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VASTUULLISUUSTYÖMME

Jo Pompan ensiaskelista lähtien on toiminnan 
päämääränä ollut koiran hyvinvoinnin edistäminen 
sekä tuotteen pitkäikäisyys, joka vielä tänäkin päivä-
nä toimii kantavana voimanamme. Toimintaamme 
ohjaa vahva arvopohja, jossa korostuvat koiran 
hyvinvointi, ehtymätön uteliaisuus sekä ympäristön 
kunnioittaminen. Meille on tärkeää, että nämä arvot 
heijastuvat kaikessa päätöksenteossamme.

Ympäristöteot ovat vastuullisuustyömme kärjessä, 
sillä ilmastokriisi on maailmamme akuutti uhka. 
Tekomme ottavat huomioon toimintamme koko 
arvoketjun, vastuullisesta tuotekehityksestä hii-
lijalanjälkemme pienentämiseen. Olemme myös 
sitoutuneet nollamaan oman toimintamme päästöt 
vuoteen 2035 mennessä Hiilineutraali tekstiiliala 
2035 -sitoumuksessa. 

Sitoumuksen on perustanut Suomen Tekstiili & 
Muoti -liitto, jonka tavoitteena on koota yhteen 
kotimaiset tekstiili- ja muotialan yritykset, jotka 
tähtäävät oman toimintansa ympäristökuorman 
pienentämiseen. Yritykset saavat käyttöönsä konk-
reettisia työkaluja, kuten tekstiilialalle räätälöidyn 
hiilijalanjälkilaskurin sekä säännöllistä koulutusta 
ajankohtaisimmista ilmastonmuutoksen aiheista.
 
Sitoumus on kuitenkin vain yksi askel matkallamme 
kohti vastuullisempaa toimintaa, tekoja tarvitaan 
tätäkin enemmän. Vuoden 2021 hiilijalanjälkem-
me laskennan myötä pystymme asettamaan yhä 
kunnianhimoisemmat sekä yksityiskohtaisemmat 
tavoitteet toiminnallemme. 

Vuoden 2021 vastuullisuuskatsauksemme kertoo 
mitä toimenpiteitä olemme jo tehneet ja missä 
olemme nyt. Voit lukea lisää vastuullisuudestamme 
www.pomppa.fi/vastuullisuus.
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HIILIJALANJÄLKI 2021

Pompan hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa 
kuluneena vuonna 2021. Laskennassa hyödynnettiin 
tekstiilialan toimijoille räätälöityä Clonet Oy:n tuot-
tamaa hiilijalanjälkilaskuria, joka perustuu Global 
Greenhouse Gas -protokollaan. Laskelmassa on 
huomioitu Pompan oman toiminnan päästöt sekä 
kaikki ostetuista ja myydyistä tuotteista aiheutu-
neet päästöt, johon sisältyy tuotteiden pakkaukset, 
kuljetus sekä käyttö.

Pompan hiilijalanjälki (scope 1, 2 ja 3) vuonna 2021 
oli 271,96 tonnia CO2-ekvivalentti-päästöjä. Määrä 
vastaa noin 25 suomalaisen vuotuista hiilijalanjäl-
keä. Hankittujen tuotteiden osuus tästä on suurin, 
muodostaen yli 85 % kokonaispäästöistä.

OMA TOIMINTAMME: SCOPE 1 & 2

Vuonna 2021 kasvoimme monella tapaa: saimme 
lisää työkavereita, liikevaihtomme kasvoi sekä muu-
timme kesällä suurempiin toimitiloihin. Hankimme 
myös yrityksen ensimmäisen leasing-auton. Auton 
käyttövoima on sähkö. 

Käytimme sähköä yhteensä 18 186 kWh, josta 
päästöttömän ja uusiutuvan energian osuus oli 
89,3 %: Uusissa toimitiloissamme käytetään uusiu-
tuvaa energiaa, jonka lisäksi sähköautomme (10,2 % 
sähkönkulutuksestamme) latautuu uusiutuvalla 
energialla. Kaikki oman toimintamme CO2-päästöt 
muodostuvatkin edellisen toimitilamme käyttämäs-
tä sähköstä, jonka osuus Pompan koko hiilijalanjäl-
jestä on 0,15 % eli 0,4 tonnia.

STJM:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumus edel-
lyttää meitä olemaan scope 1 ja 2 osalta hiilineut-
raaleja vuoteen 2035 mennessä. Nyt kun olemme 
saaneet ymmärryksen kuinka pieni oman toimin-
tamme hiilijalanjälki on suhteessa kokonaisuuteen, 
on meidän seuraavaksi kiristettävä huomattavasti 
tavoitettamme, sillä 0,15 %:n kompensoiminen on 
kokonaisuutta katsoessa lähes merkityksetöntä.

Scope 1 ........................0 tonnia / 0 %

Scope 2  ......................0,4 tonnia / 0,15 %

Scope 3 ylävirta  ......256 tonnia / 94,46 %

Scope 3 alavirta ....... 14,66 tonnia / 5,39 %

SCOPE-LUOKITTELU

Scope 1 -luokkaan luetaan yrityksen suorat 
päästöt, esimerkiksi ajoneuvojen päästöt.

Scope 2 -luokkaan luetaan ostetun sähkön, 
höyryn tai lämmön kuluttamisesta johtuvat 
päästöt.

Scope 3 ylävirta käsittää yrityksen epäsuo-
rat päästölähteet, jotka syntyvät tuotteiden 
tuotantoprosessissa, kuten materiaalit, 
palvelut, kuljetus ja jätteet. 

Scope 3 alavirta käsittää epäsuorat päästöt, 
jotka yrityksen valmistamat tuotteet syn-
nyttävät, kuten jakelu, tuotteiden käyttö tai 
käytöstä poisto. 

Hiilijalanjälki
yhteensä 

271,96 tonnia
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EPÄSUORAT PÄÄSTÖT: SCOPE 3 

Tuotteet

Ostimme vuonna 2021 yhteensä 17 426 kiloa Pomppa-tuotteita, joiden CO2-päästöt olivat yhteensä 232,5 tonnia, eli 
yli 85 % kaikesta toimintamme aiheuttamista päästöistä. Tästä johtuen siirtymä vastuullisempiin raaka-aineisiin on 
tärkeässä roolissa strategiassamme. Polyesteri on osuudeltaan suurin käyttämistämme tekstiilien raaka-aineista, 
yli 72 % kokonaismäärästä. Tavoitteemme on korvata neitseellinen polyesteri kokonaan kierrätetyllä: vuonna 2022 
hankkimiemme tuotteiden polyesterista noin puolet onkin jo kierrätettyä alkuperää kiloina laskettuna.

Tuotteissamme käytetyistä kankaista 49 % valmistettiin Taiwanissa ja 51 % Kiinassa. Tuotteiden valmistus tapahtuu 
Kiinassa kahden pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme tehtailla. 

Tekstiilien raaka-aineet Ostettu määrä Osuus prosentteina

Polyesteri 12 554 kg 72,04 %

Elastaani 194 kg 1,11 %

Akryyli 4225 kg 24,24 %

Polyamidi 453 kg 2,60 %

Yhteensä 17 426 kg 100 %

Scope 3
yhteensä

271,55 tonnia

Tuotteet............................................232,54 tonnia / 85,51 %

Kuljetukset varastolle ............... 19,56 tonnia / 7,19 %

Pakkausmateriaalit ...................4,75 tonnia / 1,75 %

Kuljetukset asiakkaille ............. 13,83 tonnia / 5,09 %

Käyttö ja huolto ...........................0,83 tonnia / 0,31 %
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Rahdit

Rahdit toimittajilta varastoomme Tuusulaan muodostavat 7,2 % päästöistämme, yhteensä 19,6 tonnia. Vaikka 
suosimme vähäpäästöisimpiä kuljetusmuotoja, pakotti Suezin kanavan rahtiliikenteen tukos sekä korona-pan-
demian aiheuttamat viivästymiset valitsemaan osalle tuotteistamme lentorahdin saadaksemme tuotteet ajoissa 
asiakkaillemme. Maailmanlaajuiset rahtiviivästykset merkitsivät meille myös ajoittaisia saatavuusongelmia 
rahtikonttimme juututtua satamaan Keski-Eurooppaan. 

Meriliikenteen osuus oli kuljetuksistamme merkittävin, josta syntyi päästöjä yhteensä 7 tonnia. Vaikka lentorah-
din osuus oli vain 9,8 % rahdeistamme, muodosti se kuitenkin huimat 51,1 % saapuvan rahdin päästöistä. Lasken-
ta konkretisoi meille entistä selkeämmin lentorahdin moninkertaisesti suuremmat päästöt verrattuna muihin 
kuljetusmuotoihin ohjaten päätöksentekoamme entistä tiukemmin tulevaisuudessa. Junakuljetukset olivat 
vähäpäästöisin kuljetusmuotomme, vaikka kiloina se edusti 36,8 %:a saapuvasta rahdista. 

Rahti tehtaalta
varastoomme

Kuljetettu 
määrä

Osuus
prosentteina CO2-päästöt  Osuus

prosentteina

Laiva 10 325 kg 55,46 % 7 000 kg 35,79 %

Juna 7 100 kg 36,76 % 2 560 kg 13,09 %

Lento 1 887 kg 9,77 % 10 000 kg 51,12 %

Yhteensä 19 312 kg 100,00 % 19 560 kg 100,00 %

Rahti varastoltamme jälleenmyyjä- ja kuluttaja-asiakkaille tuotti päästöjä 13,8 tonnia, eli yhteensä 5,1 % päästöis-
tämme. Jälleenmyyjille tuotteemme liikkuivat pääsääntöisesti maakuljetuksella. Kuluttajille tuotteet toimitetaan 
suomessa Posti Green -kuljetuksilla ja ulkomaanlähetykset DHL:n kuljetuksilla. Meiltä asiakkaille suuntautuvasta 
rahdista 46,8 % on päästökompensoitu kuljetusyrityksen toimesta (Posti ja DHL), eli kompensoituja päästöjä on 
lähes 6,5 tonnia. 

Rahti varastolta 
asiakkaillemme CO2-päästöt Osuus

prosentteina
Josta

kompensoitu
Osuus

prosentteina

Lento 7 500 kg 54,22 %

Maakuljetus* 6 072 kg 43,90 %

Fasiliteetit / DHL 260 kg 1,88 %

Yhteensä 13 832 kg 100,00 % 6 474 kg 46,80 %
*DB Schenker Land, DHL Road & Pick-up, Posti.

Tiedostamme, että kuluttajaverkkokaupan vaihto- ja palautusprosessi aiheuttaa ylimääräisiä päästöjä niin 
kuljetusten ja pakkausten kuin mahdollisesti myyntikelvottomiksi muuttuneiden tuotteiden vuoksi. Pyrimmekin 
mahdollisimman hyvin tukemaan asiakkaita sekä oikean koon että tuotteen valinnassa. Kaudella 21-22 verk-
kokauppamme yhteenlaskettu palautus- ja vaihtoprosenttimme oli 11,12 % (elo 2021 – maalis 2022). Vain 10 kpl 
vuonna 2021 palautuneista tuotteista oli päätynyt myyntikelvottomaan kuntoon.
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Jäte ja matkustaminen

Sekajätettä tuotimme omassa toiminnassamme 290 kg. Matkustaminen oli osaltamme koronan vuoksi minimis-
sä, rajoittuen muutamaan taksi- ja junamatkaan, muodostaen päästöjä yhteensä 0,03 tonnia. Vuonna 2022 työhön 
liittyvä matkustaminen tulee jonkin verran nousemaan pandemiasta aiheutuneiden poikkeusaikojen päätyttyä, 
mutta matkustamme yhä harkiten ja vain tarpeeseen.

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaaleihin sisältyvät tuotteen pakkaus sekä pakkauskartongit, joissa tuotteet toimitetaan tehtailta 
varastollemme. Ne sisältävät myös itse hankkimamme pakkausmateriaalit, joita käytämme tuotteiden toimittami-
seksi asiakkaillemme. Tämä kokonaisuus muodostaa päästöjä 4,7 tonnia, eli 1,8 % kokonäispäästöistämme.

Suosimme tuotteissamme minimaalista pakkausta. Toisaalta on tärkeä myös varmistaa, että tuote on suojattu 
eikä kärsi kuljetusten tai käsittelyjen aikana. Tuotteemme on pakattu ohueen läpinäkyvään muovipussiin, joka 
suojaa tuotetta kuljetuksessa, varastokäsittelyssä sekä verkkokauppatoimituksessa. 

Hyödynnämme tehtailta saapuvat kartonkilaatikot jälleenmyyjillemme lähtevissä kuljetuksissa niin pitkälti kuin 
mahdollista. Tehtailta meille tulevat pakkausmateriaalit edustavatkin 86 % käyttämiemme pakkausmateriaalien 
kokonaismäärästä. Itse hankimme yhteensä 323 kiloa pakkaustarvikkeita: eniten kartonkia, 167,5 kg, niin kulutta-
ja- kuin jälleenmyyjätoimituksiin, sekä 142,5 kg lavalähetyksissä käytettävää kalvomuovia. Otimme syksyllä 2021 
kotimaan kuluttajalähetyksissä kokeiluluontoisesti käyttöön biohajoavan postituspussin (13,4 kg), mutta ulkomai-
den kuluttajalähetyksissä käytimme yhä muovisia postituspusseja taataksemme pussin kestävyyden. Syksyllä 
2022 kokeilemme kartonkisia pusseja muovin korvaajaksi ulkomaisiin kuluttajalähetyksiin.

Käyttö ja huolto

Tuotteidemme vaatimat huoltotoimenpiteet sisältävät pääasiassa vain ajoittaisen pesun. Vuoden 2021 hiilijalan-
jälkilaskelmassa on huomioitu yhdelle tuotteelle 5 pesukertaa, joka vastaa asiakaskyselymme perusteella noin 
kahden vuoden pesuja. Tällöin tuotteiden vaatiman huollon osuus on vain 0,31 % Pompan koko hiilijalanjäljestä. 
Vaikka tuotteemme olisivat käytössä 10 vuoden ajan, olisi huollon hiilijalanjäljen osuus yhä vain noin 1,5 % kokonai-
suudesta. Mitä kauemmin tuote on siis käytössä, sitä pienemmäksi yksittäisen käyttökerran jalanjälki muodostuu. 

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme pidentämään Pomppa-tuotteidensa elinkaarta mahdollisimman pal-
jon. Vuonna 2021 myimme yhteensä 187 kpl varasolkia ja nostimme kanavissamme tuotteiden huoltoon liittyvää 
tietoutta ja ohjeita.
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KIITOS!

Vastaamme mielellämme vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin: 

sales@pomppa.fi

http://www.pomppa.fi

