönsuojelua edistävällä tavalla.

Näin täytämme lupauksemme
Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön
ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus
sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen
varmistaminen.

Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön,
terveyteen, turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät
päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista
ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja
ylläpitoon.

Takaamme tuotteidemme korkean laadun
hallituilla, tehokkailla ja tarkkaan valvotuilla
kehitys-, hankinta- ja tuotantoprosesseilla.
Toimimme asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.

Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja joilla
arvioimme asiakasvaatimusten, lainsäädännön
vaatimusten, määräysten ja ohjeiden toteutumista
sekä toimintajärjestelmämme tehokkuutta.

Sitoudumme noudattamaan toiminnassamme
lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme
vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon
eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden,
ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen.
Kunnioitamme yksilöiden ja kulttuurien erilaisuutta
sekä erilaisia mielipiteitä.

Toimintamme perustuu näihin kansainvälisiin
kriteereihin
Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001:2008,
ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001
ja ISO 17025 standardeihin sekä asiakas- ja
viranomaisvaatimuksiin ja täyttää niiden
vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet
toimimaan YK:n Global Compact periaatteiden
mukaisesti.

Hankkiessamme raaka-aineita tai teetettäessä
työtä ulkopuolisilla palveluntoimittajilla valitsemme
vain luotettaviksi arvioituja, hyvämaineisia
yhteistyökumppaneita. Emme hyväksy
lapsityövoiman käyttöä omassa toiminnassamme,
emmekä toimittajien palveluksessa.

Ari Lehtoranta
Toimitusjohtaja
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Organisaatio

tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt
strategiassa esitetyille päämärille. Tämä johtaminen
kattaa kaikki ympäristöjärjestelmän näkökohdat.
Lisäksi yksiköillä on omia kehitysprojekteja toiminnan
ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö-, kemikaaliturvallisuus ja vastuullisuusasiat
kuuluvat laatu- ja prosessinkehitysosastoon, ja laatuja prossessinkehitysjohtaja koordinoi kokonaisuutta
globaalisti. Laatu- ja
vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen
ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta,
korkean laadun varmistaminen sekä hyvä
yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään
kuukausittain johdon kokouksissa. Yhtiön ylin johto
antaa tarvittaessa palautetta suoraan vastuullisille
henkilöille.

Viranomaiset ja lupa-asiat

Johtamisjärjestelmät

Nokian Renkaiden ympäristö- ja turvallisuustoimintaa
valvovat useat viranomaiset, joista Nokialla
tärkeimmät ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Turvallisuusja kemikaalivirasto (TUKES), Nokian kaupungin eri
viranomaiset, kuten ympäristönsuojeluyksikkö ja
rakennusvalvonta, sekä Tampereen
aluepelastuslaitos. Tärkeimmät Vsevolozhskintehtaiden toimintaa valvovat ympäristöviranomaiset
ovat Venäjän luonnonvarainministeriö; Leningradin
alueen luonnonvarojen käytön, ympäristönsuojelun ja
ekologisen turvallisuuden komitea sekä
kuluttajansuoja- ja terveysviranomainen. Muissa
Nokian Renkaiden toimipaikoissa toimintaa valvovat
maakohtaiset viranomaiset. Olemme jatkuvasti
keskusteluyhteydessä eri viranomaisten kanssa, jotta
mahdolliset vaatimukset ja toivomukset voidaan
ottaa ajoissa huomioon. Häiriöistä, onnettomuuksista
tai lupaehdoista poikkeamisista tiedotetaan
viranomaisille viivyttelemättä.

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme
ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan
sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja
laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti.
Tärkein työkalu on yhtiömme toimintajärjestelmä,
joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat.
Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001
-standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 standardin vaatimukset. Myös Venäjän-tehtaat sekä
Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck ovat yhteisen
ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja sisältyvät
ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatteihin.
Johtamisjärjestelmä kattaa myös valtioneuvoston
asetuksessa 855/2012 (vaarallisten kemikaalien
teollinen käsittely ja varastointi, SEVESO II) tarkoitetun
turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Vuonna 2013
saimme autoteollisuuden ISO/TS 16949 -hyväksynnän
kaikille tehtaillemme.
Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään
Nokian Renkaiden laatu- ja
prosessinkehitysstrategiassa, joka laaditaan viideksi
vuodeksi kerrallaan ja jota päivitetään
vuosittain. Strategian laadinnassa on näiden asioiden
osalta mukana laatu- ja prosessinkehitysjohtaja sekä
hänelle raportoiva ympäristö- ja
vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja
vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä
ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden
ympäristöohjelman, jossa asetetaan tarkennetut

Luvat merkitsevät meille vähimmäisehtoja ja
ympäristömyönteisyys on paljon enemmän kuin vain
raja-arvojen alittamista. Haluamme olla osa aitoa
kestävää kehitystä. Seuraamme ympäristö- ja
turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan
unionissa ja Venäjällä sekä ennakoimme
valmisteltavien säädösten vaikutuksia.
Nokian-toimipaikalla on voimassa oleva
ympäristölupa, jonka Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto myönsi yhtiölle vuonna 2007, ja
tarkastettu lupapäätös saatiin marraskuussa
2014. TUKESin myöntämien kemikaalilupien lisäksi
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yhtiömme Nokian-toimipaikalla on vesioikeuden
myöntämä lupa jäähdytysveden ottoon
Nokianvirrasta. Venäjän-tehtaille tarvittavat useat
luvat on hankittu jo rakennusvaiheessa, ja niitä on
sen jälkeen ylläpidetty paikallisen lainsäädännön
mukaisesti.

Kumisekoituksissa käytettävien uusien raaka-aineiden
laadunvarmistus ja tuotantoon soveltuvuuden testaus
suoritetaan Nokialla sekä laboratoriossa että
tuotanto-olosuhteissa. Kumisekoitusten
valmistukseen hyväksytyistä raaka-aineista
ylläpidetään hyväksyttyjen raaka-aineiden listaa.
Ostajat saavat hankkia tuotantolaitoksille vain tällä
listalla mainittuja raaka-aineita. Myös Venäjäntehtaissa käytettävät raaka-aineet testataan ja
hyväksytään Suomessa.

Kemikaalivalvonta
Nokian Renkaiden kemikaalivalvonta aloitettiin
1960-luvun alussa. Yhtiömme täyttää kaikki EU:n
kemikaalilainsäädännön vaatimukset, joiden
tarkoituksena on taata mahdollisimman turvallinen
kemikaalien käyttö niin työntekijöiden, ympäristön
kuin loppukäyttäjienkin kannalta.
Kemikaaliturvallisuuden tason parantamiseksi ja
REACH-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi olemme
jatkuvasti yhteistyössä komponentti- ja
kemikaalitoimittajien ja -valmistajien kanssa.

Nokian-toimipaikassa ei oteta mitään apukemikaalia
käyttöön ennen kuin kemikaalivalvontaryhmä on
myöntänyt aineelle osastokohtaisen
käyttöönottoluvan. Kemikaalivalvontaryhmään
kuuluvat ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö,
ympäristöinsinööri, tuotekehityslaboratorion kemisti
ja työterveyslääkäri. Menettelyn tavoitteena on
yhtenäistää kemikaalien käyttöä koko yhtiössä sekä
mahdollisuuksien mukaan korvata haitallisia
kemikaaleja haitattomammilla. Venäjän-tehtaissa
tehdään vuosittain kemikaalikartoitus.

Emme käytä tuotannossamme karsinogeenisiksi
luokiteltuja kemikaaleja emmekä EU:n REACHasetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia
aineita (ns. SVHC aineet). Myöskään
sopimusvalmistajat eivät käytä tuotteissaan SVHCaineita. Kaikki tuotteet täyttävät EU:n REACHasetuksen PAH-yhdisteitä koskevat vaatimukset.
Tavoitteenamme on lisäksi varmistaa, etteivät Vianorliikkeissä nyt tai tulevaisuudessa myytävät tuotteet
sisällä tällaisia kemikaaleja. Edellytämme kaikilta
kemikaalitoimittajilta voimassaolevan lainsäädännön
mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista
Nokian Renkaille ennen kemikaalien hankintaa.
Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet
on rekisteröity tietokantaan, joka on koko
henkilökunnan käytettävissä.

Vuonna 2015 otettiin Nokian-tehtaassa käyttöön uusi
kemikaalitietojärjestelmä, johon tallennetaan
kaikkien tehtaalla käytettyjen kemikaalien
käyttöturvallisuustiedotteet. Järjestelmää pystytään
jatkossa käyttämään myös kemikaaliriskienarviointiin.
Myös Vsevolozhskin-tehtaan kemikaalitietoja
aloitettiin syöttää järjestelmään.
Kemikaaliturvallisuuskoulutuksia pidetään
alkuvalmistuksen työntekijöille kerran vuodessa ja
muulle henkilökunnalle tarvittaessa. Koska
kemikaalilainsäädäntö on kokenut Suomessa suuria
muutoksia viime vuosina, koulutimme vuonna 2015
kemikaaliturvallisuusasioita koko Nokian Raskaat
Renkaat -yksikön tuotannon työntekijöille sekä
pinnoitetuotannon työntekijöille. Tavoitteena on
kouluttaa myös Henkilöautorenkaat-yksikön
työntekijät ja esimiehet vuonna 2016.

Nokian Renkaat valmistaa ja myy Suomessa
kumiteollisuudessa käytettäviä liimoja ja maaleja
sekä toimii maahantuojana joillekin
kumisekoituksissa käytettäville raaka-aineille. Näille
kemikaaleille yhtiömme laatii
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka toimitetaan
TUKESille tarkastamista ja rekisteröintiä varten.

Katselmukset eli auditoinnit
Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä
osa ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintaamme.
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Haluamme olla toimialan johtava
yritys

Niiden tavoitteena on taata tuotannon
ympäristöystävällisyys sekä laadukas ja turvallinen
työympäristö. Auditoinnissa selvitetään, onko
katselmuksen kohteena oleva toiminta
lainsäädännön, EHSQ-politiikan sekä
toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista.

Haluamme olla myös EHSQ-toimintojen osalta alan
johtava yritys kansainvälisesti. Turvallinen yritys,
turvalliset renkaat -argumentti on oleellinen osa
yrityksemme identiteettiä ja mainetta.
Yhteiskuntavastuullisuus on kiinteä osa suomalaista
tapaa toimia sekä yrityskulttuuriamme, emmekä aio
tinkiä siitä kansainvälisessäkään toiminnassamme.
Sekä yrityksemme että tuotteidemme saamat
palkinnot ja hyvät arvostelut ovat meille osoitus siitä,
että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät
laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita tärkeinä.
Laajemmassa mittakaavassa onnistuneet
kehityshankkeemme toimivatkin ohjaavina
sykäyksinä koko alan kehitykselle.

Sisäiset ympäristö- ja laatukatselmukset toteutetaan
vuosisuunnitelman mukaisesti siten, että jokainen
toimintajärjestelmän osa-alue katselmoidaan
vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Vuosisuunnitelma laaditaan viisivuotissuunnitelman
pohjalta huomioiden edellisten katselmusten
havainnot.
Sisäiset turvallisuuskatselmukset sisältävät ympäristöja työsuojelukatselmuksen.
Turvallisuuskatselmuksessa huomioidaan
konesuojaukset, paloturvallisuus ja järjestysasiat,
kemikaalien asianmukainen käsittely ja varastointi,
työhygienia, työolosuhteet sekä jätehuollon
toimivuus. Katselmusryhmä seuraa myös osastojen
turvallisuusindeksin kehittymistä. Tehdyistä
katselmuksista raportoidaan johdolle, minkä
perusteella johto voi päättää tarvittavista uusista
kehitystoimenpiteistä.

Olemme voittoa tavoittelemattoman vastuullisen
yritystoimintaverkoston FiBS (Finnish Business &
Society) ry:n jäsen. Tämän yhteiskuntavastuualan
toimijan tarkoituksena on edistää taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista
yritystoimintaa Suomessa.
Vuoden 2015 joulukuussa YK:n Global Compact aloitteeseen liittyminen oli merkittävä etappi
vastuullisuutemme kehittämisessä kansainvälisesti.
Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään
konsernimme sitoutumista kannattavaan
liiketoimintaan vastuullisin keinoin.

Sisäisiksi katselmuksiksi luetaan lisäksi asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden toteuttamat katselmukset.
Tällaisia ovat mm. autoteollisuuden tekemät
katselmukset. Myös johdon viikoittaisen päivystyksen
yhteydessä suoritettava katselmus on sisäinen
katselmus.
Ulkopuolinen auditoija tekee kerran vuodessa
katselmuksen, jossa se arvioi, onko yhtiömme
toiminta standardien mukaista. Viranomaiset ja
vakuutusyhtiöt valvovat lakien ja säädösten
noudattamista vuosittain tai tarvittaessa.
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Luonnon monimuotoisuus huomioiden
Luonnon monimuotoisuus on ollut aina mukana
yrityksemme ympäristönäkökohdissa, vaikka
erillistä nimeämistä biodiversiteetiksi ei olekaan
tehty. Koulutusohjelman myötä vahvistui näkemys
suunnasta, johon lähdemme kokonaisuutta
edistämään. Vaikka yhtiömme suorat vaikutukset
luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset,
tavoitteemme on ottaa nämäkin asiat entistä
paremmin huomioon toiminnassamme.
Biodiversiteettiasioiden tarkastelu aloitettiin
Nokian-toimipaikasta ja laajennettiin Venäjäntoimipaikkaan sekä Ivalon-testiradalle. Lisäksi
tarkoituksena on arvioida näkökohdat Nokiantestiradalle sekä Vianor-myyntipisteille. Koko
konsernin kattavan selvityksen jälkeen, luonnon
monimuotoisuuteen liittyvät asiat on selkeämpi
kohdentaa myös strategisella tasolla. Tämän
hetkisen arvioinnin mukaan Nokian Renkailla ei ole
suoria vaikutuksia biodiversiteettiin.
Harmaalla värillä on esitetty ekosysteemipalvelut,
joita yhtiömme hyödyntää. Olemme riippuvaisia
luonnonkumista sekä muista raaka-aineistamme,
hyödynnämme tuotannossamme energiaa eri
muodoissa, käytämme vettä prosessissa
jäähdytysvetenä ja tarvitsemme tehtaillemme sekä
testiradoillemme rakennettua maa-alaa.
Oranssilla on kuvattu tuotantomme
merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita
pyrimme minimoimaan. Samalla se kuvaa niitä
ekosysteemipalveluita, joiden säilyttäminen on
meille erityisen tärkeää.

Vuonna 2014 olimme mukana FIBS ry:n
järjestämässä Yritykset ja biodiversiteetti pilottiohjelmassa, jonka tavoitteena oli tarjota
suomalaisyrityksille tietoa ja tukea luonnon
monimuotoisuuden kokonaisvaltaiseen
huomioimiseen. Ohjelma piti sisällään erilaisia
koulutustilaisuuksia sekä työpajoja pääosin Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijoiden johdolla.
Lisäksi parhaita käytäntöjä ja vertaistukea jaettiin
osallistuneiden yritysten ammattilaisten kesken.

Vihreällä värillä on kuvattu tuotannon mahdollisia
vaikutuksia lähiympäristön biodiversiteettiin.
Kuvissa on edustettuina niitä uhanalaisia
eläinlajeja, jotka elävät tuotantotoiminnan
lähiympäristössä Nokialla: Nokianvirran alajuoksulla
elää toutain sekä jokihelmisimpukka ja Nokiantestiradan läheisyydessä pesii Kaakkuri. Lisäksi
Ivalon-testirata sijaitsee tunturimaisemassa
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poronkasvatusalueella. Pyrimme minimoimaan
negatiiviset vaikutukset näiden eläinlajien
elinolosuhteisiin. Haluamme osaltamme säilyttää
luonnon monimuotoisuuden myös
jälkipolvillemme.
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Tuotantomme toiminta ja turvallisuus
Parannamme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti
toimintaamme ja prosessejamme. Tavoitteenamme
on entistä turvallisempi ja tehokkaampi työympäristö,
jossa on otettu huomioon henkilöstömme
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tiiviin yhteistyön
merkitys toimipaikkojen, yksiköiden ja osastojen
kanssa korostuu EHSQ-asioiden kehittämisessä.

Tavoitteiden saavuttamista tukee myös
teknologiapolitiikkamme. Investoimme
mahdollisimman kehittyneeseen tuotantotekniikkaan,
jonka avulla kyetään ennalta ehkäisemään haitalliset
turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.
Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä Nokiantehtaan turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja
tapaturmien vähentämiseksi. Tavoitteena on puolittaa
tapaturmat viiden vuoden sisällä.

Tuotantomme toiminta ja
turvallisuus

Lue lisää turvallisuuskulttuurimme kehittämisestä
Ihmiset-osiosta!

Parannamme EHSQ-toimintojamme kattavasti
henkilöstön, työterveyshuollon, viranomaisten ja
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on
turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu
huomioon henkilöstömme fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen hyvinvointi. Henkilöstömme on hyvin
aktiivista työturvallisuuden, prosessien ja
ympäristöasioiden omaehtoisessa parantamisessa.
Pyrimme tavoitteisiimme muun muassa ympäristö- ja
turvallisuusohjelmilla, jatkuvilla auditoinneilla ja
riskien hallintaan liittyvillä selvityksillä. Ne tarjoavat
lähtökohdan henkilöstömme johdonmukaiseen
perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Oppimisen
sisältöinä ovat esimerkiksi tyky- ja
ergonomiatoiminta, kemikaaliturvallisuus sekä
tulipalojen ja muiden riskien minimointi.

Näin tuotanto pyörii!
Luonnonkumin ja muiden raaka-aineiden matka
valmiiksi premium-renkaaksi on pitkä ja
mielenkiintoinen. Tuo matka pitää sisällään tuhansia
tunteja työtä, osaamista, ammattitaitoa ja
kekseliäisyyttä. Renkaan valmistusprosessi voidaan
jakaa kuuteen päävaiheeseen: raaka-aineiden
hankinta ja vastaanotto, kumisekoitusten valmistus,
komponenttivalmistus, kokoonpano, paisto ja
tarkastus. Lisäksi renkaiden varastointi, kuljetus ja
jälleenmyynti ovat tärkeitä toimintamme
onnistumisessa.
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1. Raaka-aineiden hankinta ja vastaanotto
Renkaan raaka-aineita ovat mm. luonnonkumi,
synteettinen kumi, noki, erilaiset kemikaalit sekä
vahvikeaineet. Näitä raaka-aineita ostetaan ympäri
maailmaa, etupäässä kuitenkin Euroopasta, Aasiasta
ja Venäjältä. Suomesta renkaisiin hankitaan
esimerkiksi rypsiöljyä. Raaka-aineista noin 50
prosenttia on öljypohjaisia ja uusiutuvia 20
prosenttia. Uusiutuvista raaka-aineista suurin osa
koostuu luonnonkumista. Pääosin raakaaineet luokitellaan uusiutumattomiksi. Kierrätettävät
raaka-aineet koostuvat pelkästään oman tuotannon
kumijätemateriaaleista. Jokainen raaka-aine-erä
testataan laboratoriossamme ennen kuin sitä
käytetään kumisekoitusten valmistamiseen. Raakaainekustannusten osuus on 24 prosenttia
valmistustoiminnan liikevaihdosta ja 59 prosenttia
tuotantokustannuksista.

2. Kumisekoitusten valmistaminen
Alkuvalmistuksessa raaka-aineista valmistetaan
tarkkoja reseptejä noudattaen kumisekoituksia, joita
käytetään rengasvalmistuksen komponentteihin ja
niiden kumittamiseen. Jokainen 200 kilon sekoituserä
testataan laboratoriossamme ennen käyttöönottoa.
Kumiseosten reseptit määräytyvät renkaaseen
haluttujen ominaisuuksien perusteella. Erilaiset
komponentit vaativat koostumuksiltaan erilaisia
kumisekoituksia.
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3. Komponenttivalmistus
Komponenttivalmistuksessa kumisekoituksista,
tekstiilimatoista ja metallilangoista valmistetaan
erilaisia komponentteja, joita ovat mm. runkokoordit,
sisäkerroskumi, kaapeli, ydin, sivupinta,
sivukiilanauha, kolmiotäyte ja teräsvyö. Valtaosa
komponenteista on erilaisia vahvikeosia. Yhteen
renkaaseen tarvitaan yhteensä 10–30 komponenttia.

4. Kokoonpano
Renkaiden muotoutuminen alkaa
kokoonpanokoneella, jossa komponenteista kootaan
renkaan runko ja vyöpaketti. Kokoonpanokoneen
runkopuolella kootaan sisä- ja sivupinnat sekä
tarvittava määrä vahvikekoordia. Vyöpuolella kootaan
ns. pintapaketti eli teräsvyö ja pintakumi. Tämän
jälkeen kone asettaa kaapelit paikalleen, kääntää
sivupinnat, siirtää pintapaketin runkopaketin päälle ja
rissaa sen. Näin muodostuu rengasaihio, joka on vielä
pehmeä ja muotoiltavissa.
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5. Paisto
Rengasaihiot kulkeutuvat paistoon ja ne asetetaan
puristimeen, jossa paistotyyny painaa aihiota höyryllä
lämmitettyä muottia vasten. Rengasta paistetaan n.
170 asteessa rengaskoosta riippuen 8-20 minuuttia.
Raskaita kaivosrenkaita paistetaan jopa yli 7 tuntia.
Paistamisen aikana eli kumin vulkanoituessa saamme
renkaaseen halutut ominaisuudet, kuten pintakuvion,
sivupintamerkinnät, ilmatiiviyden sekä ajoominaisuuksiin vaikuttavan pidon ja alhaisen
rengasmelun. Paistoaikaa lukuun ottamatta raskaan
renkaan valmistus tapahtuu pääosin samoin kuin
henkilöauton renkaan.

6. Tarkastus
Paiston jälkeen tarkastamme jokaisen
valmistamamme renkaan sekä visuaalisesti että
koneellisesti. Pintakuvion on oltava virheetön, raakaaineiden puhtaita, rakenteen ehjä ja symmetrinen.
Koulutetut operaattorimme tarkastavat renkaan
visuaalisen virheettömyyden silmävaraisesti sekä
tunnustelemalla. Tämän jälkeen rengas paineistetaan
testikoneella, ja sitä pyörittämällä tarkastetaan
renkaan pyöreys sekä sivuttais- ja
säteittäisvoimavaihtelut. Tuotteemme käyvät
sataprosenttisesti edellämainitut tarkastustoimet läpi.
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7. Myynti, nastoitus, varastointi ja lähetys
Valmiin renkaan kulutuspintaan liimataan
koneellisesti etiketti, joka kertoo renkaan perustiedot:
nimi, koko, kantavuus, nopeusluokka, tuotekoodi ja
EAN-koodi. Nastalliset renkaat nastoitetaan ja kaikki
renkaat varastoidaan. Nokialla, Vsevolozhskissa,
Ejpovicessä ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevat
isoimmat varastomme ja jakelukeskuksemme, mutta
useita pienempiä varastoja löytyy muilta meille
tärkeiltä markkina-alueilta. Renkaitamme
myydään 62 maassa tuhansien jälleenmyyjien ja
oman myyntiorganisaatiomme voimin. Toimitusaika
vaihtelee vuorokaudesta neljään viikkoon. Sesongin
onnistuminen on liiketoiminnallemme erityisen
tärkeää.

8. Hyvä palvelu – tyytyväinen asiakas
Toimitusketjun loppupäässä Vianorin ja muiden
jälleenmyyjien myyntihenkilökunta huolehtii
jokaiselle asiakkaalle sopivan tuotteen ottamalla
huomioon muun muassa asiakkaan auton
ominaisuudet sekä ajotottumukset. Varmistamme
omin ja ulkopuolisin testein, että renkaamme ovat
huipputurvallisia ja varustettu maailmanluokan
innovaatioilla. Silloin myös myyjän on helppo olla
avoin ja seistä myymänsä tuotteen takana. Vianorilla
on tärkeä rooli tuotteidemme myynnissä ja sesongin
hallinnassa. Lisäksi suora kontakti kuluttajaan tarjoaa
arvokasta tietoa loppukäyttäjiemme toiveista ja
tarpeista. Haluamme tuotteidemme ja
palveluidemme käyttäjien olevan erittäin tyytyväisiä.
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Kumisekoituksen raakaainekoostumus
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Energia

Lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia
tuotetaan maakaasulla. Vsevolozhskin-tehtaassa
kaikki energia tuotetaan maakaasulla. Sähkö ostetaan
ulkopuoliselta yritykseltä ja lämmitykseen ja höyryyn
käytettävä energia tehdään itse omassa
voimalaitoksessa.

Energiankulutus voidaan Nokian Renkailla jakaa
sähköön, lämmitykseen sekä höyryyn. Nokiantehtaaseen energia ostetaan ulkopuoliselta
yritykseltä. Ostetusta sähköstä 40
prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö nousee
biovoimalaitoksen myötä
Uuden voimalaitoksen pääasiallisia polttoaineita
ovat kotimaiset puuperäiset polttoaineet, kuten
metsähake ja turve. Lisäksi kattilassa poltetaan
Nokian-paperitehtaalla syntyvää kuitusavea sekä
paperitehtaan jätevesilaitoksella syntyvää
biolietettä. Uusi laitos korvaisi fossiiliseen
maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja
lisäisi kotimaisten energianlähteiden käyttöä
alueella. Nokian Renkaiden alustavien laskelmien
mukaan yhtiö saisi nostettua uusiutuvien
energiamuotojensa käyttöä 40 prosentista noin 70
prosenttiin.

Nokianvirran Energia Oy on saanut ympäristöluvan
uuden biokattilan rakentamiselle Leppäkosken
Sähkön nykyiselle voimala-alueelle Nokianvirran
rantaan. Biovoimalaitos aloittaa toimintansa
vuoden 2016 aikana, ja myös Nokian Renkaat on
mukana tässä hankkeessa.
Energiantuotantoyksikkö toimittaa höyryä Nokian
Renkaiden ja SCA:n paperitehtaan tarpeisiin sekä
kaukolämpöä Nokialle ja Tampereelle.
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Tuotannon ympäristövaikutukset
Nokian-tehtaan
ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme
ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan
sekä huolehtia toimintamme turvallisuus- ja
laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti.

Tuotannon ympäristövaikutukset
Renkaiden valmistuksesta aiheutuvia
ympäristövaikutuksia ovat haju, liuotin- ja
pölypäästöt, melu, jätteet sekä energiankulutus.
Merkittävimmät näistä ympäristövaikutuksista ovat
jätteet ja paikallisesti haju. Lisäksi Nokian-tehtaan
merkittävä ympäristövaikutus muodostuu
liuotinainepäästöistä (ns. VOC-päästöistä). Näitä
vaikutuksia pyrimme vähentämään parhaalla
mahdollisella tavalla, kuten tarkkailemme
päästömääriä, kehitämme ja tehostamme toimintaa
sekä korjaamme havaittuja poikkeamia. Laatu- ja
vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti tavoitteena
on virheiden 0-taso EHSQ-toiminnan kaikilla osaalueilla.
Pidämme rengastehtaiden ympäristövaikutuksista
vuosittaista kirjanpitoa, ja raportoimme ne kunkin
maan viranomaisille sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti. Nokian-tehtaalla on olemassa erillinen
rekisteri naapureilta ja henkilöstöltä saatujen
ympäristöpalautteiden kirjaamiseen. Palautteen
kirjaamisen yhteydessä ympäristöasiantuntija
määrittelee toimenpiteet asian korjaamiseksi. Palaute
on avoin siihen asti, kunnes tarvittavat toimenpiteet
on suoritettu ja kyseinen lomake suljettu
ympäristöasiantuntijan allekirjoituksella. Tavoitteena
on niin hyvä ympäristöasioiden hoito, ettei valituksiin
ja huomautuksiin ole aihetta. Vuonna 2015 emme
saaneet yhtään valitusta ympäristöasioihimme
liittyen. Vsevolozhskin-tehtailla ei ole tarvetta
tällaiselle rekisterille, sillä tehtaan lähistöllä ei ole
asutusta. Tehtaassa noudatetaan kuitenkin samoja
standardeja kuin Nokialla.
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Venäjän-tehtaan
ympäristövaikutukset

liuottimia ei ole käytetty lainkaan
henkilöautonrengastuotannossa. Pinnoitetuotannon
haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan
katalyyttiselle polttolaitokselle. Vuonna 2015
liuotinaineiden päästö oli 69,3 t eli 1,4 kg/tuotetonni.
Yhtiön tavoitteena on noudattaa EU:n VOC-direktiivin
kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 25 % käytetyistä
liuottimista. Vuonna 2015 päästöä tuli kuitenkin 51
prosenttia, mikä ylitti direktiivin mukaisen
päästörajan.
Nokian-tehtaaseen loppuvuodesta 2014 asennetun
VOC-päästöjen käsittelyyn tarkoitetun polttolaitoksen
tavoitteena on vähentää raskaiden renkaiden ja
pinnoitteiden valmistuksessa syntyviä VOC-päästöjä
sekä parantaa tuotannon ilmanlaatua
entisestään. Uuden laitoksen käyttöönoton
viivästymisestä johtuen VOC-päästöt ylittivät rajaarvot. Uuden tekniikan avulla Nokian Renkaat täyttää
tulevaisuudessa lainsäädännön VOC-päästöjä koskevat
vaatimukset.
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Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt (GHG)

Vsevolozhskin-tehtaan energiantuotannosta
aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt mittautetaan
vuosittain ulkopuolisella taholla. Rikki- ja
typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka
yhtiömme alittaa.

Renkaan elinkaaren aikana eniten
kasvihuonekaasupäästöjä syntyy renkaan käytön ja
käytöstä poiston aikana (noin 90 prosenttia).
Tuotannossa syntyy noin kymmenen prosenttia
päästöistä.

NOx ja SOx päästöt

Vuoden 2013 aikana laadittiin
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissuunnitelma,
jota tarkennettiin vuosina 2014 ja 2015. Yksi
merkittävä tekijä GHG-päästöjen vähentämisessä
tulee olemaan vuonna 2016 käyttöönotettava
voimalaitos, jonka energialähteenä käytetään
haketta. Näin ollen teollisuusveden ja höyryn
valmistuksesta ei Nokialla enää aiheudu
kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on vähentää
näitä päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020
mennessä.
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Vuonna 2011 kehitimme rengastuotannon
hiilidioksidilaskurin. Kasvihuonekaasupäästöt
lasketaan PAS 2050 -standardin ohjeiden mukaan
raaka-aineiden hankinnasta tehtaan portille (cradleto-gate). Laskuria käytetään vuosittain päästöjen
laskemiseen. Laskentaa täytyy vielä kehittää, sillä
siinä ei toistaiseksi huomioida esimerkiksi
toimitusketjun kaikkia epäsuoria hiilidioksidipäästöjä
(ns. Scope 3 -päästöt). Uusiutuvien energialähteiden
osuus Nokian-tehtaan sähköenergiankulutuksesta on
noin 40 prosenttia. Vsevolozhskin-tehdas tuottaa
valtaosan energiastaan omassa
voimalaitoksessa, mistä johtuen sen suorat
kasvihuonekaasupäästöt ovat isommat kuin Nokiantehtaalla. Vuonna 2016 Nokian-tehtaassa on
tavoitteena vähentää höyryn kulutusta 5
prosenttia matalan tuotantokuormituksen aikana.
Vsevolozhskin-tehtaassa energia tuotetaan kokonaan
maakaasulla.
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Epäsuorat
kasvihuonekaasupäästöt

suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään.
Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin
pieniä. Tällä hetkellä paistokäryjen keräämiseksi ja
puhdistamiseksi ei ole saatavilla kustannustehokasta
menetelmää.

Scope 2

37 856
32 645

36 579
33 837

34 625

Vuonna 2015 teetettiin Nokian-tehtaan hajupäästöjen
leviämismallinnus, jonka mukaan hajua esiintyy
voimakkaimmin tehtaan itäpäädyssä. Hajutuntien
määrä vuoden tunneista on 5-10 prosenttia Itäpäädyn
naapurustossa. Vsevolozhskin-tehdas puolestaan sai
viranomaisilta yhden huomautuksen tehtaan
hajupäästöistä. Vuonna 2015 käynnistettiin
hajupäästöjen vähentämiseksi projekti, jonka
tarkoituksena on konseptoida uusi
hajunpoistolaitteisto alkuvalmistuksen päästöille.
Tavoitteena on hankkia ensimmäinen
hajunpoistolaitteisto kesällä 2016 Nokialle. Kyseisellä
laitteistolla hoidettaisiin kahden sekoituslinjan
hajunpoisto. Laitteistosta saatujen kokemusten
pohjalta tekniikkaa laajennettaisiin muille linjoille
tulevaisuudessa niin Nokialla kuin Vsevolozhskissakin.
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Hiukkaspäästöjä syntyy jauhemaisten kemikaalien
käsittelystä sekoitusosastolla. Pölysuodattimia on
uusittu, ja sekoitustehtaan laajennuksen yhteydessä
valittiin käyttöön kehittyneintä tekniikkaa (BAT) pölyn
vähentämiseksi. Sekoituskoneissa on tehokkaat
ilmanvaihto- ja pölynkeräyslaitteet. Vesipesurit
toimivat parhaimmillaan yli 99 %:n erotusasteella.
Hiukkaspäästöjä seurataan hiukkaspitoisuus- ja paineeromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät
säännöllisesti pitoisuusmittauksia. Mitatut
hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtailla
luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on
lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa
ympäristölle tai terveydelle.

2015

Nokia
Vsevolozhsk

Haju
Yhtiön teettämien kyselytutkimusten mukaan
hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin
pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu
kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa
muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa
lähiympäristössä. Mastisoinnin hajuja vähennetään
pisaranerottimin. Myös erillismastisoinnin määrää on
pystytty vähentämään, jolloin prosessista vapautuvan
hajun määrä on laskenut. Osa hajuista syntyy renkaan
paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on

Melu
Nokian-tehtaan ympäristölupa edellyttää, ettei
melutaso ylitä asuinrakennusten piha-alueilla
päiväaikaan 55 desibelin keskiäänitasoa (LAeq). Yöllä
raja-arvo on 50 dB (LAeq). Luvut ovat LAeq-desibelejä,
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mikä tarkoittaa keskimääräistä ihmiskorvan aistimaa
melutasoa. Ulkopuolisen asiantuntijan vuonna 2013
tekemän uusimman meluselvityksen mukaan 50 dB:n
meluvyöhyke ulottuu juuri ja juuri tehtaan kaakkois-,
itä- ja koillispuolen vanhalle asuinalueelle. Melusta ei
tullut vuoden 2015 aikana valituksia. Vsevolozhskintehtaiden luparaja on 50 dB 300 metrin etäisyydellä
tehtaalta. Viimeisimmän mittauksen mukaan
melutaso oli 45 dB.

tuotantojätteistä ohjataan suoraan hyötykäyttöön
ilman välivarastointia. Vaaralliset jätteet (entinen
ongelmajäte) varastoidaan erikseen keräyspisteissä
varoitusmerkinnöin varustetuissa astioissa.
Muodostuvat jätteet voidaan luokitella karkeasti
kolmeen jakeeseen: kaatopaikkajäte eli
hyödyntämätön jäte, hyötykäytettävä jäte sekä
vaarallinen jäte.

Hyötykäytettävät jätteet

Päästöt vesiin

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet lajitellaan
syntypisteissään ja kerätään omiin merkittyihin
astioihin. Venäjän-tehtaiden kierrätysmäärät ovat
voimakkaassa kasvussa: vuonna 2011 kierrätykseen
päätyi 64 % ja vuonna 2015 jo 84 % syntyneestä
jätteestä. Nokian-tehtaan hyötykäyttöaste on 99 %.

Tavoitteena on nollatoleranssi kaikkien
ympäristöpäästöjen suhteen. Vuonna 2015 Nokiantehtaalta pääsi vuotamaan noin 200-400 litraa
eristeaineliuosta Nokianvirtaan. Vuoto aiheutui
poikkeustilanteessa, kun eristeaineliuosta sisältävät
säiliöt tyhjennettiin uuden kemikaalin käyttöönotosta
johtuen. Erotinallas, johon eristeaineliuosta
pumpattiin, ylitäyttyi ja ylivuotanut liuos pääsi
prosessivesikanaalia myöden koskeen. Eristeaineliuos
on ympäristölle vaaraton aine, ja haitta oli lähinnä
estettinen. Nokianvirrassa kellunut kemikaali koottiin
talteen pelastuslaitoksen sekä oman henkilöstön
voimin. Viranomaiset kävivät hyväksymässä
puhdistustyön tehdyksi. Päästöstä aiheutui kaikkiaan
noin 20 000 euron kulut. Suurin kulu oli
vahingonkorvausvaatimus alajuoksun
voimalaitokselta. Korjaavat toimet käynnistettiin
välittömästi vastaavanlaisen vuodon estämiseksi
jatkossa. Nokian-tehtaalle ei tullut yhtään valitusta
ympäristöpäästöihin liittyen.

Romurenkaat, eli renkaat, jotka eivät täytä korkeita
laatuvaatimuksia, ohjataan suoraan tuotannosta
hyötykäyttöön. Suomessa hyödyntämisen hoitaa
Suomen Rengaskierrätys Oy, ja Venäjällä asiasta
vastaa kolme yhteistyökumppania.
Vulkanoimatonta kumijätettä syntyy tuotannossa
ennen vulkanointia eli paistoa. Vulkanoimaton
kumijäte voidaan jakaa kahteen jakeeseen:
sekoitusjätteeseen eli ahvalliin ja muihin
vulkanoimattomiin kumijätteisiin.
Hyötykäyttökohteita ovat esimerkiksi törmäyssuojat
ja kuljetinhihnat sekä muut kumituotteet, joiden
materiaalivaatimukset eivät ole kriittiset.
Muovijätettä syntyy pakkausjätteistä sekä tuotantoosastoilla materiaalien eristämiseen käytettävästä
välimuovista.

Jätteet

Puiset pakkaukset ja lavat toimitetaan uusiokäyttöön,
energiakäyttöön tai kompostointiin. Puujätettä syntyy
lähinnä raaka-ainevarastolla, sillä suurin osa raakaaineista toimitetaan tehtaalle puisilla kuormalavoilla
tai puulaatikoissa.

Jätteitä muodostuu sekä varsinaisessa tuotannossa
että tukitoiminnoissa. Tuotantojätteet punnitaan, ja
niistä pidetään osastokohtaista kirjanpitoa
kuukausittain. Muista jätteistä tehdään raportit
vuosittain, ja jätteiden määrätiedot perustuvat
jätehuoltoyritysten punnituksiin. Tuotantojätteistä
pidetään osastokohtaista kirjanpitoa. Syntyvät jätteet
lajitellaan tehtailla erillisten
jätteidenkäsittelyohjeiden mukaisesti. Valtaosa

Rauta- ja teräsromua syntyy tehtaalla lähinnä koneita
ja laitteita romutettaessa.
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Kokonaisjätemäärä

Hyötykäytettävää jätettä ovat myös jätepaperi ja pahvi. Biojäte toimitetaan kompostoitavaksi.
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Hyötykäyttöön kelpaamaton osa jätteistä toimitetaan
kaatopaikalle. Kaatopaikkajätettä muodostui Nokialla
27,4 tonnia ja Vsevolozhskissa 1 531 tonnia.
Tavoitteenamme on edelleen vähentää kaatopaikalle
päätyvän jätteen määrää ohjaamalla jätteet
uusiokäyttöön tai muulla tapaa hyödynnettäväksi.
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Uusiokäyttö 8.7 %
Kierrätys 84 %
Kompostointi 0.5 %
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Vaaralliset jätteet
Kaikki vaaralliset jätteet toimitetaan valtuutetulle
käsittelylaitokselle. Vuonna 2015 vaarallisia jätteitä
syntyi Nokialla 200 tonnia ja Vsevolozhskissa 695
tonnia. Noin puolet näistä jätteistä on
sekoituskoneilta tulevaa siipitiivisteöljyä (ns.
boksirasva), jonka kulutus on suoraan verrannollinen

Uusiokäyttö 0 %
Kierrätys 68.7 %
Kompostointi 0 %
Hyödyntäminen energiana 14.5 %
Massapoltto 0.6 %
Kaatopaikka 16.1 %
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Jäähdytysvesi

valmistettuihin kumisekoitusmääriin. Muita
vaarallisiksi luokiteltavia jätteitä ovat öljyiset jätteet,
kemikaalijätteet, jäteöljyt, loisteputket, paristot sekä
akut. Noin 90 prosenttia Nokian-tehtaan vaarallisista
jätteistä hyötykäytetään energian tuotannossa.
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Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti
jäähdytysvettä. Vsevolozhskin-tehtaissa
jäähdytysvetenä käytetään kunnallista vesijohtovettä.
Nokian-tehtaalla jäähdytysvesi otetaan viereisestä
koskesta ja palautetaan käytön jälkeen takaisin
koskeen. Jäähdytysvesi ei tule missään vaiheessa
kosketuksiin tuotannon kemikaalien kanssa, eikä se
siis likaannu ennen palautusta koskeen.
Jäähdytysveden kulutuksen määrä riippuu koskiveden
lämpötilasta, joten sille ei voida asettaa määrällistä
tavoitetta. Tehtaan jätevedet johdetaan Nokian
kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Tehtaasta
koskeen lasketun jäähdytysveden ja kunnan
viemäriin johdetun jäteveden määrä on esitetty
oheisessa kuvaajassa.
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Jätevedet

palavereissa aiemman kerran kuussa tapahtuneen
raportoinnin sijaan. Jätemäärä on yksi
avainmittareista, joita johto seuraa, ja tuotannon
esimiehiltä odotetaan parannustoimenpiteitä
jätemäärän alentamiseksi.

Kunnallinen viemäri
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Ympäristökustannukset

161 148
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Ympäristökustannuksiksi lasketaan ilman-, maaperänja vesistöjensuojeluun, jätehuoltoon,
ympäristöasioiden hallintaan ja melun torjuntaan
kuuluvat menot ja investoinnit. Oheisessa kuvaajassa
on esitetty yhtiömme ympäristöhallinnon ja päästöjen
käsittelyn kustannukset sekä maksetut rahalliset
korvaukset ympäristölupiin ja -lakeihin liittyen.

100k
50k
0k

2013

2014

2015

Nokia
Vsevolozhsk

Vuonna 2015 Vsevolozhskin-tehdas sai noin 13
000 euron sakon ylitettyään asetetun päästön
pitoisuuden jätevesissä.

Nokianvirtaan laskevista jäähdytysvesistä sekä
jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevedestä
otetaan vuosittain vesinäytteet vesien laadun
varmistamiseksi. Nokian kaupungin viemäriin
johdettu vesi on melko tyypillistä saniteettivettä.
Kaikkien jäähdytysvesiviemäreiden vesi on ollut
käytännössä puhdasta. Vuonna 2015 niissä ei havaittu
analysoitavissa määrin öljyä, liuottimia eikä
muutakaan jätevesikuormitukseen viittaavaa. Myös
Vsevolozhskin-tehtaissa analysoidaan viemäriin
johdettavat jätevedet säännöllisesti.
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jätteidenvähennysprojekteja. Viime vuosina on pyritty
siirtymään kertaluontoisista jäteprojekteista
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tuotantojätteet
(vulkanoimattomat kumijätteet) punnitaan jakeittain,
ja tiedot siirretään sähköiseen tietokantaan
viivakoodeja lukemalla. Tietokannasta seurataan
jätteiden syntymääriä jaekohtaisesti päivätasolla,
jolloin havaittuihin poikkeamiin päästään välittömästi
puuttumaan. Online-raportoinnin myötä jätteen
kokonaismäärä ja kuusi merkittävintä jätteitä
aiheuttavaa syytä raportoidaan joka aamu tuotannon
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Ympäristö- ja
turvallisuushallinnon kulut
700

710

Keskeiset toimet vuonna 2015
Nokian Renkaiden vuoden 2015 ympäristöohjelman
keskeisimmät ympäristötavoitteet ja niiden
toteutuminen sekä vuoden 2016 tavoitteet on
esitetty yhteenvetona oheisessa taulukossa.
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Kohde

Tavoite 2015

Toteuma 2015

Lakisääteiset asiat

Nokian Renkaiden
ympäristöluvan ja
lainsäädännön mukainen
toteutus

Toteutettu

VOC-päästöt

VOC-direktiivin päästörajaarvoon pääseminen, uuden
polttolaitoksen käyttöönotto
ja tuotantokäytön
varmistaminen

VOC-direktiiviä ei
täytetty, polttolaitos
saatu tuotantokäyttöön
helmikuun lopussa

VOC-päästö 51 %
käytettyjen
liuotinaineiden määrästä
(EY direktiivin raja < 25 %)
johtuen pääasiassa
alkuvuoden ohisyötetyistä
päästöistä

Energia

Energiansäästöpotentiaalien
tarkempi analysointi ja
toimenpidesuunnitelman
laadinta

Analysointi toteutettu ja
osastokohtaiset
toimenpidesuunnitelmat
laadittu

Perustettu osastokohtaiset
energiansäästötyöryhmät,
joiden vastuulla
toimenpiteiden toteutus
nyt ja jatkossa

Ympäristöriskit

Ympäristöriskianalyysin
päivitys (Nokia)

Analyysi päivitetty

Ei merkittäviä muutoksia

Jätevedet

Haitta-aineiden määrän
vähentäminen jätevesissä
(Vsevolozhsk)

Selvitys tehty

Toimenpiteiden toteutus
vuonna 2016

Kemikaaliturvallisuus

CLP-asetuksen mukaisten
Toteutettu
käyttöturvallisuustiedotteiden
vienti ktt-tietokantaan

Turvallisuuskatselmukset 2 krt/osasto
ja kemikaalien käytön
valvonta

Toteutettu

Materiaalikehitys

Varmistetaan, etteivät
tuotteet sisällä REACHin
mukaisia SVHC-listan aineita

Toteutettu

Henkilöstön
ympäristötietoisuuden
lisääminen

Tehtaiden ympäristöohjelman
mukaisesti

Toteutettu
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Keskeiset toimet vuonna 2016
Kohde

Tavoite 2016

Lakisääteiset asiat

Nokian Renkaiden ympäristöluvan ja lainsäädännön mukainen toteutus

VOC-päästöt

VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen, uuden polttolaitoksen
tuotantokäytön varmistaminen

Energia

Energiansäästötoimenpiteiden toteutus

Jätevedet

Haitta-aineiden määrän vähentäminen jätevesissä (Vsevolozhsk)

Kemikaaliturvallisuus

Turvallisuusselvityksen valmistelu Seveso III direktiivin mukaisesti

Ympäristökatselmukset ja kemikaalien
käytön valvonta

2 krt/tehdas

Materiaalikehitys

Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan
aineita

Henkilöstön ympäristötietoisuuden
lisääminen

Tehtaiden ympäristöohjelman mukaisesti

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennan
tarkentaminen

Scope 3 päästöjen määritys

Muut toimipisteet

energiankulutus. Konsernin
energiantehokkuuskatselmuksiin liittyen on päätetty,
että vuonna 2016 suoritamme kolmessa Vianorketjun toimipisteessa energia-asioiden
kohdekatselmuksen. Näiden lisäksi myyntiyhtiöissä ja
Vianorin toimipisteissä huomioidaan tuotteiden
kuljetusten tehokkuus.

Vianor-toimipisteissä toimitaan kunkin maan
asetusten mukaisesti. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan
hyötykäyttöön aina kun se on teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista. Vianor-toimipisteiden
merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätteet ja
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Rengasvalinnalla on väliä - renkaiden
ympäristövaikutukset
Kaikki ympärilläsi näkyvät esineet on kuljetettu
vähintään yhden kerran renkailla. Perustellusti voi siis
kysyä, millaisilla renkailla ne on kuljetettu tai millaisia
renkaita itse käytät päivittäiseen liikkumiseen? Suurin
osa ympäristövaikutuksista syntyy renkaan käytön
aikana. Me kannamme vastuumme toimintamme ja
tuotteidemme ympäristövaikutuksista koko niiden
elinkaaren ajan.

bensiinin ja dieselöljyn, käytöstä. Hiilidioksidi on
merkittävin liikenteen aiheuttamista
kasvihuonekaasuista. Kun ajoneuvon rengas pyörii
tien pintaa vasten, siitä aiheutuu kitkaa, jota
kutsutaan vierintävastukseksi. Mitä suurempi
vierintävastus, sitä enemmän kuluu polttoainetta.
Näin rengas vaikuttaa suoraan
polttoaineenkulutukseen ja liikenteen päästöihin.
Ajon aikainen polttoaineenkulutus onkin merkittävin
renkaan käytönaikaisista ympäristövaikutuksista.
Oikeilla rengasvalinnoilla voidaan pienentää
polttoaineenkulutusta ja vähentää ilmaan pääsevän
hiilidioksidin määrää. Nokian Renkaiden
määrätietoisessa ja pitkäjänteisessä kehitystyössä on
korostettu voimakkaasti vierintävastuksen
alentamista.

Oikeat rengasvalinnat vähentävät
ympäristökuormitusta
Renkaat pyörittävät maailmaa, sillä kaikki
ympärillämme näkyvät esineet on kuljetettu
vähintään yhden kerran renkailla. Tarvitsemme
renkaita monta kertaa viikossa liikkumiseen ja ilman
renkaita päivittäinen elämämme nykymuodossaan
lamaantuisi. On siis perusteltua kysyä, minkälaisilla
renkailla tarvitsemasi tavarat on kuljetettu ja millaisia
renkaita itse käytät päivittäiseen liikkumiseen?

Sinun rengasvalinnallasi on
merkitystä
Pieniltä tuntuvilla valinnoilla jokainen voi vaikuttaa
lähiympäristöön ja maailman tilaan.

Ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä noin
kolme neljäsosaa johtuu fossiilisten polttoaineiden,

Rengasvalinnallasi
on väliä

Mitä sinä voit tehdä?

Mitä me teemme?

Turvallisuuteesi

Vaadi

Turvallisuuden eturintamassa

• kaikkien autossasi
olevien ja muiden
tielläliikkujien
turvallisuus

• renkaat, joissa on
parhaat
turvallisuusinnovaatiot

Huolellinen tuotekehityksemme ja
testaustoimintamme synnyttävät teknisiä
oivalluksia, jotka parantavat renkaiden
ominaisuuksia; lisäävät autoilun
turvallisuutta, mukavuutta ja
ympäristöystävällisyyttä.

Hyvinvointiisi

• renkaat, jotka ovat
hiljaiset

Hiljaisia renkaita
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• ajomukavuus ja
mielenrauha

• renkaat, joiden
valmistuksessa ei ole
käytetty myrkylliseksi tai
syöpävaaralliseksi
luokiteltuja kemikaaleja

Rengasmelu on polttoaineenkulutuksen
lisäksi toiseksi merkittävin renkaan käytön
aikainen ympäristövaikutus.
Pintamalleissamme on lukuisia keksintöjä,
jotka vähentävät melua. Kuviopalojen
sijoittelu, uudentyyppiset
kulutuspintasekoitukset, pitkittäisurien
kohoumat ja melukolot vaimentavat
rengasääntä.

• melun määrä
autossasi ja
ympäristössä

• renkaat, joissa on
käytetty pelkästään
puhdistettuja, matalaaromaattisia öljyjä

Puhtaat raaka-aineet

• tiepölyn määrä ja
laatu

• tietoa renkaisiin
käytetyistä raakaaineista, valmistajien
työoloista ja tuotannon
ympäristövaikutuksista

Siirryimme ensimmäisenä
rengasvalmistajana maailmassa käyttämään
tuotannossamme puhdistettuja, matalaaromaattisia öljyjä. Jää- ja märkäpitoa
parantaa sekoituksissa käytettävä uusiutuva
raaka-aine, rypsiöljy.

Talouteesi

Aja viisaasti ja vaihda
renkaiden paikkaa

Avoin toimintatapa

• polttoaineenkulutus Voit alentaa
jokaisella ajamallasi polttoaineenkulutustasi
kilometrillä
jopa 0,3-0,5 litraa sataa
kilometriä kohden
tarkistamalla
ilmanpaineen
säännöllisesti ja
valitsemalla alhaisen
vierintävastuksen
renkaat. Vaihda
renkaiden paikkaa
kauden aikana, ja saat
renkaallesi lisää
turvallista käyttöikää.
• renkaiden
kulumiskestävyys

Kierrätä
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Tarkastelemme kaikkia toimiamme kestävän
kehityksen suurennuslasin läpi. Saman
tiukan seulan käyvät läpi kaikki raakaaineiden toimittajat. Ostopolitiikan mukaisesti
tuotteiden hankintaprosessissa selvitetään
toimittajien sitoutuneisuus
ympäristöasioidensa hoitamiseen.
Edellytämme sopimuskumppaneiltamme
sitoutumista yhtiömme toimintaperiaatteisiin.
Avoimuus on myös reilua tekemisen
meininkiä työyhteisössämme ja hyvää
naapuruutta.
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• teiden kunto ja
kestävyys
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Renkaisiisi käytetyt
raaka-aineet ansaitsevat
vielä toisen elämän. Se,
mitä et itse enää käytä,
on tarpeen muualla.

Sinä vaikutat myös
• raaka-aineiden
kulutukseen
• energian ja
polttonesteiden
kokonaiskulutukseen
• syntyvän jätteen
määrään

Valinnoillasi voit siis
vaikuttaa
lähiympäristöösi ja
maailman tilaan!

Vierintävastus – vaikuttaa
ympäristöön ja kukkaroon

muodonmuutokseen ja sen vaatimaan
energiamäärään. Esimerkkeinä energiankulutusta
lisäävistä tekijöistä voisi mainita renkaan lämpötilan,
rengaspaineen, pyöräkuorman, renkaan
kuluneisuuden sekä ajonopeudesta johtuvan
ilmanvastuksen ja pyörteet.

Renkaiden vierintävastuksissa voi olla huomattavia
eroja. Noin 40 prosentin ero vierintävastuksessa
tarkoittaa keskimäärin 5-6 prosentin eroa
polttoaineen kulutuksessa. Tämän suuruinen ero voi
tulla kyseeseen esimerkiksi
polttoainetehokkuudeltaan A- ja F-luokan renkaiden
välillä. Rengasvalinnalla voi siis säästää
samanaikaisesti luontoa ja rahaa. Nykyisillä
polttoainehinnoilla on mahdollista vähentää
polttoainekuluja noin 300 euroa 40 000 km:n ajossa,
kun valitsee vierintävastukseltaan taloudellisimman
renkaan. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä
ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Renkaan vierintävastus vaikuttaa ympäristöön koko
renkaan käyttöiän ajan. Mitä kevyemmin rengas
vierii, sitä vähemmän se kuluttaa polttoainetta ja
aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Vierintävastuksen
suuruus ilmaistaan vierintävastuskertoimella. Mitä
suurempi kerroin, sitä raskaammin vierivä rengas.
Tällä hetkellä Nokian Renkaiden
henkilöautonrenkaiden polttoainetaloudellisuus
sijoittuu EU-rengasmerkinnässä yleisimmin Cluokkaan. EU-rengasmerkinnässä ilmoitetaan
polttoainetaloudellisuus asteikolla A-G.
Renkaiden polttoainetaloudellisuuden parantaminen
on yksi lähitulevaisuuden merkittävistä
kehityskohteista yhtiössä.

Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka
kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa
muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja
materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän
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Vain noin 20–30 prosenttia polttoaineen sisältämästä
energiasta pystytään hyödyntämään auton
liikuttamiseen, ja tämä energia kuluu kiihdytyksien ja
jarrutusten lisäksi juuri vierintä- sekä ilmanvastuksen
voittamiseen.

Renkaan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista
suurin osa muodostuu renkaan käytön aikana. Käytön
aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on
ajoneuvon polttoaineen kulutus. Renkaan painoa ja
vierintävastusta pienentämällä voidaan alentaa
polttoaineen kulutusta ja sitä kautta vähentää
pakokaasupäästöjä ja kasvihuonekaasujen
muodostumista. Autoilussa merkittävin
pakokaasupäästöjen määrään vaikuttava tekijä on
kuitenkin kuljettajan ajotyyli. Taloudellista ajotapaa
noudattamalla voidaan päästä 10–20 prosentin
säästöihin polttoaineen kulutuksessa.

Renkaan elinkaari
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen valmistuksen,
käytön ja käytöstä poiston eri vaiheita raaka-aineista
jätteiksi. Renkaan elinkaari alkaa kumipuusta
eteläiseltä pallonpuoliskolta, esimerkiksi Indonesiasta
tai Thaimaasta. Elinkaari sisältää raaka-aineiden sekä
tuotteiden valmistusta, varastointeja sekä runsaasti
kuljetuksia. Varsinainen renkaan elinkaari päättyy
esimerkiksi rengasmurskeena maanrakennukseen.

Renkaan elinkaaren ympäristövaikutuksista
merkittävin on käytönaikainen polttoaineen
kulutus, jolloin aiheutuu myös päästöjä ilmaan.
Tämän vuoksi seuraavassa kuvaajassa renkaan
ympäristövaikutukset esitetään hiilijalanjäljen
muodossa.

Elinkaari voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:
1. Tuotantopanosten, kuten raaka-aineiden ja
energian, valmistus ja hankinta

Renkaan elinkaaren
hiilijalanjälki

2. Renkaan valmistus
3. Renkaan käyttö
4. Käytetyn renkaan hyötykäyttö
Ympäristösuojelumme lähtökohta on elinkaariajattelu.
Se tarkoittaa, että kannamme vastuumme
toimintamme ja tuotteidemme
ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan.
Ostopolitiikkamme mukaisesti tuotteiden
hankintaprosessissa selvitetään toimittajien
sitoutuneisuus ympäristöasioidensa hoitamiseen.
Vuonna 2015 raaka-aineiden toimittajista 60
prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä. Kaikilta
sopimuskumppaneilta, kuten alihankkijoilta ja
urakoitsijoilta, edellytetään sitoutumista Nokian
Renkaiden toimintaperiaatteisiin.

Kuljetukset 0.4 %
Raaka-aineet ja renkaiden tuotanto 10.8 %
Käyttövaihe ja käytöstä poisto 88.8 %
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Suomessa renkaista kierrätetään lähes 100 prosenttia,
kun esimerkiksi Euroopassa 95 prosenttia kierrätetään
ja loput renkaat päätyvät kaatopaikoille. Venäjällä

Mihin renkaat päätyvät käytön
jälkeen?

renkaiden kierrätysaste on alhainen, ja Nokian
Renkaat onkin osallistunut aktiivisesti keskusteluihin
kierrätyksen edistämiseksi. Keskustelut johtivat
vuonna 2015 asiaa koskevan lainsäädännön
valmistumiseen. Voimaantulleen lain mukaan vuonna
2016 on kierrätettävä jo vähintään 15 prosenttia
Venäjän myyntiä vastaavasta määrästä.

Euroopassa poistetaan vuosittain käytöstä noin 3,2
miljoonaa tonnia vanhoja renkaita. Ympäristön
onneksi käytöstä poistetut renkaat eivät ole
arvottomia, sillä niiden matka jatkuu moniin
uusiokäyttökohteisiin. Niitä voidaan käyttää
esimerkiksi moottoritien hälinältä suojaavissa
meluvalleissa tai ratsastuskentän joustavuutta
parantavana alusmateriaalina.

Renkaista suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön
eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja
maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta.
Renkaiden pinnoittaminen on yksi parhaimmista
kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton
rengas voidaan pinnoittaa uudelleen – linja- ja
kuorma-autonrenkaat jopa 2–4 kertaa. Renkaiden
energiasisältö voidaan hyödyntää polttamalla, sillä
renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Uusia
kierrätystapoja ja hyötykäyttökohteita etsitään
jatkuvasti.

Mikäli renkaita ei kierrätetä asianmukaisesti, ne
päätyvät ympäristöön tai kerääntyvät ihmisten
varastoihin. Suomessa renkaiden kierrätys on
korkealla tasolla verrattuna moniin muihin maihin.
Joukko rengasalan toimijoita, mukaan lukien Nokian
Renkaat, perusti vuonna 1995 Suomen
Rengaskierrätys Oy:n renkaiden keräämiseksi ja
hyödyntämiseksi keskitetysti ja valtakunnallisesti.
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Riippumaton varmennusraportti
Nokian Renkaat Oyj:n johdolle

standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja
määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista
koskien. Emme vastaa työstämme, raportista tai
johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Nokian
Renkaille.

Olemme Nokian Renkaat Oyj:n (jäljempänä ”Nokian
Renkaat”) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun
varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena
ovat olleet Nokian Renkaiden yritysvastuutiedot
raportointiajanjaksolta 1.1. - 31.12.2015, jotka on
esitetty Nokian Renkaiden verkkosivustolla sekä pdfmuotoisessa ”Yritysvastuuraportti 2015” -raportissa
että erikseen merkityillä sivuilla (jäljempänä
”yritysvastuutiedot”).

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa
huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen
luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja
täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Yritysvastuuta
koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Nokian
Renkaiden antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa.
Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu
käytettäväksi yksinään Nokian Renkaiden suorituksen
arviointiin yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden
toteuttamisessa. Nokian Renkaiden taloudellisen
aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee
tutustua Nokian Renkaiden tilintarkastettuun
tilinpäätökseen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting
Guidelines G4 –ohjeisto (jäljempänä ”kriteeristö”).
Nokian Renkaiden johto vastaa yritysvastuutietojen
laatimisesta ja esittämisestä kriteeristön mukaisesti.
Nokian Renkaiden johto vastaa myös sellaisen
sisäisen valvonnan järjestämisestä, jonka johto katsoo
tarpeelliseksi, jotta on mahdollista laatia
yritysvastuutiedot, joissa ei ole väärinkäytöksistä tai
virheistä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Toimeksiannossa tehdyt
toimenpiteet ja johtopäätökset

Meidän velvollisuutenamme on esittää
toimeksiantomme perusteella riippumaton
johtopäätös varmennuksen kohteena olevista
tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon
kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin
ISAE 3000 mukaisesti. Olemme riippumattomia
Nokian Renkaista niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme. Sovellamme
kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin
ollen ylläpidämme kattavaa
laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy
dokumentoituja toimintaperiaatteita ja
menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan
rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt
yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan kriteeristön
mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava
toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja
pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia
esitetyt yritysvastuutiedot sekä soveltamalla
analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin
hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden
antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin
hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin
kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa,
minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason
varmuus.
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Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat
toimenpiteet:

• Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot
ja -väittämät ja arvioineet tietojen laatua ja
laskentarajojen määrittelyä sekä
raportointiajanjaksolta että koskien raportointiajanjakson jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.
• Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja
täydellisyyttä otospohjaisesti konsernin
tietojärjestelmistä ja yhtiöiltä saaduista
alkuperäisistä numeerisista tiedoista.

• Olemme haastatelleet Nokian Renkaiden johdon
jäseniä vahvistaaksemme ymmärrystämme
yritysvastuulle asetetuista tavoitteista ja Nokian
Renkaiden yritysvastuun yhteydestä yrityksen
liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
• Olemme arvioineet yritysvastuutietojen
yhdenmukaisuutta kriteeristön raportoinnin
sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua
koskevien periaatteiden kanssa.
• Olemme arvioineet yritysvastuutietoihin
valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta
sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa
Nokian Renkaiden liiketoimintaan ja toimialaan.
• Olemme arvioineet yritysvastuutietojen
keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä
tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä
käytännön menettelytapoja ja tutkineet niihin
liittyviä Nokian Renkaiden sisäisiä dokumentteja.
• Olemme verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja
niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin,
johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä
dokumentointiin.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme
ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa,
että toimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi
olennaisilta osiltaan asianmukaisesti laadittu
kriteeristön perusteella.
Helsinki, 5. huhtikuuta 2016
KPMG Oy Ab
Lasse Holopainen
KHT
Tomas Otterström
Partner

144

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

GRI G4 -vertailu

Nokian Renkaat Oyj raportoi
vastuullisuudestaan GRI G4 –ohjeiston CORElaajuuden mukaisesti
Indikaattori
G4

Sisältö

Mistä löydät?

Strategia ja analyysi
G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan
terveiset

Organisaation taustakuvaus
G4-3

Organisaation nimi Nokian Renkaat lyhyesti

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Nokian Renkaat lyhyesti

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti Nokian Renkaat lyhyesti

G4-6

Toiminta-alue Nokian Renkaat lyhyesti

G4-7

Omistusrakenne ja yhtiömuoto Nokian Renkaat lyhyesti

G4-8

Markkina-alueet Nokian Renkaat lyhyesti

G4-9

Raportoivan organisaation koko Nokian Renkaat lyhyesti

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan,
alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaettuna

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva
henkilöstö

Tietoa ei vielä kerätä
konsernitasolla.

G4-12

Organisaation toimitusketju

Arvoketju

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa,
toimitusketjussa tai omistusrakenteessa

Ei merkittäviä
muutoksia tilikauden
aikana

G4-14

Varovaisuusperiaatteen noudattaminen

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-15

Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa
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Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17

Organisaation operatiivinen rakenne

Tilinpäätöstiedote 2015

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-20

Laskentarajat organisaation sisällä

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-20

Laskentarajat organisaation sisällä

Arvoketju

G4-21

Laskentarajat organisaation ulkopuolella

Raportti ei sisällä
organisaation
ulkopuolista laskentaa.

G4-21

Laskentarajat organisaation ulkopuolella

Arvoketju

G4-22

Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai
mittausmenetelmissä

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24

Organisaation sidosryhmät

Sidosryhmätyö

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sidosryhmätyö

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sidosryhmätyö

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat teemat

Sidosryhmätyö

Raportin kuvaus
G4-28

Raportointijakso

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-29

Edellisen raportin julkaisuajankohta

Sertifikaatit, selonteot
ja erityismaininnat

G4-30

Raportin julkaisutiheys

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-31

Yhteystiedot Nokian Renkaat lyhyesti

G4-32

GRI-sisältövertailu

Tämä taulukko

G4-33

Varmennus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa
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G4-33

Varmennus

Riippumaton
varmennusraportti

Hallinto
G4-34

Organisaation hallintorakenne

Talouden johtaminen
Nokian Renkaissa

G4-48

Vastuullisuusraportin hyväksyminen

Yhtiön johtoryhmä
hyväksyy raportin
vuosittain.

Liiketoiminnan eettisyys
G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Hakkapeliitta Way

Taloudelliset tulokset
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Talouden johtaminen

G4-EC1

Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Kannattava kasvu
kestävästi

G4-EC1

Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo

Vaikutukset
yhteiskuntaan

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Talous

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vaikutukset
yhteiskuntaan

G4-EC8

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset
yhteiskuntaan

Materiaalit
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuoteturvallisuus ja
laatu

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuotannon turvallisuus

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN1

Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan

Tuotannon turvallisuus

G4-EN2

Kierrätettyjen materiaalien osuus

Tuotannon turvallisuus

Energia
147

YRITYSVASTUURAPORTTI 2015

GRI G4 -vertailu

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

Tuotannon turvallisuus

G4-EN5

Energiaintensiteetti

Tuotannon turvallisuus

Vesi
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-EN8

Veden kulutus

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Luonnon monimuotoisuus
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-EN12

Organisaation toiminnan vaikutus toiminnan, tuotteiden ja
palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Vastuullisuuden
johtaminen

Päästöt
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasupäästöt

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN21

Typpi- ja rikkidioksidipäästöt sekä muut merkittävät päästöt

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Jätevedet ja jätteet
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus
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Vastuullisuuden
johtaminen
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G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-EN22

Kokonaispäästöt veteen

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN23

Jätteiden kokonaispaino

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Tuotteet ja palvelut
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuoteturvallisuus ja
laatu

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Rengasvalinnalla on
väliä

G4-EN27

Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten
vähentämiseksi

Rengasvalinnalla on
väliä - renkaiden
ympäristövaikutukset

G4-EN27

Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten
vähentämiseksi

Maailma Renkailla

Määräystenmukaisuus
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN29

Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä
määrätyt sanktiot

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Yleiset
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuotannon
ympäristövaikutukset

G4-EN31

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus
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Tuotannon
ympäristövaikutukset
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G4-EN34

GRI G4 -vertailu

Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen,
käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

Tuotannon
ympäristövaikutukset

Työllistäminen
Johtamistavan kuvaus

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä
G4-LA1 henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan
ja alueittain

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-DMA

Työterveys ja -turvallisuus
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Vastuullisuuden
johtaminen

G4-LA6

Menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-LA6

Tapaturmien määrät

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-LA6

Tapaturmatyypit, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät ja
työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja
sukupuolen mukaan

Tietoa ei vielä kerätä
konsernitasolla.

Koulutus
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-LA10

Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja oppimisen
toimintaohjelmat

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-LA11

Kehityskeskustelut

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Rakennamme
menestystä yhdessä

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Hyvä
henkilöstöjohtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Eettiset ohjeet
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G4-LA12

GRI G4 -vertailu

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma
henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän,
vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien
tekijöiden mukaan

Hallintoelinten
kokoonpano

Paikallisyhteisöt
Johtamistavan kuvaus

Vaikutus
paikallisyhteisöihin

Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu
paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat

Kyseistä indikaattoria ei
voi toiminnoistamme
mielekkäällä tavalla
laskea.

G4-DMA

G4-SO1

Poliittinen vaikuttaminen
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Eettiset ohjeet

G4-SO6

Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille
annettu taloudellinen tuki

Olennaisuustyö Nokian
Renkaissa

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuotekehityksen
johtaminen

G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Tuoteturvallisuus ja
laatu

G4-PR1

Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet

Tuotannon turvallisuus

Tuote- ja palvelutiedot
G4-DMA

Johtamistavan kuvaus

Asiakassuhteet ja
toimitusvarmuus

G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Asiakassuhteet ja
toimitusvarmuus
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