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Ekologinen kenkä tehdään lähipuusta 
 

”Kengässä on tärkeää, miltä se näyttää, 

miltä se tuntuu jalassa ja millaisista materi- 

aaleista se on tehty”, sanoo kansainvälis- 

täkin huomiota herättänyt nuori suomalainen 

puukenkien suunnittelija Terhi Pölkki. 

Pölkki valmistui taidemaisteriksi perinteik- 

käästä London College of Fashionista 

vuonna 2008. Opiskelujen jälkeen hän jäi 

töihin Lontooseen.  

”Silloin minulle tulivat tutuiksi myös 

Brasiliassa, Kiinassa ja Intiassa sijaitsevat 

suuret kenkätehtaat. Mietin, miltä oma 

kenkämallistoni voisi näyttää. Tein silloin 

avokkaat, joiden korot olivat visakoivua ja 

päällinen poronnahkaa.” 

Pohjat kotimaisesta koivusta 

Nykyisin Helsingin Kruununhaassa muotoi- 

lustudiotaan pitävälle Pölkille selvisi pian, 

että tavallisesta koivusta tehdyt kenkien 

pohjat olisivat paitsi helpommat markki- 

noida, myös helpompia tehdä. Ensimmäi- 

sen oman kenkämallistonsa hän julkaisi 

lokakuussa 2011.  

Pölkin suunnittelemat puukengät tehdään Erja Räty Ky:n kenkätehtaalla Myrskylässä. Työ 

on todellista lähituotantoa: kaikki kenkien pohjiin tarvittava koivu tulee suomalaismetsistä 30 

kilometrin säteeltä tehtaasta. Ekologisuus ja korkea laatu ovat Terhi Pölkille tärkeä asia.  

”Kasviparkittu nahka tulee Pohjanmaalta, joten se ei sisällä metalleja tai kromia. Parkitsemi- 

sessa otetaan huomioon myös ympäristö. Parkittu nahka on paksua ja jämäkkää, se 

säilyttää hyvin muotonsa. Silloin kun tuote suunnitellaan kestäväksi ja ajattomaksi, se on 

myös ekologinen.” 

Metsä on itsekin pienen metsäpalstan omistavalle 
Terhi Pölkille tärkeä juttu. Hän kasvoi jo lapsensa 
siihen, että sieltä haetaan joulukuuset ja marjat. 



 

  

       

Eettisyys lähtökohtana 

Pölkki sanoo, että kenkäalalla tarvitaan myös suuria 

sarjoja tuottavia tehtaita. Hänen omat tuotteensa 

ovat pitkälle käsityötä. Useiden Euroopan maiden 

lisäksi ne ovat herättäneet kiinnostusta esimerkiksi 

Japanissa ja Yhdysvalloissa. Puukenkämallisto on 

seuraavaksi esillä New Yorkissa helmikuun lopussa 

2014.   

”Ekologisuus ei ole tällä alalla enää mikään trendi. 

Se on tullut jäädäkseen. Yhdysvalloissa pidetään 

skandinaavisesta muotokielestä. Puukenkä on 

periaatteessa aika yksinkertainen tuote, suurin 

haaste on kovassa ja joustamattomassa pohjassa. 

Se vaatii paljon nahkaosiin käytettävältä 

materiaalilta.” 

Kaksi ja puoli vuotta yrittäjänä toiminut kenkä- 

suunnittelija haluaa kasvattaa toimintaansa 

järkevästi ja maltilla. Eettisyys on asia, josta hän 

haluaa pitää kiinni.  

”Kaikki on kiinni siitä, arvostavatko kuluttajat 

ostamiensa tuotteiden ekologisuutta. Välttämättä 

ne eivät edes ole muita kalliimpia.”   

 

Lisätietoja: 

Terhi Pölkki     PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry  

info@terhipolkki.com    juha.uppa@pefc.fi     

040 740 2036     045 118 9585 

www.terhipolkki.com    www.pefc.fi 

 

Suomalaista koivua jaloissa muodoissa. 
Kovapohjainen puukenkä on todellinen 
terveystuote, johon pistetty jalka tekee 
kävellessä oikeasti työtä. 


