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● Suomalainen perheyritys, joka kuuluu monialaiseen 
SINI-konserniin

● Tehnyt suomalaisten kotien arjesta helpompaa jo yli 30 vuotta

● Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon 
tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija

● Edelläkävijä kierrätysmuovin käytössä – 25 % kaikesta 
käytetystä muoviraaka-aineesta oli kierrätysmuovia vuonna 
2019 -> vuonna 2021 jo reulu 50 %





TUOTERYHMÄT

Siivousvälineet
Lattiat, ikkunat, keittiö, kylpyhuone,

lattia- ja katuharjat

Vaatehuollon tuotteet
Silityslaudat, kuivaustelineet, säilytystuotteet

Pölypussit ja 
suodattimet

Autonhoito-
tarvikkeet

Harjat, raapat, sienet, 
liinatAmmattisiivouksen tuotteet: 

elintarvikekelpoiset hygieniaharjat, 
liinat, rikkasetit, pesuharjat 



● Uutuuksia kaikkiin tuoteryhmiin 
useamman kerran vuodessa

● Trendien seuraaminen

● Sisustusmateriaalien kehitys
- lattiamateriaalit
- kaakelit

● Elämäntapojen muuttuminen
- Kotoilu/homing
- Ilmaston lämpeneminen

● Läheinen kontakti kuluttajaan

Vahva panostus tuotekehitykseen



VASTUULLISUUS



“Yritys ei selviydy, ellei se 
tuota muuta hyvää 

yhteiskuntaan kuin voittoa 
omistajilleen”



1. Kotimaisuus = vastuullisuus
○ Luomme Suomeen teollisia työpaikkoja ja olemme hyvä työnantaja

2. Mahdollisimman kestäviä, pitkäikäisiä ja toimivia tuotteita
○ Helpotamme suomalaisten arkea hyvillä tuotteilla

3. Oman tuotannon ympäristövaikutukset mahdollisimman pienet
○ 100.000 kg jätettä /vuosi ja 0kg kaatopaikalle. Lämmitys hukkalämmöllä talvella. 

Oman tuotannon ylijäämämuovin uudelleen käyttö
○ Kokemäellä ja Akaassa oma aurinkovoimala

4. Tuotekonseptin ja tuotteiden ympäristövaikutukset mahdollisimman pienet
○ Pitkäikäiset tuotteet, kuluvat osat vaihdettavia, tuotteiden yhteensopivuus, 

kierrätysmuovin käyttö, minimaalinen pakkausmateriaali
5. Luomme arvoa ja yhteistä hyvää yhteiskuntaan oman toimintamme kautta

○ Roosanauha, kierrätystietoisuuden kasvattaminen, SINI koulu Tansaniassa

MITÄ VASTUULLISUUS ON SINITUOTTEELLA?





MITEN CO2 LASKENTA ON SINITUOTTEELLA 
TOTEUTETTU?
● Laskennan suorittaa LUKE 
● Kokemäelle laskettiin Scope 1 & 2 jo aiemmin, tänä vuonna laskenta ulotettiin 

myös Akaan tehtaaseen
● Laskenta laajennetaan tänä vuonna kattamaan myös Scope 3 päästöt



● Scope 1 ja 2 huomiovat suorat päästöt joita tehtaiden toiminnasta aiheutuu, 
sekä ostamamme ja kuluttamamme sähkön tuotannosta aiheutuvat päästöt. 

● Sinillä merkittävimmät päästölähteet ovat tehtaassa tarvittava energia 
(laitteet, valaistus, lämmitys/jäähdytys), sekä omat ajoneuvot.

● Oman aurinkovoimalan ja vihreään sähköön siirtymisen myötä on saatu CO2 
päästöjä molempien tehtaiden tuotannon osalta vähennettyä.

● Scope 3 ottaa huomioon edellisten lisäksi myös kaikki toimintaamme liittyvät 
epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat päästölähteistä, jotka eivät ole Sinin 
omistuksessa tai määräysvallassa. Näitä ovat mm. pakkausmateriaalien, 
raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja lopputuotteiden valmistus ja kuljetukset 
ja henkilökunnan työmatkojen tuottamat päästöt.

MITÄ LASKENNASSA ON HUOMIOITU?



Kokemäen tehdas 0 kg CO2ekv/vuosi
● Tehtaalla ei ole omia päästöjä ja kaikki ostettu energia (sähkö ja lämpö) on tuotettu 

uusiutuvalla energialla. 
Akaan tehdas: 0 kg CO2ekv/vuosi
● Tehtaalla ei ole omia päästöjä ja ostosähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. 

Koneiden tuottama lämpö riittää lämmittämään tehdashallin

Scope 1 ja 2 vuodelta 2021



LASKENNAN HYÖDYT
● Täytämme yhteistyökumppanimme vaatimukset
● Yritysimago vahvistuu
● Ymmärrämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia paremmin 
● Pystymme asettamaan konkreettisia tavoitteita

TAVOITTEEMME TULEVAISUUDESSA:
EKOLOGINEN JÄLLEENRAKENNUS
● ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

○ Sitouduimme SBTi (Science Based Targets initiative) ilmastotavoitteen mukaisesti 
rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 ℃. 

● resurssien vaihteleva saatavuus 
● jäteongelma

○ Kierrätysmateriaalit aina jos mahdollista (alumiini, PET, liinat ja mopit), puu FSC 
sertifioiduista lähteistä 

○ Vastuullisesti valmistetut ostotuotteet/osat/komponentit
 



KIITOS!!!


