
VASTUULLISUUS 

VASTUULLINEN AJATTELU 

Terhi Pölkki luottaa taidokkaaseen käsityöhön, ajattomaan muotoiluun ja ympäristöystäväl-

lisiin valintoihin. Vastuullisten tuotteiden ydin piilee mielestämme niiden pitkäikäisyydessä. 

Jotta pystymme tarjoamaan tuotteillemme mahdollisimman pitkän elinkaaren, niiden lähtö-

kohtana on aina kaunis ja ajaton muotoilu, kestävät ja laadukkaat materiaalit sekä tarkka 

käsityöosaaminen. 

SUUNNITTELU 

Terhi Pölkin studio, missä kaikki suunnittelu tapahtuu, sijaitsee Helsingissä. Suunnittelus-

saan Terhi luottaa klassiseen ja ajattomaan linjaan. Emme uudista mallistoamme uusim-

pien trendien mukaisesti, vaan pyrimme kehittämään kenkiä aitoihin tarpeisiin. Terhi suun-

nittelee kaksi mallistoa vuodessa. Kevät/kesä -mallisto ilmestyy yleensä helmi-maalis-

kuussa ja syys/talvi -mallisto elo-syyskuussa. Mallisto koostuu yleensä vanhoista klassi-

koista ja uusista malleista tai väriyhdistelmistä. Emme tuota kenkiä valtavia määriä varas-

toon, vaan tilaamme kenkiä tarpeen ja myynnin mukaan. Mikäli siis mielit jotain tiettyä Ter-

hi Pölkki -kenkäparia, kannattaa se napata itselleen heti. Joitain malleja valmistetaan vain 

kymmenestä muutamiin kymmeniin pareihin. 

Suunnitellessaan uutta mallistoa Terhin tavoitteena on pyrkiä kehittämään jo hyväksi todet-

tuja kenkämalleja eteenpäin. Meille on tärkeää pystyä säilyttämään mallistossa klassikoita, 

eikä jatkuvasti tuottaa täysin uutta. Suunnittelun tuloksena syntyy ylellisiä ja kestäviä tuot-

teita, jotka toteutetaan taidokkaasti käsityönä. 

Terhin useat vierailut tehtaalle takaavat parhaimmat materiaalit, istuvuudet ja loppuun asti 

hiotut ja laadukkaat tuotteet asiakkaillemme.  

Terhin suunnitteluprosessi 

1. Tulevien mallien suunnittelu ja sesongin värimaailman hahmottaminen. 

2. Lestien valitseminen istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi. 

3. Kestävien ja laadukkaiden materiaalien valinta. 



Uskomme, että tuotteiden käytännöllisyys ja ulkonäkö mahdollistavat tuotteille pitkän käyt-

töiän. Kenkien on ennen kaikkea tunnuttava mukavilta tai muuten ne jäävät käyttämättä. 

Pyrimme pitämään tämän mielessä ja tekemään myös mahdollisimman paljon vastuullisia 

valintoja asiakkaidemme puolesta jo suunnitteluprosessin aikana. 

 

Säännöllisten tehtaalla käyntien lisäksi olemme päivittäin yhteydessä tehtaamme omista-

jaan sekä kenkien kanssa työskenteleviin artesaaneihin. Kuluneiden vuosien aikana heistä 

on tullut hyvin tärkeä osa kasvavaa kenkäperhettämme. 

VALMISTETTU EUROOPASSA 

Kenkämme valmistetaan kokeneilla tehtailla, joissa jokaiselle työntekijälle taataan hyvät 

työolosuhteet ja toimitaan EU:n lainsäädännön mukaisesti. 

Portugali 

Terhi Pölkki nahkakengät valmistetaan pienessä perheomisteisessa tehtaassa Portugalis-

sa, Sao Joao da Madeiran kaupungissa lähellä Porton kaupunkia. Meillä on pitkä yhteinen 

historia tehtaamme kanssa, sillä he ovat olleet mukana jo merkin alusta, vuodesta 2011 

lähtien. 

Terhi haluaa voida luoda pitkäikäistä, kestävää ja toimivaa yhteistyötä eri yhteistyökump-

paneiden kanssa ja löytää parhaat mahdolliset tavarantoimittajat, jotka takaavat laaduk-

kaat tuotteet, hyvät työolosuhteet sekä läpinäkyvän tuotannon ja viestinnän. Työskente-

lemme suoraan tehtaamme ja tavarantoimittajiemme kanssa ilman erillisiä agentteja tai 

välikäsiä. 

Haluamme tuotantomme olevan ehdottomasti Euroopassa. Näin takaamme sen, että teh-

taamme noudattaa EU:n lainsäädäntöä. Myös tehdasvierailut, matkustettavuus, kielitaito ja 

logistiikka ovat helpompi toteuttaa Euroopan sisällä. Terhille Portugali on ollut luonnollinen 

valinta alusta asti. Maa on tunnettu korkealaatuisesta käsityöstä, minkä lisäksi sillä on pit-

kä historia tunnettuna eurooppalaisena kengän valmistusmaana. Lisäksi tehtaamme on 

sitoutunut toimimaan Terhi Pölkki -merkin asettamien arvojen mukaisesti.  



Tuotteemme valmistetaan paikallisesti pääsääntöisesti Portugalissa tuotetuista raaka-ai-

neista. Näin pystymme minimoimaan myös esimerkiksi logistiikkaan ja saatavuuteen liitty-

vät riskit. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme yhteistyössä tehtaamme kanssa 

ja löytämään yhä vastuullisempia materiaalivaihtoehtoja ja valmistustapoja kuhunkin käyt-

tötarkoitukseen. 

Suurin osa käyttämästämme nahasta tulee nahkatehtaalta, joka sijaitsee Alcanenan kau-

pungissa, Portugalissa. Kaikki kasviparkitut "OakLeather" nahkamme tulevat tältä alueelta. 

Ulkopohjia valmistava tehdas sijaitsee puolestaan noin 15 minuutin ajomatkan päässä 

kenkätehtaaltamme, Oliveira de Azeméissa. Molemmat yritykset ovat olleet luotettavina 

kumppaneina mukana vuodesta 2011, aina merkkimme perustamisesta saakka. 

Kumisaappaat 

Kumisaappaamme valmistetaan Partizánskessa, Slovakiassa. Kumisaapastehtaamme his-

toria ylettyy aina vuoteen 1939 asti. Sopimusvalmistajallamme on EN ISO 9001 -laatujär-

jestelmäsertifikaatti ja 14001-ympäristösertifikaatti. 

Kumisaappaat valmistetaan laadukkaasta luonnonkumista. Saappaita”paistetaan” 140 as-

teisessa uunissa tunnin ajan, jonka jälkeen ne viimeistellään tarkasti käsin. Ennen pak-

kaamista kumisaappaat tarkistetaan ja niiden vedenpitävyys testataan upottamalla ne ve-

teen. 

MATERIAALIT 

Haluamme, että kenkiämme käytetään mahdollisimman pitkään. Ajaton muotoilu ja hyvät 

materiaalit takaavat että tuotteemme ovat mukavia ja kestäviä käyttää. Materiaalivalin-

tamme perustuvat hyvin pitkälti myös vallitseviin sääolosuhteisiin, sillä tärkeintä kengil-

lemme on aina käytännöllisyys. Terhi valitsee henkilökohtaisesti jokaisen kengissämme 

käytetyt materiaalit ja komponentit. 

Kaikki käyttämämme materiaalit valmistetaan Euroopassa. 85% käyttämistämme materi-

aaleista tulee matalan riskin maista kuten Portugalista ja Saksasta. Loput 15% valmiste-

taan Italiassa. Pyrimme käyttämään kengissämme pääsääntöisesti ympäristöystävällisiä 

materiaaleja. Tällä hetkellä käyttämistämme materiaaleista 75% on ympäristöystävällisiä. 



Päämateriaalimme on nahka, joka syntyy lihateollisuuden sivutuotteena. Nahka on kestä-

vä, hengittävä ja korkealaatuinen kenkämateriaali. Oikein hoitamalla, se kestää käyttöä 

pitkään ja näin ollen myös pienentää ympäristökuormitusta. 

Pyrimme käyttämään kengissämme kromi- ja raskasmetallivapaata kasviparkittua nahkaa 

niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Kaikki kasviparkittu nahkamme tulee Alcanenasta 

ja Sao Vicente Pereirasta, Portugalista. Talvimallistoissamme käytämme myös vettähylki-

vää mokkanahkaa, joka tulee Oehler-nahkatehtaalta Saksasta, Marbach am Neckeristä. 

Vettähylkivä mokkanahka on ylivoimainen materiaali Suomen sääolosuhteille ja siitä syys-

tä mukana pysyvässä mallistossa. 

Keväällä 2020 lanseerasimme puuvillatennarit, joiden materiaalina on Italian Pratossa 

valmistettu luomupuuvillakangas.  

Syksyllä 2020 luomupuuvillaisten tennareiden ohelle tulivat rewool-kierrätysvillasta valmis-

tetut tennarit. Kangas valmistetaan niin ikään Italiassa, Montemurlossa. 

Uusin pohjamateriaalimme, joka koostuu 70% luonnonkumista ja 30% kahvipavuista val-

mistetaan paikallisesti Santa Maria de Feirassa, Portugalissa. 

Kaikki käyttämämme merinovilla on mulesing-vapaata.  

Päälliset 

- Kasviparkittu nahka 80% 

- Vettähylkivä mokkanahka 4% 

- Luomupuuvilla 9% 

- Merinovilla 3% 

- Kierrätyshuopa 4% 

Ulkopohjat 

- Crepe raakakumi 20% (jätteetön) 

- Nahka 28% 

- Puu (leppä) 24% 

- Luonnonkumi 20% 

- Kahvipapu 3% 

- Muu 5% 



Ekonahkatehtaat 

Me käytämme kahta eri nahkatehdasta. Carvalhos ja Curtumes Aveneda sijaitsevat kum-

matkin Portugalissa. Olemme käyttäneet Carvalhos nahkatehtaan tuottamaa niin kutsuttua 

”OakLeather” kasviparkittua nahkaa jo vuodesta 2011 lähtien.  

Määrittääksemme kasviparkitun nahan ympäristövaikutusta meidän tulee ottaa huomioon 

kaksi eri ekologista lähestymistapaa: nahan tuotantoprosessi ja tuote itsessään. Parkitse-

minen, eli nahan värjäysprosessi, estää nahan rappeutumisen, hajoamisen ja hapettumi-

sen. Yleisesti parkitsemiseen käytetään kromia tai muita raskasmetalleja. Kasviparkittu 

nahka sen sijaan parkitaan luonnon materiaaleilla kuten puun kuorella. Kasviparkitun na-

han parkitseminen on huomattavasti ympäristöystävällisempi värjäystapa. Saadaksemme 

mahdollisimman ekologisesti parkitut nahat, tuoreet Iberian vuodat kylmäsäilötään ilman 

säilytysaineita ja parkitaan ilman kromia. Nahat värjätään raskasmetallivapailla värjäysai-

neilla ja viimeistellään vesiliukoisilla aineilla. Kaikki "OakLeather" -nahat ovat saaneet 

kromi- ja raskasmetallivapaan sertifikaatin. 

Biocouro ympäristöystävällinen nahka valmistetaan Curtumes Aveneda -nahkatehtaalla 

Sao Vicente Pereirassa. Biocouro on tavaranimi valkoparkitulle kromi- ja raskasmetalliva-

paalle nahalle, jossa käytetään synteettistä parkitusta. Valkoparkitusta voidaan tehdä kro-

mivapaana kuitenkin samoilla laitteiilla kuin kromiparkitusta. Prosessi on kehitetty erityises-

ti parantamaan nahan biohajoavuutta.  Biocouro on täysin biohajoava tuote. ISO 20200: 

2004 -standardin mukaan 100% hajoavuudesta saavutetaan alle 15 päivässä.  

Työskentelemme löytääksemme uusia innovatiivisia materiaaleja. Askel askeleelta 

kohti kestävämpää tulevaisuutta. 



KÄSITYÖOSAAMINEN 

Vastuullisena kenkämerkkinä haluamme jakaa arvomme asiakkaidemme kanssa ja olla 

mahdollisimman läpinäkyviä kaikessa mitä teemme. Kengät ovat korkealaatuisesti käsi-

työnä valmistettuja ja kaikki komponentit on henkilökohtaisesti Terhin valitsemia. 

Kaikki nahkakenkämme on valmistettu käsityönä Portugalissa. Kenkiemme parissa työs-

kentelevillä artesaaneilla on vuosien kokemus kengän valmistuksesta.  

Carla ja Jorge 

Carla työskentelee tehtaamme neulomossa päällisten ompelutehtävissä viiden naisen tii-

missä. Jorge vastaa puolestaan kenkien lestityksestä ja pohjituksesta. Molemmat työnteki-

jät ovat työskennelleet merkillemme usean vuoden ajan.  

PITKÄIKÄINEN YHTEISTYÖ 

Yhteistyö 

Terhi on työskennellyt ennen oman merkin perustamista useiden eri kenkätehtaiden kans-

sa ympäri maailmaa mm. Brasiliassa, Kiinassa ja Intiassa. Omaa merkkiä perustaessaan 

vuonna 2011 Terhi vieraili Portugalissa tehtaallamme tapaamassa tehtaan omistajaa ja 

tarkistamassa tehtaan toiminnan ja työolosuhteet. Lähtökohta yhteistyökumppanin valit-

semiselle oli löytää tehdas, joka pystyy vastaamaan merkin toiveita ja luomaan laadukkaita 

naisten nahkakenkiä. Käsityöosaamisen tuli siis olla huippuluokkaa, minkä lisäksi tehtaan 

täytyi olla valmis toimimaan ekologisten ja eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. 

Aloitimme yhteistyön Portugalissa sijaitsevan nahkakenkätehtaammme kanssa jo vuonna 

2011. Tehdas on pieni perheomisteinen tehdas, jossa työskentelee noin 12 henkilöä. 90% 

tehtaan työntekijöistä on työskennellyt tehtaassa koko 10 vuotisen taipaleemme ajan. Teh-

taan työntekijöillä on hyvät työolosuhteet, minkä lisäksi Portugalin ja EU:n lainsäädäntö 

takaa heille riittävän palkan. 

Yhteistyö kumisaapastehtaamme kanssa alkoi vuonna 2019. Kumisaappaamme valmiste-

taan Slovakiassa tehtaalla, jolla on sekä EN ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti että 

14001-ympäristösertifikaatti. Ympäristön huomioon ottaminen oli merkittävässä roolissa 

laajentaessamme tuotekategoriaamme. 



Tehdasvierailut sekä laadun tarkastaminen ja ylläpitäminen 

Vuosien saatossa Terhi on rakentanut erityisen suhteen tehtaidemme kanssa. Hän työs-

kentelee tehtaiden kanssa suoraan ilman erillisiä agentteja tai välikäsiä pitääkseen kes-

kustelun mahdollisimman avoimena ja läpinäkyvänä. Terhi vierailee tehtailla säännöllisesti 

varmistaakseen tuotteiden korkean laadun ja hyvät työolosuhteet. Tehdasvierailujen aika-

na Terhi myös kiertää tavarantoimittajillamme valitsemassa jokaisen kengissämme käyte-

tyn materiaalin ja komponentin henkilökohtaisesti. 

YLIJÄÄMÄN VÄLTTÄMINEN 

Tilaamme aina materiaaleja vain käyttöön ja tilauksiin perustuen. Emme ikinä tuota kenkiä 

suuria määriä varastoon, vaan kaikki kenkämme valmistetaan omista ja jälleenmyyjiemme 

tilauksesta, millä pyrimme välttämään turhan ylijäämän syntymistä. Tuotantomme Portuga-

lissa on hyvin joustavaa, ja pystymme reagoimaan kysyntään nopeasti. 

Kaikki käyttämämme nahka leikataan käsin, jotta siitä syntyisi mahdollisimman vähän leik-

kuujätettä. Pyrimme aina myös löytämään parhaat mahdolliset lestit ja pohjat, jotta kengät 

olisivat mahdollisimman mukavia ja käytännöllisiä, ja jotta niistä syntyisi klassikoita. Sa-

man lestin hyödyntäminen useammassa kenkämallissa helpottaa sekä tehtaamme työs-

kentelyä, mutta myös asiakkaitamme. Kaikki käyttämämme kumimateriaali kerätään tal-

teen, jotta se voidaan käyttää aina uudelleen ja uudelleen niin, että siitä ei synny lainkaan 

jätettä. 

PAKKAUS JA KULJETUS 

Kaikki kenkämme pakataan pahvilaatikkoihin, jotka ovat 100% kierrätettäviä. Kengät on 

kääritty myös kierrätettävään silkkipaperiin, joka suojaa kenkiä kosteudelta ja ulkoisilta 

kolhuilta. Emme käytä pakkauksissamme lainkaan muovia. 

Kenkälaatikkomme valmistetaan Portugalissa, vain sadan metrin päässä Sao Joao da 

Madeirassa sijaitsevalta kenkätehtaaltamme. Paikallisella tuotannolla vältämme pitkät kul-

jetukset ja minimoimme niihin liittyvät riskit. 



Myymälässämme Helsingissä kengät pakataan FSC-sertifioituihin paperikasseihin. FSC-

sertifioinnin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja varmistaa sertifioitujen metsä-

tuotteiden pääsy markkinoille. 

Verkkokauppatilauksemme pakataan 100% kierrätettäviin paperikasseihin, jotka kiinni-

tämme teipillä. Kannustamme asiakkaitamme palauttamaan kenkänsä samassa paketissa, 

mikäli se vain on mahdollista. 

Meille on tärkeää voida antaa asiakkaillemme mahdollisimman paljon tietoa kengistämme, 

materiaaleistamme ja istuvuudesta, jotta asiakkaiden ei tarvitsisi palauttaa kenkää väärän 

koon takia. Autamme myös mielellämme asiakkaitamme valitsemaan oikein koon. Tar-

joamme aina verkkokauppaostoksillemme 14 päivän vaihto-oikeuden, mutta pyrimme mi-

nimoimaan niin sanotut turhat palautukset ja edestakaiset kuljetukset.


Vihreämmät kuljetukset


Me työskentelemme löytääksemme ja tarjotaksemme parhaita mahdollisia toimitus- ja kul-

jetusvaihtoehtoja asiakkaillemme. Tällä hetkellä hyödynnämme verkkokauppatilauksis-

samme sekä Postin että DHL:n palveluita. Alta voit lukea näistä toimijoista lisää. Edellä 

mainittujen kuljetuspalveluiden lisäksi tarjoamme myös mahdollisuuden noutaa verkko-

kauppatilaukset myymälästämme Helsingistä. 

Posti Green, https://www.posti.com/vastuullisuus/vastuullisuus-postissa/ 

DHL Express GoGreen https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwar-
ding/documents/pdf/dhl-glo-dgf-gogreen-portfolio-flyer-sep18.pdf 

ENERGIA 

62% käyttämästämme energiasta tuotetaan uusiutuvista energialähteistä kuten tuuli- ja 

aurinkovoimasta. 

https://www.posti.com/vastuullisuus/vastuullisuus-postissa/
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-glo-dgf-gogreen-portfolio-flyer-sep18.pdf
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-glo-dgf-gogreen-portfolio-flyer-sep18.pdf
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/dhl-glo-dgf-gogreen-portfolio-flyer-sep18.pdf


KENGÄNHUOLTO JA KORJAUSPALVELU 

Kenkien huolto-oppaassamme haluamme tarjota vinkkejä siihen kuinka kengistä tulisi pi-

tää huolta niin, että ne säilyvät hyvinä ja antavat iloa mahdollisimman pitkään. Me pyrimme 

suunnittelemaan kengistämme niin kestäviä kuin vain mahdollista. Lopputulema ja se mi-

ten kengät kestävät käytössä riippuu myös täysin kenkien käyttäjästä! Edes Terhi Pölkki 

-kengät eivät kestä ikuisesti, mikäli niistä ei pidetä hyvää huolta. Tämän takia haluamme 

olla apuna myös kenkien huollon osalta. 

Myymälässämme palvelee ammattitaitoinen tiimi, joka auttaa sinua mielellään kaikkiin 

kenkien hoitooon ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä. 

Me tarjoamme kengillemme myös huoltopalvelua yhdessä yhteistyösuutarimme kanssa. 

Voit tuoda tai lähettää Terhi Pölkki -kenkäsi meille mm. uudelleen pohjitettaviksi. Kenkien 

korjaaminen ja käyttöiän pidentäminen on aina parempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen. 

Kengille tulee antaa myös lepoa, jotta ne säilyttävät hyvät ominaisuutensa ja muotonsa. 

Vaihda siis kenkiä päivittäin, ja anna kenkien kuivua käyttöjen välissä kunnolla. Kengät 

tarvitsevat aikaa hengittää etenkin jos pidät niitä jalassa koko päivän. Pitämällä välipäiviä 

kenkien käytössä pidennät niiden käyttöikää huomattavasti. 

VASTUULLISEMPI TULEVAISUUS 

Kenkäteollisuus pyrkii kehittymään ja luomaan uusia entistä innovatiivisempia ja ympäris-

töystävällisempiä materiaaleja ja tapoja valmistaa kenkiä jatkuvasti. Me olemme mukana 

kehityksessä yhdessä tehtaamme ja asiakkaidemme kanssa.  

Etsimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia innovaatioita ja materiaaleja. Haastamme itsem-

me päivittäin, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita ja kestäviä kenkiä. 

Uusimpia materiaalilöydöksiä ovat vuonna 2020 mukaan tulleet biohajoava nahka sekä 

kierrätetystä villasta valmistettu mulesing-vapaa huopakangas. 



Tulevaisuuden tavoitteet  

Tärkein tavoitteemme on tehdä kengistä parempia, minkä vuoksi lupaamme jatkuvasti et-

siä uusia innovatiivisia ja ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja ja tapoja toimia tinki-

mättä kuitenkaan laadusta, käytännöllisyydestä ja ajattomasta suunnittelusta. 

Aiomme ottaa myös kenkien kierrätyksen ja uudelleenkäytön paremmin huomioon. Ken-

kien osalta tämä ei ole helppo askel, mutta aiomme tehdä kampanjoita, joissa keräämme 

ja huollamme kenkiä. Sen lisäksi aiomme antaa kenkiä järjestöille ja hyväntekeväisyyteen, 

ja lahjoittaa niitä myös eteenpäin esimerkiksi kouluille. 

Kaikki käyttämämme puuvilla tulee olla GOTS-sertifioitua puuvillaa ja ainakin 50% käyttä-

mistämme materiaaleista tulee olla kierrätettyjä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Haluamme muuttaa käyttämämme energian 100% uusiutuvista energianlähteistä muodos-

tuvaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Tähtäämme siihen, että kengissämme ei käytetä lainkaan lampaannahkaa vuoden 2023 

loppuun mennessä. 
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