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KONE lyhyesti

Sujuva liikkuminen ja kestävä kehitys

KONE Ecosystem ja Yhteistyökumppanit

Miten mukaan? 



KONE lyhyesti

§ Suomalainen KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin

§ Tarjoamme ratkaisuja ja palveluja sujuvaan 
liikkumiseen:

– Hissit, liukuportaat, automaattiovet ja liikkumisen 
älyratkaisut

– Ennakoivaa kunnossapitoa

– Tukea suunnitteluun ja laitteiden koko elinkaaren 
hallintaan 

§ Yli 100 vuoden kokemus

§ Vuoden 2019 liikevaihto oli 10 miljardia euroa

§ Osake noteerattu Helsingin pörssiin vuonna 1967



> 500
laitetoimitusta~1.3 miljoonaa

laitetta
huollossa

> 600
uutta tilausta

~ 70,000
huoltokäyntiä

> 500,000
asiakasta

Operoimme
> 60 maassa

Autamme
> 1 miljardia

ihmistä
liikkumaan
päivittäin

Tyypillinen työpäivä KONEella
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KONEella missiomme 
on parantaa ja tehdä 
kaupungeista parempia 
paikkoja elää
Ymmärrämme miten rakennuksissa ja niiden 
välillä liikutaan. Teemmme liikkumisesta 
turvallista, mukavaa ja sujuvaa.

Teemme kaupungeista parempia paikkoja elää.

KONE MISSIO



Liiketoimintaympäristöömme 
vaikuttaa kaksi megatrendiä

KAUPUNGISTUMINEN
Tukee kasvua

TEKNOLOGINEN MURROS 
Vahvistaa muutoksen tarvetta



Kaupungistuminen

200,000 ihmistä muuttaa 
kaupunkeihin päivittäin - 140 
ihmistä minuutissa.

Tänään 55% asuu kaupungeissa, 
vuoteen 2050 mennessä 68% 
ennustetaan asuvan 
kaupungeissa. 



Teknologinen
murros

Uusi teknologia antaa meille
erinomaisen tilaisuuden oppia
uusia toimintatapoja sekä tarjota
asiakkaillemme ja laitteidemme
käyttäjille fiksumpia ja 
kiinnostavampia palveluja.
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Päivittäiset ihmisvirrat jokapäiväisessä
toimintaympäristössämme

Hotel
Shopping 

center Residential

Residential

Hospital

Office

Parking

Cafe

Museum

Restaurant Residential

School
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Miten tulevaisuuden kaupungit mukautuvat sujuvan liikkumisen ja
ja kestävän kehityksen haasteisiin tulevien vuosikymmenten

aikana? 



Rakentamalla
kaupunkiympäristöä
kestävälle pohjalle

Haluamme varmistaa, että kylissä 
ja kaupungeissa asuvat, 
tuotteitamme ja palveluitamme 
käyttävät ihmiset voivat liikkua 
turvallisesti, mukavasti ja 
tehokkaasti yhä korkeammissa ja
älykkäämmissä rakennuksissa.

Ennennäkemättömän nopea 
muutos ja painopisteen
merkittävä siirtyminen kohti 
ilmastoystävällistä liiketoimintaa 
ovat suuria mahdollisuuksia 
KONEelle.. 



Luottamuksellinen  |  © KONE Hissit Oy

Ilmastoraportoinnin 
kärkeä “A“
-luokituksella

– CDP

Yksi maailman parhaista 
työnantajista ja 
innovatiivisimmista 
yhtiöistä

– FORBES

Maailman 
vastuullisimpien 
yritysten joukossa 

– CORPORATE KNIGHTS

Luottokumppanisi kestävässä kaupungistumisessa 

Laajin valikoima standardin SFS-EN ISO 25745
energialuokan A tuotteita.

hissimallilla paras A-luokitus

liukuporrasmallilla paras A+++ 
-luokitus liukuporras- ja 
liukukäytäväkategoriassa

Ympäristöä säästävät 
materiaalit
Älykkäät, kestävät ja 
turvalliset materiaalit
parantavat sisäilman laatua.

90 prosenttia materiaaleista
voidaan kierrättää tai
muuttaa energiaksi tuotteen 
elinkaaren lopussa.

14
3

Kestävänä kumppanina 
tuemme älykkäiden ja 
ympäristöystävällisten 
rakennusten sertifioinnissa.

Ratkaisumme auttavat
Joutsenmerkin sekä rakennuksen 
ympäristöluokituksen (LEED, 
BREEAM) hankinnassa.

Kone Hissit Oy:llä on hissien ja 
liukuportaiden toimittamiseen ja 
valmistukseen liittyen sertifioitu 
laatu- ja ympäristöjärjestelmä,
ISO 9001 ja ISO 14001
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Urbaani ympäristö muuttuu jatkuvasti haastavammaksi ja 
vaatii meitä esittämään uusia kysymyksiä

DIGITAALISET
RATKAISUT LIIKKU-

MISESSA?

MINKÄLAISET 
JONOTUSAJAT?

TURVALLISUUDEN 
UUSI 

AIKAKAUSI?

MINKÄLAISISTA KÄYT-
TÄJÄRYHMISTÄ JA

MÄÄRISTÄ ON KYSE?

VOITAISIINKO 
HARKITA ERILAISIA
KULKUPOLKUJA?

ONKO NAVIGOIMINEN
INTUITIIVISTA?

MINKÄLAINEN 
KÄYTTÄJÄKOKEMUS
ON ODOTETTAVISSA?

MITÄ, JOS RAKEN-
NUKSEN KÄYTTÖTARVE 

MUUTTUU?

ONKO SUUNNITEL-
MISSA LÄHTÖKOH-

TAISESTI IHMISVIRTA-
HAASTEITA?
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KONE Ecosystem

KONEen kumppaniekosysteemiä
voi ajatella kohtaamispaikkana, 
jossa asiakkaat, kumppanit 
ja ratkaisutoimittajat voivat 
tehdä yhteistyötä ja pallotella ideoita.

KONEen kumppaniekosysteemin mukana  
pääset kehittämään parempaa, 
turvallisempaa ja sujuvampaa 
tulevaisuuden asiakas- ja 
käyttäjäkokemusta. 
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Yhteistyömahdollisuudet
KONEen kanssa
tulevaisuuden tutkimus-
ja kehityshankkeissa. 

tuukka.pakkala@kone.com
niko.penttinen@kone.com
jaana.hyvarinen@kone.com
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