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Vuosi 2016 oli varsin haasteellinen. 
Kierrätyskeskuksen toiminnassa näkyivät 
Suomen menojen leikkaukset ja niiden 
vaikutukset työllistämistoimintaamme. 
Ensimmäisen kerran yhtiön työnteki-
jämäärä pieneni edellisestä vuodesta. 
Etenkään alkuvuodesta emme pystyneet 
työllistämään pitkäaikaistyöttömiä suun-
nitellulla tavalla.

Tästä huolimatta saimme hienoja 
tuloksia aikaan. Uudelleenkäyttöön ohjat-
tujen tavaroiden määrässä saavutimme 
asetetun 10 prosentin kasvutavoitteen, ja 
pystyimme laajentamaan palveluverkos-
toamme avaamalla tammikuussa uuden 
myymälän Helsingin Kontulassa. Ympä-
ristöneuvontamme tavoitti ensimmäistä 
kertaa yli 40 000 ihmistä, ja sen laatu tuli 
kilpailutilanteessa taas osoitettua: pärjä-
simme hienosti HSY:n kilpailutuksessa 
ja jatkamme laajaa neuvontapalveluiden 
tuottamista HSY:lle myös jatkossa. 

Yhtiön taloudellinen tulos pysyi positii-
visena, ja toimintamme tuottavuus parani: 
onnistuimme aiempaa pienellä henkilös-
töllä saamaan entistä enemmän aikaiseksi. 
Tuottavuuden parantumisen taustalla oli 
sitoutuminen kovaan työhön eri toimin-
noissa sekä onnistuneet kehittämistoi-
menpiteet, erityisesti kuljetusten keskit-
täminen omaan toimipisteeseen Konalaan 
sekä Lean-johtamisperiaatteen onnistunut 
testaaminen ja käyttöönotto osana sisäistä 

laatuprojektia.
Huhtikuussa tehtävänsä vastaanotti 

uusi, kokoonpanoltaan merkittävästi 
muuttunut hallitus. Sen puheenjohtajana 
aloitti Helsingin kaupungin uusi ympä-
ristöjohtaja Esa Nikunen. Hallituksen 
ensimmäisiä keskeisiä tehtäviä oli päättää 
yhtiön uudesta strategiasta tulevalle  
strategiakaudelle 2017–2019. 

Strategiaprosessi oli aktiivinen ja hen-
kilöstöä ja sidosryhmiä osallistava, mikä 
pidensi prosessin kestoa, mutta edisti 
samalla strategian sisäistämistä. 

Uuden strategiakautemme alkua varjos-
taa Suomen heikko talouskehitys. Julkinen 
työllistämisrahoitus tulee edelleen kiris-
tymään vuonna 2017, mikä tarkoittaa yhä 
suurempaa tuottavuuden kasvuvaatimusta 
toiminnassamme. Työllistämisrahoitus 
muuttuu myös lyhytjännitteisemmäksi, 
sillä kunnilla ja valtiolla on paineita saada 
ihmisiä työllistettyä aiempaa nopeam-
malla syklillä avoimille työmarkkinoille 
tai ohjata heitä opintojen pariin. Toivot-
tavaa on, että tämä heijastuisi nykyistä 
voimakkaammin kuntien ja valtion val-
miuteen panostaa tätä tavoitetta tukevien 
palvelujen, kuten työhönvalmennuksen, 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Talousnäkymien haastavuudesta huo-
limatta odotan tulevaa strategiakautta 
innostuneena. Kiertotalous on juuri nyt 
vahvasti esillä sekä EU:ssa että Suomen 

kansallisessa keskustelussa. Haluamme 
olla tässä keskustelussa mukana kestävän 
elämäntavan ratkaisijana sekä osallis-
tumisen ja työnteon mahdollistajana. 
Meillä on vahvaa osaamista ja näyttöä 
tuotteiden elinkaaren pidentämisestä 
sekä ympäristökasvatuksesta ja muista 
ympäristöasioiden asiantuntijapalveluista. 
Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten 
paikallisena työllistäjänä kokemuksemme 
ja osaamisemme on Suomen mittakaa-
vassa huippuluokkaa.

EU:n kiertotalouspaketin ja Suomen 
maakuntahallintoon liittyvän hallinnon- 
uudistuksen voidaan ennakoida muutta-
van toimintaympäristöämme kaikkien 
näiden keskeisten vahvuusalueidemme 
osalta. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia 
kykyymme reagoida ja vaikuttaa toimin-
taympäristössämme tapahtuviin muutok-
siin sekä kehittää toimintaamme entistä 
kilpailukykyisemmäksi parantamalla 
ennen kaikkea sähköisiä palvelujamme ja 
asiakasosaamistamme.

Kiitos henkilöstölle, asiakkaille ja 
kaikille muille sidosryhmille kuluneesta 
vuodesta 2016 ja voimia ja rohkeutta  
tulevaisuuden haasteisiin.

HAASTAVA JA 
INNOSTAVA VUOSI

TOIMITUSJOHTAJAN SANA

Juha ”Quide” Lehtikuja
toimitusjohtaja

Ympäristöneuvontamme tavoitti 
vuonna 2016 ensimmäistä kertaa 
yli 40 000 ihmistä

”



Toimintamme perusta

Missio
Olemme kanssasi mahdol-
listamassa kestävää elämäntapaa 
ja luonnonvarojen riittävyyttä.

Arvot
Vastuu ympäristöstä
Lähellä sinua
Yhdessä onnistuminen

Visio
Innostavin kestävän elämäntavan 
ja uudelleenkäytön ratkaisija

Toiminnan ytimessä on tavaran uudelleenkäytön lisääminen. 
Lisäksi Kierrätyskeskus kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisää osallistu-
misen ja työnteon mahdollisuuksia. Työ Kierrätyskeskuksessa on monelle 
ponnahduslauta pois pitkäaikaistyöttömyydestä. Työhönvalmennuksella ja 
koulutuspoluilla Kierrätyskeskus edistää tukityöllistettyjen jatkotyöllisty-
mistä ja pääsyä opiskelemaan.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
yleishyödyllinen yritys, joka mahdollistaa 
luonnonvarojen riittävyyttä ja 
kestävää elämäntapaa. 

MIKÄ 
KIERRÄTYSKESKUS?

NÄIN TOIMII 
KIERRÄTYSKESKUS
Kierrätyskaupat ja -tavaratalot
Myymme kierrätysmyymälöissämme ja valtakunnalli-
sesti toimivassa verkkokaupassamme kaupunkilaisten 
lahjoittamia kierrätystavaroita, Plan B -uusiotuotteita 
ja Näprä-kädentaitomateriaaleja, takuuhuollettuja 
kodinkoneita, polkupyöriä sekä sähkö- ja elektroniikka-
laitteita.

Ympäristötietoisuus
Jaamme tietoa ympäristöasioista ja vinkkejä kestävään 
elämäntapaan. Tarjoamme ympäristökoulutusta lapsille ja 
kasvatusalan ammattilaisille sekä yrityksille ja yhteisöille.

Tekniset ja uudistusverstaat
Teknisissä verstaissamme kunnostamme lahjoitukse-
na saatuja huonekaluja, sähkölaitteita ja polkupyöriä. 
Otamme huolellisesti talteen myös kaiken askarte-
lu- ja ompelutarvikkeiksi kelpaavan, ja myymme sen 
Näprä-tuotteina myymälöissämme tai annamme 
ilmaistukun kautta maksutta kouluille ja päiväkodeille. 
Plan B -verstaassa teemme laadukkaista kierrätyskan-
kaista uusiovaatteita ja -asusteita. 

Työllistäminen ja vapaaehtoistoiminta
Tarjoamme työttömille työnhakijoille määräaikaisia 
työtehtäviä ja tukea jatkotyöllistymiseen. Meillä voi 
osallistua myös vapaaehtoistoimintaan.
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Vuosi 2016 lukuina
  
Uudelleenohjatut
tavarat yhteensä 3 899 766 kpl + 14 %

Myydyt tavarat 2 502 680 kpl + 14 % 
Jaetut ilmaistavarat 1 397 086 kpl + 14 %

Uudelleenkäytöllä säästetyt 
kiinteät luonnonvarat 57 227 000 kg

Koulutuksen kautta
tavoitettu 43 439 henkilöä + 11 %

Liikevaihto  7 439 997 euroa + 14 %
Myymälämyynti + 14 %
Koulutuspalvelut + 5 %

Myymälöiden lukumäärä 6 + verkkokauppa

Henkilömäärä 
keskimäärin kuukaudessa 424 hlöä 

Työsuhteet  
(vakituiset + määräaikaiset) 292 hlöä

 Muut palvelusuhteet  (mm. harjoittelu, 
 työkokeilu, oppisopimus)  137 hlöä
 Tuntityöntekijät 58 hlöä
Henkilötyövuodet yhteensä/vuosi 369 htv

1
2
3



Tavaralahjoitus. Lahjoituksesi on 
toimintamme verenkierto. Vuonna 2016 
myymälöissämme myytiin yli 2,5 miljoonaa 
lahjoitustavaraa ja 1,4 miljoonaa jaettiin 
ilmaiseksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 
onnistuimme säästämään 57,23 miljoonaa 
kiloa kiinteitä luonnonvaroja, 3 miljoonaa 
kuutiota vettä ja vähentämään ilmakehän 
hiilidioksidikuormitusta yli kymmenen 
tuhatta tonnia. Laadukas tavara voi kiertää 
kauttamme monta kertaa, ja sillä voi elin-
kaarensa aikana olla lukuisia eri omistajia.

Raakalajittelu. Raakalajittelussa 
rikkinäiset tai muuten käyttökelvottomat 
tuotteet erotetaan käyttöön kelpaavista. 

Uudelleenkäyttö. Hyvä ja käyttökel-
poinen tavara päätyy hinnoittelun kautta 
myyntiin, hiukan huonompilaatuinen 
ilmaisjakeluun. Osan lahjoituksistasi 
hyödynnämme raaka-aineena esimerkiksi 
kädentaitopajoilla. Laadukkaista tekstii-
leistä teemme luovissa verstaissamme 
uusiotuotteita, teknisissä verstaissamme 
korjaamme rikkinäiset tuotteet uudel-
leenkäyttöön. Korjauskelvottomat laitteet 
ohjaamme sähkö- ja elektroniikkaromun 
(SER) valtuutetuille käsittelijöille. 

Käytetyn ostaminen. Ostamalla 
myymälöistämme käytettyä uuden sijaan 
säästät luonnonvaroja. Kuittiin tulostuu 
tieto siitä, kuinka paljon luonnonvaroja 
kauppareissullasi säästit. Luonnonvaroja 
säästyy, koska niitä ei kulu vastaavan 
uuden tuotteen valmistamiseen, pakkaa-
miseen ja kuljetukseen.

Merkittävä vaikutus. Kierrätyskes-
kuksen asiakkaana tarjoat myös osallis-
tumisen ja työnteon mahdollisuuksia ja 
mahdollistat kymmenien tuhansien lasten 
ja aikuisten ympäristökoulutuksen. 
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Raakalajittelu

Uudelleenkäytöön
sopivat tuotteetRikkinäiset

jätteiksi

Kunnostettavaksi

Kädentaito-
materiaaliksi

Myymälään

Uusiotuotteiden
valmistukseen

Ilmais-
osastolle 0€

Tavara uudelleen-
käytössä! 

Tavaralahjoituksellasi
on merkitystä

Paikallista
yhteisöllisyyttä

Työnteon
mahdollisuuksia

Ympäristövaikutuksia

Tavaralahjoitus

Kunnon 
tarkistaminen

1.

5. 4.

2. 3.

Osta ajatuksella, säilytä rakkaudella ja luovu siitä, 
mitä et enää tarvitse. Kun teet yhteistyötä Kierrätyskeskuksen 
kanssa, tuet paikallista ympäristö- ja työllistämistyötä. 
Kierrätyskeskuksen kanssa hyvän tekeminen on helppoa!

SINUN VALINNOILLASI ON MERKITYSTÄ
Kierrätyskeskus on täällä muistuttaakseen, että sinä olet enemmän. 
Olet enemmän kuin kuluttaja. Olet osa kokonaisuutta ja valinnoillasi on 
merkitys ja seuraus. Olet mahdollisuus, ratkaisu ja ennen kaikkea olet tekijä.

1.

2.

3. 4.

5.



Tekstiilin kiertotalous (TEKI)

Tekstiilin kiertotalous -hankkeessa kah-
deksan yritystä tutkii ja testaa tekstiilin-
kierrätyksen arvoketjua. Kierrätyskeskus 
on kerännyt ja lajitellut hankkeen pilot-
tiin materiaalia sekä viestinyt kuluttajille 
tekstiilin ja luonnonvarojen suhteesta. 
Tavoitteena on entistä ympäristöystäväl-
lisempi menetelmä selluloosapohjaisten 
kuitujen kierrättämiseksi. Hanketta  
koordinoi VTT ja rahoittaa Tekes.  
Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Uudelleenkäyttöön ohjaavien  
yhteistyömallien jatkokehittäminen

Hankkeessa kehitettiin yrityksille suun-
nattuja palvelumalleja, joilla helpotetaan 
käytöstä poistettujen tai ylijäämätuot-

teiden toimittamista uudelleenkäyttöön. 
Samalla yrityksiä kannustettiin tietoisem-
paan ympäristötyöhön ja luonnonvara-
säästöihin. Kehitettyjä yhteistyömalleja 
integroitiin kierrätyskeskustoimijoiden 
perustoimintoihin.

Hyvän mitta

Hankkeessa selvitetään, millaisia positii-
visia vaikutuksia järjestöt saavat aikaan 
yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää 
yhteiskunnallisia vaikutuksia mittaavia 
työkaluja, jotka hankkeen päätyttyä ovat 
kaikkien yhteiskunnan ongelmia ratko-
vien organisaatioiden käytössä. Kierrätys-
keskus edustaa hankkeessa organisaatiota, 
joka luo pitkäaikaistyöttömille mahdolli-
suuksia päästä takaisin työuralle.

Työssä oppien - portti 
tulevaisuuteen 

Marraskuussa 2016 käynnistyneessä 
hankkeessa kehitetään aidossa työympä-
ristössä tapahtuvaa oppimista. Ammat-
tienedistämislaitossäätiö AEL:n johdolla 
toteutettavassa hankkeessa tavoitteena on 
luoda opetussuunnitelmapohjainen työssä 
oppimisen malli, jonka avulla voidaan 
suorittaa osatutkintoja tai tutkintoja  
Kierrätyskeskuksessa. Erityisesti keskity-
tään varasto-, kuljetus- ja asiakaspalvelu-
tehtäviin.
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SIDOSRYHMÄT OLIVAT VAHVASTI 
MUKANA STRATEGIATYÖSSÄ

Kierrätyskeskus lanseerasi vuonna 
2016 uuden strategian, jota työstet-
tiin sidosryhmiä kuunnellen. Strate-
gian työstäminen alkoi tammikuun 
lopussa Finlandia-talossa järjestetys-
sä Tulevaisuusseminaarissa. Paikalla 
oli yhteensä lähes sata yhteistyö-
kumppania, kierrätyskeskuslaista ja 
asiakasta. Tulevaisuusseminaarissa 
visioitiin toimialan muutoksia ja tule-
vaisuuden näkymiä.

Seminaarissa alustanut Sirpa 
Pietikäinen kiitteli Kierrätyskeskuksen 
tekemää hyvää asennekasvatusta ja 
muistutti, että meidän pitää muuttaa 
koko taloudellinen toimintamalli. 

– Talouden pitää olla kestävän ke-
hityksen rajoissa. Mikään taloudellinen 
toimi ei saisi vaikuttaa biodiversiteet- 
tiin, Pietikäinen painotti alustuspu-

heenvuorossaan.
Kierrätyskeskuksen uusi hallitus 

astui Kierrätyskeskuksen ruoriin 
tilanteessa, jossa strategiatyö oli 
hyvässä vauhdissa. Heti hallituskau-
tensa aluksi se pääsi miettimään 
maailman isoja muutoksia ja sitä, 
miten ne vaikuttavat Kierrätyskes-
kuksen toimintaan. 

Asiakkaan ääni kuuluviin
Uuden strategian yksi painopiste on 
tarjota tuotteita ja palveluita aidosti 
asiakkaan tarpeisiin ja kehittää niitä 
asiakasta eri vaiheissa kuunnellen. 
Asiakaskuunteluun haettiin vuonna 
2016 uusia keinoja perinteisen  
asiakaskyselyn rinnalle. 

Kierrätyskeskus järjesti vuoden 
aikana kaksi asiakaspaneelia, joiden 

avulla pyrittiin saamaan syvälli-
sempää tietoa eri asiakasryhmien 
toiveista. Nuorten ajatuksia kuultiin 
työpajassa, joka pidettiin partiolais-
ten Roihuleirillä. Työpajassa pohdit-
tiin sitä, miten Kierrätyskeskuksesta 
tehdään innostava ja elävä kestävien 
elämäntapojen keskus juuri nuorille.  

Toinen asiakaspaneeli keskittyi ke-
hitteillä oleviin palvelukonsepteihin. 
Paikalla oli kymmenkunta aktiivista 
panelistia, joilta saatiin paljon hyviä 
palvelu- ja kehitysideoita. 

Panelisteja haettiin some-kanavien 
ja uutiskirjeiden kautta. Jatkossa asia-
kaskuuntelemiselle mietitään selkeät 
toimintamallit, jolloin asiakkaat ovat 
tavalla tai toisella mukana kaikessa 
tuote- ja palvelukehityksessä. 

HYVÄÄ HANKKEILLA
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oli vuonna 
2016 mukana hankkeissa, joissa kehitettiin tekstiilin
uudelleenkäyttöä, yritysyhteistyömalleja, yhteiskunnallisen 
hyvän mittaamista ja työssä tapahtuvaa oppimista.



Juhlapäivä myymälöissä 
Lauantai 19.11. oli myymälöissä juhla-
päivä: kaikista tuotteista sai 25  
prosentin alennuksen. Tarjolla oli myös 
runsaasti ohjelmaa, mm. askartelua, 
aarteenetsintää, joulupolku, Plan B  
–muotinäytös ja opastusta laatuvaattei-
den tunnistamiseen – jokaiselle jotakin, 
mikä näkyi myös kävijämäärissä. 

Kontulaan uusi myymälä 
Tammikuussa avattiin uusi myymälä 
Kontulan ostoskeskukseen. Kierrätys-
keskuksen ensimmäisessä uuden kon-
septin pienmyymälässä on myynnissä 
pientavaraa, kuten vaatteita, tekstiilejä, 
astioita ja kirjoja sekä kodin pienelek- 
troniikkaa. Valikoimissa on myös askar-
teluun sopivia kädentaitotuotteita.

Kierrätyspyörät saivat 
taas suuren suosion  
Kierrätyskeskuksen myymälöissä kävi 
9. huhtikuuta kova kuhina, kun talven 
aikana kunnostetut kierrätyspyörät tuli-
vat myyntiin. Innokkaimmat pääsivät 
ostoksille jo muutamaa päivää aikai-
semmin, kun verkkokauppaan tuotiin 
parinkymmenen pyörän maistiaiserä. 
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Tulevaisuusseminaari 
käynnisti strategiatyön
Kierrätyskeskuksen uuden strategian 
työstäminen alkoi Tulevaisuusseminaa-
rissa, joka pidettiin 27.1. Finlandia- 
talossa. Paikalla oli yhteensä lähes sata 
visionääriä: yhteistyökumppaneita, 
kierrätyskeskuslaisia ja asiakkaita.  
Tulevaisuusseminaarissa mietittiin 
toimialassa tapahtuvia muutoksia ja 
visioitiin tulevaisuutta.

Pop up -myymälä 
pystytettiin Helsingin 
Forumiin 
Toukokuussa Kierrätyskeskus avasi  
pop up -kaupan neljäksi päiväksi kaup-
pakeskus Forumiin Helsingin keskus-
taan. Myynnissä oli uniikkeja Plan B 
-uusiovaatteita, -asusteita ja -sisustus-
tuotteita sekä Näprän kädentaitomate-
riaaleja. Paikalle tuli sekä uusia asiak-
kaita että niitä, joille Plan B ja Näprä 
olivat entuudestaan tuttuja.

Lasten juhlaa 
Tenava-Timbuktussa 
Kierrätyskeskus oli tuttuun tapaan 
mukana Maailma kylässä -festivaaleilla 
toukokuussa. Myyntipisteen lisäksi 
lasten alueella Tenava-Timbuktussa 
järjestettiin hauskoja ympäristöleik-
kejä ja -askartelua. Nukkekotiremppa, 
Rojupöhö, Keppieläinfarmi ja muu 
lasten ohjelmisto takasivat sen, että 
Tenava-Timbuktussa riitti kuhinaa koko 
festivaalin ajan. 

Kaupunkiviljelyä ja 
luontoelämyksiä 
Lennu-leirillä 
Kesäkuussa Suomenojan kaupalla 
järjestettiin viisi päivää kestävä ympä-
ristöaiheinen kesäleiri, johon osallistui 
ryhmä alakouluikäisiä lapsia. Ympäris-
töasioita otettiin haltuun tekemällä ja 
leikkimällä: ohjelmassa oli mm. kierrä-
tyskoneen rakentamista, kaupunkivil-
jelyä ja luontoretkeilyä lähimaastossa. 
Leiri sai sekä lapsilta että vanhemmilta 
innostuneen vastaanoton.

POIMINTOJA VUODEN VARRELTA 



KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA 
ON ARJEN VALINTOJA

TEEMA

Ekologinen jalanjälkemme on tällä hetkellä reilusti suurempi kuin 
maapallon biokapasiteetti. Jotta maapallomme säilyy elinvoimaisena 
myös tuleville sukupolville, elämäntapamme on muututtava 
ekologisemmaksi. Kierrätyskeskus haluaa olla kuntalaisten, yritysten 
ja yhteisöjen kumppani kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
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Maapallo ei voi kovin hyvin. Tämä ei liene 
nykyisessä kertakäyttökulttuurissa epäsel-
vää enää kenellekään. Kulutamme liikaa 
luonnonvaroja, tuhoamme luonnon moni-
muotoisuutta, vapautamme ilmakehään 
kasvihuoneilmiötä voimistavia kaasuja ja 
luontoon haitallisia kemiallisia yhdisteitä.

Erityisesti Suomessa, jossa elintasomme 
on korkea, elämme moninkertaisesti luon-
non kantokykyyn nähden. Keskivertosuo-
malainen kuluttaa vuodessa arviolta  
40 000 kiloa luonnonvaroja, kun kestävä 
taso olisi vain neljäsosa siitä. 

Suurimmat vaikutukset tulevat asumi-
sesta, ruuasta ja liikenteestä. Tavaroiden 
osuus kokonaisuudesta on pienempi, 
mutta silti merkittävä. 

– Meidän tulee pidentää kulutta-
miemme tuotteiden elinkaaria tuntuvasti 
ja vähentää elinkaarien aikana syntyviä 
ympäristövaikutuksia merkittävästi, sanoo 
Kierrätyskeskuksen koulutustoimintojen 
johtaja Katja Viberg. 

Viberg muistuttaa, että yksilötason 
tekojen lisäksi myös yhteiskunnan raken-
teita tulee muuttaa, jotta elinympäris-
tömme säilyisi myös tuleville sukupolville. 

Jokaisella valinnalla on väliä

Jokainen meistä tekee arjessaan tärkeitä 
valintoja, joilla kestävä tulevaisuus raken-
netaan. Esimerkiksi, miten päätämme 
asua, liikkua ja syödä. Ja millaisille poliit-
tisille päätöksille annamme tukemme. 
Kaikki valinnat vaikuttavat yhteiseen 
tulevaisuuteemme. 

– Kestävä elämäntapa ei ole varattu vain 
pienelle edelläkävijöiden joukolle. Mitä 
tahansa voi tehdä ympäristön kannalta 
paremmin tai huonommin, Viberg muis-
tuttaa.

Kestävä elämäntapa tarkoittaa esimer-
kiksi materiaalien säästöä, ympäristöystä-
vällisten ja oikeudenmukaisesti tuotettu-
jen tuotteiden käyttöä sekä kierrätystä ja 
jätteiden lajittelua. 

Uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla 
voimme vähentää tuotannon ja kulutta-
misen haitallisia ympäristövaikutuksia. 
Ekologisesti elävä ihminen kuluttaa vain 
sen, minkä tarvitsee, ja huolehtii, että 
tavarat päätyvät uusiokäyttöön. 

Hyvä elämä on muutakin kuin kulu-
tusta. Onnellisuus ei riipu ostamisen mää-
rästä, mutta jokaisella on oikeus riittävään 
perustoimeentuloon. Mielekäs työ ja hyvät 
sosiaaliset suhteet tuovat elämään laatua. 

– Oman elämän haltuunotto tarkoittaa 
vapautta mainosten paineesta, matkaa 
kohti itselle sopivaa elämäntapaa, Viberg 
sanoo.

Kestävän elämäntavan ratkaisuja

Kierrätyskeskus syntyi, kun joukolla 
innokkaita ihmisiä oli yhteinen unelma 
jätteiden minimoinnista ja tavaroiden 
hyötykäytöstä. Unelman pohjalta syntyi 
kansalaisjärjestöjen yhteinen kierrätys-
liike ja lopulta myös Kyläsaaren kierrätys-



KIERRÄTYSKESKUKSESTA ARJEN RATKAISUJA 
KESTÄVÄMPÄÄN ELÄMÄNTAPAAN 

• Tuo tarpeettomat tavarat kiertävään keräysautoomme 
tai tilaa ilmainen noutopalvelu.

• Kierrätä kaikenkuntoiset sähkölaitteet tuomalla ne  
myymälöihimme.

• Tule mukaan Kädentaitopalvelu Näprän työpajoihin ja 
hyödynnä poistotavarasta jalostettuja askartelijan aarteita.

• Tee löytöjä myymälöidemme ilmaisosastolta. Poimi sieltä 
tarpeeseesi myymättä jääneitä tai pikkuvikaisia tavaroita.

• Osta meiltä tarkastetusti turvalliset sähkölaitteet.
• Tilaa työpaikallesi Kierrätyskeskuksen kierrätyskampanja.
• Lainaa meiltä peräkärry tai taakkapyörä.  
• Opettele korjaamaan vanhaa Uudenmaan Marttojen 

kanssa järjestetyissä Korjaa kestämään –pajoissa.
• Perusta avullamme matokomposti.
• Kuluta kestävämmin opettelemalla tunnistamaan laadu-

kas vaate. Löydät Tunnista laatu -kaapit Nihtisillan ja Itä-
keskuksen myymälöistä sekä tietoa laadukkaan tekstiilin 
tunnistamisesta verkkokaupastamme.

• Tuo vaaralliset jätteet HSY:n keräyskontteihin ja muovi-
pakkaukset keräyspisteisiin. Kontit ja pisteet löydät  
Nihtisillan, Koivukylän ja Kyläsaaren myymälöiden pihoilta.
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INFO

kauppa vuonna 1990.
– Lähes 30 vuotta myöhemmin olemme yhä 

mukana mahdollistamassa kestävää elämänta-
paa ja luonnonvarojen riittävyyttä, Katja Viberg 
iloitsee. 

Kierrätyskeskus tarjoaa konkreettisia ratkai-
suja omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa ja 
tietoa valintojen tueksi. 

– Autamme tunnistamaan laadukkaan tekstii-
lin, toteuttamaan ravinnekiertoa kotiviljelyssä 
sekä tietenkin pidämme hyvän tavaran kierrossa 
omistajalta toiselle, Viberg sanoo.

Kierrätyskeskuksen visiona on olla innosta-
vin kestävän elämäntavan ja uudelleenkäytön 
ratkaisija.

– Yrityksenä Kierrätyskeskus haluaa olla hyvä 
työpaikka ja naapuri sekä vastuullinen yhteiskun-
nan jäsen. Kehitämme toimintaamme yhdessä 
asiakkaidemme ja työntekijöidemme kanssa. 

Kierrätyskeskus rohkaisee ihmisiä, yhteisöjä ja 
yrityksiä kasvamaan ympäristövastuuseen. 

– Meillä voi kokea kestävän elämäntavan  
elämyksiä ja oivalluksia, Viberg sanoo. 



TYÖTÄ ARJEN 
EKOTEKOJEN 
ETEEN
Ekologisesti kestävää tulevaisuutta turvaava työ on 
Kierrätyskeskuksen toiminnan ydintarkoitus. Yhtiö vähen-
tää luonnonvarojen kulutusta ja edistää uudelleenkäyttöä. 
Koko yrityksen toiminta on osaltaan myös ilmastonmuu-
toksen hillintää, sillä kierrätys vähentää välillisesti ilmas-
tovaikutuksia. Kierrätyskeskus lisää ympäristötietoisuutta 
tarjoamalla ympäristökasvatusta ja -neuvontaa.
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Kierrätyskeskus haluaa parantaa elinym-
päristöään ja vähentää luonnonvarojen 
kulutusta. 

– Pyrimme myös omassa toiminnas-
samme säästämään luonnonvaroja ja 
vähentämään ilmastovaikutuksia suhteessa 
uudelleenkäyttöön ohjattavaan tavaran 
määrään, Kierrätyskeskuksen ympäristö- 
vastaava Ville Heinilä kertoo.

Kierrätyskeskuksen toiminnassa mer-
kittävimmät ympäristövaikutukset ovat 
jätteiden käsittelyllä sekä logistiikalla, 
joten vaikutusmahdollisuuksia niihin kar-
toitetaan jatkuvasti. Kiinteistöjen osuus on 
myös merkittävä, mutta niiden ekologi-
suuteen Kierrätyskeskuksella on rajalliset 
vaikutusmahdollisuudet. 

– Kiinnitämme huomiota yhä enemmän 
myös sähköntuotantomuotoihin sekä 
energiatehokkuuskysymyksiin esimerkiksi 
valaistuksessa, Heinilä sanoo. 

Uusia ratkaisuja etsitään aktiivisesti 
myös suurimpiin yksittäisiin jätevirtoihin: 
kirjoihin ja tekstiiliin. 

– Suomessa ei vielä ole tarvittavia 
käsittelykanavia tekstiilijätteelle. Yksi 
syy on, että jäte on aika sekalaatuista. 
Toivottavasti löydämme tähän pikaisen 
ratkaisun, mutta sen tulee olla arvojemme 
mukaisesti kestävällä pohjalla, Ville Hei-
nilä toivoo. 

Vuoden 2016 alussa käynnistyi myös 
muovijätteen keräys. Taustalla on kaksi 
vuotta aiemmin voimaan tullut pakkaus- 
asetus, jonka myötä kotitalouksien muo-
vipakkausjätteen keräysvastuu siirtyi kau-
palle ja teollisuudelle 1.1.2016. Muutoksella 
on valtakunnallista merkitystä, ja Kierrä- 
tyskeskus haluaa olla mukana opastamalla 
henkilöstöään aktiivisesti lajittelemaan 
myös muovipakkaukset. 

Sisäinen ympäristöneuvonta 
tärkeässä roolissa

Kierrätyskeskuksella on ympäristövastaava 
sekä ympäristötiimi, jossa on edustajat 
yrityksen johdosta ja eri toiminnoista. 
Jokaiseen toimipisteeseen on nimetty 
ympäristöjärjestelmän avainhenkilö sekä 
ekotukihenkilö.

Lähes kaikki Kierrätyskeskuksen työn-
tekijät osallistuvat koulutukseen, jonka 
avulla he pystyvät toimimaan työssään 
oikein, tunnistamaan toiminnan ympäris-
tövaikutuksia ja ymmärtämään toiminnan 
perusajatuksen. 

– Sisäinen koulutus on osa ympäristö-
neuvontatyötämme. Koulutus tukee työn-
tekijöitämme toimimaan ympäristövas-
tuullisesti myös vapaa-ajallaan ja viemään 
ympäristötyön sanomaa eteenpäin omaan 
lähipiiriinsä, Heinilä sanoo.

Kaksi kertaa vuodessa kaikissa toimipis-
teissä tehdään työturvallisuus- ja ympäris-
tötarkastukset.

– Tarkastusten myötä myymälöiden ja 
toimipisteiden kiireisessä arjessa on edes 
kaksi päivää vuodessa, jolloin ympäristö-
asioita mietitään arkitoimintaa laajem-
masta näkökulmasta, sanoo Heinilä.   

Tukena ympäristötyön järjestelmät

Ympäristötyötä ohjaa ympäristöohjelma, 
joka uusitaan nyt uuden strategian myötä. 
Ympäristöasioiden hallinnan työkaluna 
käytetään HSY:n alla toimivaa Ekokompas-
si-ympäristöjärjestelmää. Edellisen kerran 
keväällä 2013 myönnetty Ekokompassi- 
sertifikaatti uusittiin nyt vuonna 2016. 

Kierrätyskeskuksen toimisto on myös 
osa Green Office -järjestelmää, johon kuu-
luvien toimistojen tavoitteena on parantaa 
omaa ekotehokkuuttaan. Myös Green 

Office -sertifikaatti uusittiin vuonna 2016.
– Olemme esimerkiksi arvioineet toi-

mistossa erilaisten tilojen valaistustarpeita 
uudelleen, ja siirrymme valaistuksessa 
yhä enenevässä määrin sähköä säästävään 
ledi-tekniikkaan, Ville Heinilä kuvaa arki-
sia ekotekoja.  

Kierrätyskeskukselle on myönnetty 
Yhteiskunnallinen yritys -merkki, jonka 
voi saada käyttöönsä yritys, joka harjoittaa 
vastuullista liiketoimintaa ja jonka ensisi-
jainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän 
tuottaminen. Kierrätyskeskus noudattaa 
myös Helsingin kaupungin ympäristöpoli-
tiikkaa ja laatii raportin ympäristöasioista 
vuosittain.

Ympäristötyötä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa

Kierrätyskeskus haluaa ottaa jatkossa 
myös asiakkaat yhä tiiviimmin mukaan 
tekemäänsä ympäristötyöhön, ja tavoit-
teena on löytää uusia tapoja viedä 
ympäristösanomaa hauskasti ja mielen-
kiintoisesti eteenpäin. Uusia konsepteja 
on testattu asiakkaiden kanssa eri myy-
mälöissä vuoden aikana, ja vuonna 2017  
konsepteja on tarkoitus ottaa systemaatti-
semmin käyttöön.

Kierrätyskeskuksella on myös käytös-
sään luonnonvaralaskuri, jonka avulla asi-
akkaat näkevät, paljonko luonnonvaroja 
olisi kulunut vastaavan uuden tuotteen 
valmistamiseen. Luvun näkee myymälässä 
tai verkkokaupassa asioidessaan ostoksen 
kuitista. Vuonna 2016 käyttöön otettu 
päivitetty luonnonvaralaskuri antaa nyt 
entistä tarkemmat luvut luonnonvarojen 
säästöstä. 
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ELÄMME KUTEN OPETAMME
YMPÄRISTÖTYÖ



Avainluvut
YMPÄRISTÖTYÖ

12  Työtä arjen ekotekojen eteen   Vuosikertomus 2016

Uudelleenkäytöllä säästetyt luonnonvarat
57,23 milj. kiloa kiinteitä luonnonvaroja 3 miljoonaa kuutiota vettä Ilman kulutus 10 323 tonnia

1 427
suomalaisen vuosittaista 
luonnonvarojen 
kulutusta.

Vastaa 

suomalaisen vuosittaisia päästöjä.

1 032
Vastaa CO2-päästöiksi muutettuna

Vesijalanjälkeen lasketaan juoma- ja talousveden 
lisäksi kaikki vesi, joka on kulutettu tuotteen 
kasvatukseen, tuotantoon ja jalostukseen.

suomalaisen vuosittaista 
vesijalanjälkeä.

Vastaa 

2 129
CO2
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Materiaalivirtojen jakautuminen

CASE KIERRÄTYSKESKUS 
SIIRTYI EKOENERGIAAN
Kierrätyskeskus on siirtynyt energia-
ratkaisuissaan käyttämään EKOener-
gia-merkittyä tuulivoimaa. Suomen 
luonnonsuojeluliiton luoma EKOenergia 
on ainoa kolmannen osapuolen var-
mentama sertifikaatti vihreälle sähkölle. 

EKOenergia-merkki varmentaa, 
että tuulivoimala ei sijaitse esimerkiksi 
lintualueilla ja että osa sähkön myynti-
voitosta sijoitetaan uuden uusiutuvan 
energian tuotantoon.

– Uusiutuvista energiamuodoista 
valitsen tuulisähkön, koska toivon 
monipuolisuutta energiantuotantoon ja 
lisävaihtoehtoja vesivoiman ja biomas-
san rinnalle, sanoo Kierrätyskeskuksen 
ympäristövastaava Ville Heinilä. 

Vaivaton mutta tärkeä ekoteko
Sähkösopimuksen siirto oli Heinilän 
mukaan vaivaton juttu. 

– Omien sähkösopimustemme 
kohteet ovat jo aiemmin käyttäneet 
tuulivoimaa. Nyt myös kohteisiin, joissa 
meillä ei ole ollut sähkösopimusta, 
ostettiin EKOenergian alkuperätakuita. 
Nämä kohteet muodostavat valtaosan 
koko Kierrätyskeskuksen sähkön-
kulutuksesta, joten niiden mukaan 
saaminen vihreän sähkön piiriin on iso 
ilmastoteko.

Kierrätyskeskuksen toive on, että 
mahdollisimman moni vaihtaisi  
EKOenergia-merkittyyn sähköön.

– Pieni kilpailuttamisen vaiva vähen-
tää sähkökustannuksia ja on samalla 
jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa ilmas-
tonmuutokseen, Heinilä sanoo. 

Pienellä kilpailuttamisen vaivalla 
voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

”

65 % 
 

Uudelleenkäyttö

25 %
Materiaalikierrätys

10 %
Poltettava seka- ja energiajäte

65 %

10 %

25 % Tavaramyynti, 
ilmaistavarat, 
tekniset verstaat, 
kädentaitoverstaat

Metalli, SER, puu, muovi, 
paperi/kartonki

Energiajäte, sekajäte
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Kierrätyskeskuksen myymälät ja verk-
kokauppa myyvät ja jakavat ilmaiseksi 
vuosittain miljoonia tavaroita. Kierrätetyn 
tavaran lisäksi Kierrätyskeskus haluaa 
tarjota asiakkailleen yhä enemmän myös 
tietoa ympäristöstä ja innostavaa yhteistä 
tekemistä. 

– Haluamme olla samanaikaisesti 
ympäristökouluttaja, askartelijan aar-
reaitta sekä mielikuvituksellinen sisustaja 
ja vaatettaja, kertoo myymälätoiminnan 
johtaja Kirsi Siitonen. 

Asiakkaat löytävät Kierrätyskeskuksen 
myymälöistä konkreettisia vinkkejä kestä-
vään arkeen. 

– Esimerkiksi Itäkeskuksen myymälässä 
roskien lajittelutietoa on jakanut roska-
mallinukke, jonka ideoi liikkeeseen yksi 
vapaaehtoisista, Siitonen kertoo.

Nihtisillan ja Itäkeskuksen myymälät 
opastavat asiakkaita tunnistamaan laaduk-
kaita vaatteita laatuvaatekaappien avulla. 
(ks. oheinen case) 

Myös Kierrätyskeskuksen vuonna 2015 
avattu verkkokauppa toimii laadun tun-
nistamisen oppimisympäristönä. Verkko-
kaupan Laatuvalinta-valikon alle tekstiili-
asiantuntija Rinna Saramäki on valinnut 
myyntiin vaatteita, jotka hänen arvionsa 
mukaan kestävät vuosien käytön.  

Myös lapsille ja lapsiperheille on 

vuoden aikana ollut myymälöissä tarjolla 
uudenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi Suomen- 
ojan myymälässä järjestettiin kesällä lap-
sille Lennu–leiri, jossa lapset opettelivat 
ympäristöasioita toiminnallisten tehtävien 
ja leikkien avulla. 

 
Onnistuneita uudistuksia

Myymälätoiminnassa tehtiin vuoden 
aikana monia asiakkaita ilahduttaneita 
uudistuksia. 

Alkuvuodesta Kierrätyskeskus avasi 
kuudennen myymälänsä Kontulaan. 
Uusi myymälä sai alueellaan myönteisen 
vastaanoton. 

Toukokuussa Helsingin Forumin 
kauppakeskukseen pystytettiin neljäksi 
päiväksi pop up -kauppa, jossa esiteltiin 
Plan B -uusiotuotteiden ja kädentaitopal-
velu Näprän materiaalien lisäksi myös 
verkkokauppaa.  

– Kokeilimme, miten tavoitamme asiak-
kaamme tällaisen väliaikaisen myynti-
pisteen kautta. Vastaavanlainen kokeilu 
tehtiin myös Tuomaan markkinoilla, joissa 
meillä oli oma joulupajamme, Siitonen 
kertoo.

Kesällä Kyläsaaren myymälään tehtiin 
remontti, joka poiki positiivista asiakaspa-
lautetta ja näkyi myös myynnin kasvuna. 
Toukokuussa kaikkien myymälöiden auki-

oloaikoja pidennettiin lauantaina kahdella 
ja sunnuntaina yhdellä tunnilla helpotta-
maan viikonlopun ruuhka-aikoja. 

Myös tekstiilien käsittelyä kehitettiin 
alkuvuoden aikana. Kehitystyön tuloksena 
myyntiin saatiin entistä laadukkaampia 
vaatteita ja muita tekstiilejä. 

– Uudistus toi kiittävää palautetta. Moni 
asiakkaamme on kehunut vaatteidemme 
laatua, Siitonen sanoo.

Myynti kasvoi selvästi

Kaikkien näiden uudistusten myötä Kier-
rätyskeskuksen maksavien asiakkaiden 
määrä kasvoi vuoden aikana 19,5 prosent-
tia ja tavaramyynti 14 prosenttia. Verk-
kokaupan myynti kasvoi ensimmäisen 
toimintavuoden aikana 30 prosentilla.

– Käyntejä verkkokaupassa on nyt 
viikon aikana reilut 5000. Vaikka kävijä-
määrät ovat edelleen pieniä, ne nousevat 
ilahduttavasti koko ajan, Siitonen sanoo.

Kaikkiaan tuotteita myytiin 2,5 miljoo-
naa kappaletta ja jaettiin ilmaiseksi lähes  
 1,4 miljoonaa kappaletta. 

– Toiminnan kasvusta haluamme kiittää 
ennen kaikkea asiakkaitamme, jotka mah-
dollistavat lahjoituksillaan tekemämme 
ympäristötyömme. Myös luonto kiittää, 
kun saamme hyvän tavaran kiertoon ja 
käyttöön ja luonnonvaroja säästyy.

MYYMÄLÄSSÄMME OLET 
ENEMMÄN KUIN KULUTTAJA

MYYMÄLÄT

Yli 90 prosenttia 
suosittelisi 
Kierrätyskeskusta 
tuttavilleen
(asiakaskysely 2016)

”



Avainluvut
MYYMÄLÄT

CASE

LAADUKAS 
VAATE ON 
EKOLOGINEN
Kuluvan vuoden aikana Kierrätyskeskus 
on tuonut myymälöihinsä laatuvaate-
kaappeja, joiden avulla asiakkaat voivat 
opetella tunnistamaan laadukkaan 
tekstiilin.

– Kuluttajat ovat nykyään yhä kiin-
nostuneempia ostamiensa vaatteiden 
laadusta, mutta konkreettista tietoa 
on vielä melko vähän saatavilla. Tästä 
tiedon tarpeesta syntyi idea laatuvaa-
tekaapista, kertoo kaapin toteuttami-
sessa mukana ollut tietokirjailija Rinna 
Saramäki. 

Tekstiilien laatuasioihin perehtyneen 
Saramäen lisäksi kaapin suunnittelussa 
ja toteutuksessa ovat olleet mukana 
Kierrätyskeskuksen kehitysprojekti-
päällikkö Pia Engström ja ympäristö-
kasvattaja Anu Hakala. 

Saramäen mukaan laatua oppii 
tunnistamaan parhaiten tekstiilejä 
tutkimalla ja hypistelemällä, jolloin vaa-
tekaappimainen ratkaisu toimii esimer-
kiksi kirjallista tietoa paremmin. 

– Vaatekaapissa olevista vaatteista 
on lappujen avulla nostettu esiin 

asioita, joihin kannattaa kiinnittää 
huomiota. Pyrimme löytämään hyvä- 
ja huonolaatuisia vaatteita rinnakkain 
vertailtaviksi, mutta aina se ei ollut 
mahdollista. Tämän vuoksi vertailussa 
käytetään apuna myös valokuvia. 

Laadukkaan vaatteen tunnistaa 
esimerkiksi tarkastelemalla kankaan 
laatua ja ompelujälkeä.

– Myös yksityiskohdat, kuten napin-
lävet, vuoritukset ja saumanvarat kerto-
vat vaatteen laadusta, Saramäki sanoo.  

Laatu on taloudellista ja ekologista
Hyvä- ja huonolaatuisen paidan valmis-
tukseen kuluu yhtä paljon luonnonva-
roja, kuten puhdasta vettä. 

– Laadukkaan vaatteen osto on sekä 
taloudellista että ekologista, sillä sadan 
käyttökerran jälkeen huonolaatuiset 
tekstiilit kelpaavat vain rätiksi, hyvä-

laatuiset sen sijaan ovat vielä täysin 
käyttökelpoisia, Pia Engström sanoo. 

Kierrätettynä voi saada hyvälaatuisia 
vaatteita edullisesti, eikä huonolaatui-
sia vaatteita yleensä ole edes saatavilla 
kierrätettynä, koska ne ovat menneet 
pilalle jo ennen kierrätykseen pääty-
mistään.

Engströmin mielestä hyvästä vaat-
teesta kannattaa maksaa vaikkapa kol-
minkertainen hinta, jos samalla säästää 
luonnonvaroja kolmen paidan verran.

– Toisaalta vaatteen hinta ei aina 
korreloi sen laadun kanssa. Siksi laadun 
tunnistamista kannattaa opetella, 
Engström toteaa.

Tunnista laatu -kaappi löytyy Kierrä-
tyskeskuksen Nihtisillan tavaratalosta 
ja Itäkeskuksen myymälästä.
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Asiakas- ja tavaramäärät
Myymälöiden maksavat ja ilmaisasiakkaat

2012 2013 2014 2015
0

500

1 000

1 500

2 500

2 000

2016

1 000 kpl

• Myydyt tavarat, 2 502 680 kpl

• Ilmaistavarat, 1 397 086 kpl

• Asiakkaat, 762 794 kpl

Uudelleenohjatun tavaran 
jakautuminen

Kauppojen asiakastyytyväisyys-
tutkimus vuonna 2016

• Myydyt tavarat, 2 502 680 kpl

• Ilmaiseksi annetut tavarat,
1 397 086 kpl

3,9 milj.
tavaraa

36 %

64 %

1 2 3 4 5

Kaikkien vastaajien (2 739) antaman 
arvosanan keskiarvo

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

4,32

3,98

4,27

4,51

Palvelu on ystävällistä

Kauppa on viihtyisä

Sijainti on sopiva

Aukioloajat ovat sopivat



CASE

Kuljetukset

Noudot, kotitaloudet ja taloyhtiöt, 8 878 kpl
Noudot, yhteistyökumppanit, 764 kpl
Viennit, 2 672 kpl
Sisäiset ajot, 3 499 kpl
Muut, 271 kpl

16 000
 

Yhteensä noin

ajoa

53 %17 %

23 %

2 %

5 %
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TOIMINNAN 
SELKEYTTÄMINEN 
PARANSI LOGISTIIKAN 
TEHOKKUUTTA

LOGISTIIKKA

Logistiikkatoiminnossa tehtiin 
vuoden 2016 aikana muutoksia, 
jotka selkeyttivät ja tehostivat sen 
toimintaa.

Kuljetusyksikkö eli logistiikkavas-
taavat, kuljettajat, ajojärjestelijät ja 
autot siirtyivät maaliskuussa uuteen 
toimipisteeseen Konalaan.

– Tavoitteena oli yhtenäistää 
kuljetusyksikön toimintamalleja 
sekä saada kuljettajat ja ajojärjeste-
lijät suoraan logistiikkavastaavien 
alaisuuteen. Näin asiakaspalvelu, 
perehdytys sekä päivittäisen toimin-
nan ohjaus selkiytyivät, logistiikka-
päällikkö Antti Ojajärvi kertoo.

Kuljetusyksikön haasteena oli 
edellisvuoden tapaan ajoittainen 
kuljettajapula.

– Uuden toimintamallin ansiosta 
pystyimme kuitenkin toimimaan 
tehokkaasti niukemmillakin resurs-
seilla, Ojajärvi sanoo.

Myös lajitteluyksikön toiminta 
tehostui tuntuvasti työprosessien 
kehittämisen myötä. Kehittämistyö 
aloitettiin pukineista, ja siinä hyö-

dynnettiin lean-johtamisperiaatteita. 
Hyvin toimivaa ajattelumallia on 

viety nyt myös muuhun lajittelutoi-
mintaan.

– Loppuvuodesta aloitimme kir-
jalajittelun tehostamisen. Kirjojen 
teemojen mukainen tarjonta näkyy 
myymälöiden kampanjoinnissa 
ainakin kevään 2017 aikana.

Liikkuvat keräykset jatkuvat 

Kierrätyskeskuksen maksuton  
keräysauto jatkoi syksyn aikana kier-
rosta Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen asuin- 
alueilla. Keräys sai edellisvuoden 
tapaan innostuneen vastaanoton.   

Keväällä Kierrätyskeskus jatkoi 
Uudenmaan Marttojen kanssa 
onnistuneesti Hyvät kiertämään 
-keräyskampanjaa. Autoihin kertyi 
taas kymmeniä tuhansia kiloja hyvä-
laatuista lahjoitustavaraa.

– Keräysautokampanjat ovat 
vakiinnuttaneet nyt paikkansa. Niitä 
jatketaan entistä aktiivisemmin tule-
vina vuosina, Antti Ojajärvi sanoo.

Tekstiililajittelun toimintaa tehostettiin merkittä-
västi vuoden 2016 aikana. Kierrätyskeskuksessa 
hyödynnettiin tehostamisessa nyt ensimmäisen 
kerran lean-menetelmiä. 

Lean-menetelmien avulla pyritään tehostamaan 
toimintaa, lisäämään asiakasarvoa ja samalla kas-
vattamaan henkilöstön tyytyväisyyttä. 

– Menetelmiä on perinteisesti hyödynnetty 
tuotannossa, joten toimintaperiaatteet istuivat 
luontevasti myös osaksi lajittelutoimintaa, kertoo 
Kierrätyskeskuksen laatupäällikkö Kati Hinkkanen. 

Leanin avulla tekstiililajittelun koko tuotantopro-
sessi käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Vanhat tavat 
pyrittiin haastamaan, ja työstä keskityttiin teke-
mään mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

Erinomaisia tuloksia
Tulokset olivat erinomaisia. Prosessi tehostui 
30–40 prosenttia tuoteryhmästä riippuen. 

– Tehostuminen perustui työntekijöiden roolien 
ja työnkuvan selkeyttämiseen. Uudistuksen jälkeen 
kukin työntekijä pystyi keskittymään omaan 
rooliinsa ja tehtävästä toiseen siirtymisessä kuluva 
hukka-aika saatiin minimoitua, sanoo logistiikka-
päällikkö Antti Ojajärvi. 

Kati Hinkkasen mukaan tehostuminen tapahtui 
yllättävän helposti, pelkästään työtä ja toimintoja 
järkeistämällä. 

– Pystymme toimimaan paljon tehokkaammin 
samalla määrällä henkilökuntaa ja samalla työ-
tahdilla, eli tehostumista ei niin sanotusti revitty 
työntekijöiden selkänahasta. 

Positiiviset kokemukset tekstiilipuolella ovat 
rohkaisseet viemään lean-ajattelua laajemminkin 
Kierrätyskeskuksen toimintaan, esimerkiksi lähi- 
johtamiseen.

Avainluvut
LOGISTIIKKA

LEAN-MENETELMÄT 
SUJUVOITTIVAT 
TYÖNTEKOA
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Kierrätyskeskuksen saamat lahjoitukset 
palaavat takaisin kuluttajille ehjinä, 
puhtaina ja käyttökelpoisina kulutus- 
tavaroina, takuuhuollettuina polkupyörinä 
ja sähkölaitteina, pajatoimintoina ja 
värikkäinä elämyksinä. Tämän takaavat 
Kierrätyskeskuksen oma lajittelukeskus ja 
verstastoiminta.

– Verstaissa vialliset tuotteet korjataan 
tai niistä luodaan kokonaan uusia tuot-
teita. Verstastoiminnassa olennaista on 
tavaroiden elinkaaren jatkaminen ja luon-
nonvarojen säästäminen, kertoo talous- ja 
tuotantojohtaja Aatos Weckman. 

Luovat verstaat inspiroivat

Kierrätyskeskuksen luovissa verstaissa 
tehdään uusiotuotteita, joissa näkyy 
toimivuuden lisäksi myös eettisyys ja 
kekseliäisyys. 

– Tuotteen elinkaaren jatkamisen 
lisäksi luovien verstaiden tavoitteena on 
inspiroida ihmisiä korjaamaan tavaroita ja 
antaa ideoita käsillä tekemiseen, Weck-
man sanoo. 

Kierrätyskeskuksella on oma uniikkien 
uusiotuotteiden mallisto Plan B, johon kuu-
luu vaatteita, asusteita, sisustustuotteita ja 
huonekaluja. Plan B -ompelimoon valitaan 
Kierrätyskeskukseen lahjoitettuja kankaita, 
jotka eivät sopisi sellaisenaan myyntiin. 
Kankaista käytetään priimakuntoiset osat 
ja näin saadaan pelastettua laatukankaita, 
jotka muuten päätyisivät roskiin. 

Kädentaitopalvelu Näprä taas myy 
kaikille askartelusta ja käsitöistä kiin-
nostuneille ekologisia materiaaleja ja 
tarvikkeita. Näprän verstaalla esimerkiksi 
rikkinäisestä neuleesta voidaan pur-
kaa paljetit ja helmet talteen valmiiksi 
askartelupaketeiksi. Näprän ilmaistukusta 
ei-kaupalliset tahot voivat hakea askartelu-
materiaaleja maksutta. 

Plan B -tuotteita ja Näprän askarteluma-
teriaaleja voi ostaa myymälöiden lisäksi 

myös verkkokaupan kautta. 
– Näprän tarjoamat kädentaitopajat 

sopivat hyvin esimerkiksi tiimi- ja vir-
kistyspäiviin, polttariporukoille, juhlien 
järjestäjille, ystäväryhmille ja erilaisiin 
lasten tapahtumiin, Weckman sanoo.

Myös sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
kiertoon

Kierrätyskeskuksen toimipisteisiin voi 
lahjoittaa myös kaiken kuntoisia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita. Korjauskelpoiset 
laitteet pyritään korjaamaan uudelleen-
käyttöön. Korjauskelvottomat laitteet 
ohjataan sähkö- ja elektroniikkaromun 
(SER) valtuutetuille käsittelijöille, jotka 
erottelevat laitteista kaiken kierrätyskel-
poisen hyötykäyttöön. Noin neljännes 
teknisten verstaiden kautta kulkevasta  

SE- ja metalliromusta pystytään käyttä-
mään uudelleen. 

– Erityisesti IT-verstaan toimintaa on 
kehitetty tämän vuoden aikana. Alkuvuo-
desta käynnistimme muun muassa tieto-
konekeräyskampanjan, jonka tavoitteena 
oli saada uudelleenkäyttöön romutuksen 
sijaan tuhat tietokonetta ja näin säästää 
miljoona kiloa luonnonvaroja, Aatos 
Weckman kertoo. 

Verstaat tarjoavat paitsi edullisia ja 
turvallisia kodinkoneita asiakkaille, myös 
mielekästä työtä laitteiden korjaajille. 
Sähkölaitteiden korjaaminen on myös 
ympäristön kannalta erityisen mielekästä, 
koska uusien laitteiden valmistaminen 
kuluttaa paljon kiinteitä luonnonvaroja.

LAHJOITUKSET OVAT 
MEILLÄ VAIN KYLÄSSÄ

VERSTAAT
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Avainluvut
VERSTAAT

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jatkokäsittely Verstaissa kunnostetut tavarat

• SER:n käsittelijöille 625,5 tonnia (2015: 648,2 tonnia)  
Uudelleenkäyttöön  339,5 tonnia, (2015: 375,2 tonnia)   

35 %

65 %

CASE

KODINOMAINEN KIERRÄTYSRAVINTOLA 
IHASTUTTAA MESSUKESKUKSESSA

Messukeskukseen avattiin syyskuussa 
Habitare-messujen yhteydessä uusi 
ravintola Olohuone, jonka sisustuksessa 
ja toiminnassa on kantavana ajatuksena 
kierrättäminen ja kotimainen käsityö.

– Kestävän kehityksen arvot ovat 
meille tärkeitä, ja olimme jo pidempään 
pohtineet kierrätyshenkisen ravintolan 
avaamista, kertoo Messukeskuksen pal-
velukehityspäällikkö Veronica Krabbe.

Ravintolasta haluttiin luoda viihtyisä 
kohtauspaikka Messukeskuksen kävi-
jöille. Idea yhteistyöstä Kierrätyskes-
kuksen kanssa syntyi Krabben vierail-
tua Kierrätyskeskuksen myymälöissä. 

– Ihastuin Plan B -malliston värik-
käisiin huonekaluihin ja halusin tuoda 
samanhenkiset kalusteet myös uuteen 
ravintolaamme. 

Krabbe valitsi huonekalut Kierrätys-
keskuksen valikoimasta yhdessä Mes-
sukeskuksessa designerina työskente-
levän Nanna Ihamäen kanssa. Ihamäki 
suunnitteli myös ravintolan sisustuksen. 

Osa kalustuksesta on Kierrätys-
keskuksen valmista Plan B -mallistoa. 
Jotkut verhoiltiin uudelleen palokestä-
villä kankailla, jotta kalusteet täyttävät 
julkiselle tilalle asetetut vaatimukset. 

Myös hauskan eripariset tarjoiluas-

tiat ovat Kierrätyskeskuksesta. Ravinto-
lan kylmälaitteet ja esillepanokalusteet 
ovat myös kierrätettyjä. 

- Saimme käyttöömme ravintoloit-
sijamme Fazerin aiemmin käytössä 
olleita laitteita. Tälläkin tavalla sääs-
tämme luonnonvaroja, koska laitteita ei 
tarvinnut hankkia uutena.  

Kokonaisuudessaan kierrätyskahvila 
säästää kiinteitä luonnonvaroja Kierrä-
tyskeskuksen laskelman mukaan yli  
11 000 kilogrammaa.

Paljon positiivista palautetta
Ravintola on saanut paljon palautetta 
asiakkailta. 

– Kahvilan vieraskirjaan on kertynyt 
paljon kiitoksia, ja kehuja tulee jatku-
vasti myös kasvotusten ja sähköisiä 
kanavia pitkin. Olemme todella tyyty-
väisiä ravintolan saamaan positiiviseen 
huomioon, Krabbe sanoo. 

Erityisesti kierrätysidea on ilahdutta-
nut monia. 

– Eräs asiakkaamme ihastui ravin-
tolaamme niin paljon, että kävi vie-
railunsa jälkeen hakemassa kotoaan 
vanhan Arabian kahvikuppisarjansa ja 
lahjoitti sen meidän käyttöömme,  
Veronica Krabbe iloitsee.

Kierrätyskahvila 
säästää yli 11 000 
kilogrammaa kiinteitä 
luonnonvaroja.

”

Tietotekniikka
6 437 kpl (2015: 4 576 kpl) +41 %

Elektroniikka
50 054 kpl (2015: 54 490 kpl) -8 %

Kodinkone
7 784 kpl (2015: 8 438 kpl) -8 %

Polkupyöräverstas
1 686 kpl (2015: 2 089 kpl) -19 %

Näprä 
151 390 kpl (2015: 101 899 kpl) +49 %

Plan B
2 660 kpl (2015: 1 988 kpl) +34 %

623
340

tonnia

tonnia



Avainluvut
KOULUTUS

Koulutuksen asiakastyytyväisyys

• Lapset, nuoret ja kasvattajat, 29 146 henkilöä

 Aikuiset (esim. järjestöt, taloyhtiöt), 11 919 henkilöä

 Kierrätyskeskuksen henkilökunta, 1 103 henkilöä

 

43 439 
henkilöä (2015: 39 352 henkilöä)  

3 %3 %

67 %

27 %

Yritykset ja yhteisöt, 1 271 henkilöä

Ympäristökoulutuksilla ja -neuvontatilaisuuksilla 
tavoitetut henkilöt

Kierrätyskeskus haluaa inspiroida pää-
kaupunkiseutulaisia kestäviin valintoihin. 
Vuodessa yli 40 000 lasta ja aikuista saa 
Kierrätyskeskukselta innostavaa ja osallis-
tavaa ympäristötietoa. 

Viime vuosien aikana Kierrätyskes-
kuksen myymälöistä on alettu kehittää 
oppimisympäristöjä alueen asukkaille. 
Tavoitteena on luoda niistä kestävän 
elämäntavan ja toiminnan keskuksia 
alueellaan. Osana tätä työtä jokaiselle 
myymälälle on nimetty oma ympäris-
töasiantuntija, joka tuo arjen kestäviä 
ratkaisuja myymälöihin näkyviksi ja 
kokeiltaviksi.

– Tämän vuoden aikana asiakkaat, myy-
mälähenkilökunta ja ympäristöasiantun-
tijat ovat yhdessä kokeilleet ja testailleet, 
millainen toiminta kuhunkin myymälään 
sopii, kertoo koulutustoimintojen johtaja 
Katja Viberg.

Esimerkiksi Koivukylän myymälässä 
toteutettiin marraskuun lopussa Vihreä 
Perjantai. 

– Myymälässä oli päivän aikana paljon 
ohjelmaa, jonka toivottiin innostavan 
ihmisiä uuden ostamisen sijaan huol-
tamaan, korjaamaan ja kierrättämään 
vanhaa ja käytettyä sekä tunnistamaan 

laatutuotteet, kertoo 
Koivukylän myymälän 
ympäristöasiantun-
tijana toimiva Kaisa 

Karjalainen. 
Ideoinnissa ja toteu-

tuksessa olivat mukana Vantaan kaupun-
gin sivistystoimi ja Vantaan luontokoulu. 
Ohjelma oli suunniteltu sellaiseksi, että se 
kiinnosti sekä päiväkoti- ja kouluikäisiä 
että myymälän aikuisasiakkaita.

Vuosi 2016 oli myymälöiden oppimis-
ympäristötoiminnassa kokeiluvuosi, ja 
vuoden 2017 aikana toimintaa on tarkoitus 
saada tavoitteellisemmaksi ja suunnitel-
mallisemmaksi. 

Oppiminen on hauskaa

Iso osa Kierrätyskeskuksen asiantuntija- 
palveluista toteutetaan yhteistyössä 
HSY:n kanssa, suurelta osin kouluilla ja 
päiväkodeilla. Oppitunnit on suunniteltu 
sellaisiksi, että oppiminen on hauskaa ja 
mielenkiintoista. 

Viime vuosien keskeinen kehittämis-
kohde on ollut HSY:n vesikummikouluoh-
jelma, johon Kierrätyskeskus on tehnyt 
tilaustyönä vesiaiheista opetuskokonai-
suutta. Alakouluille tarkoitettu Elintärkeä 

vesi -materiaali kummikouluvuodeksi on 
nyt valmis, ja syksyllä 2016 valittiin ensim-
mäiset kummikoulut. 

Kokonaisuuteen kuuluu oppitunteja, 
pajamateriaalia, opettajien koulutus ja 
oppilaiden ympäristöraadin toimintaa.

– Opettajat ja oppilaat ovat pitäneet 
etenkin toiminnallisista oppitunneista. 
Niillä voidaan esimerkiksi tutkia koulun 
lähiveden tilaa tai tutustua juomaveden 
puhdistukseen toiminnallisen pihaseik-
kailun avulla, kertoo Kierrätyskeskuksen 
ympäristökasvattaja Hanniina Manner. 

Kouluihin on suunniteltu keväälle 2017 
myös opettajien vetämiä vesiaiheisia tee-
mapäiviä, joissa muun muassa tutkitaan 
vettä ja leikitään vesiaiheisia leikkejä. 
Opettajat saavat työtä helpottavat valmiit 
materiaalit pajoja varten. 

– Kaiken kaikkiaan kokemukset ovat 
olleet erittäin hyviä, ja kehittämistyötä 
jatketaan yläkoulujen materiaaleilla, Katja 
Viberg kertoo. 

YHDESSÄ 
OLEMME RATKAISU

KOULUTUS
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2016 Neuvonnan tilaajista 96 % suosittelisi 
palvelua (asteikko 1–4) 

Kasvattajakurssien osallistujista 100 % suosittelisi koulutusta.

3,84
3,23
3,84
3,86

Osallistujat saivat hyödyllistä tietoa

Aiheesta heräsi ryhmässä keskustelua 
myöhemmin

Neuvoja osasi työnsä

Neuvonnan varaaminen onnistui hyvin 



YHTEISÖ
VOIMAVARANA
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tehdään sosiaalisesti 
kestävää ympäristötyötä. Pitkäaikaistyöttömien ja osatyö-
kykyisten työllistäminen on keskeinen osa toimintaa.
Kierrätyskeskus tarjoaa myös asiakkaille ja lähialueiden asukkaille
mahdollisuuden tehdä vastuullisia tekoja lahjoittamalla tavaraa 
sekä tekemällä kestäviä kierrätyshankintoja ja vapaaehtoistyötä. 
Toimintaa ohjaavat sosiaalisen vastuun periaatteet.
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MONIMUOTOISUUDESSAAN 
AINUTKERTAINEN 
TYÖPAIKKA
Kierrätyskeskuksessa on monenlaisia ihmi-
siä monenlaisin voimavaroin. Kierrätyskes-
kus on sosiaalinen yritys, mikä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että vähintään kolmannes 
työntekijöistä on osatyökykyisiä tai pitkäai-
kaistyöttömiä. 

– Haluamme tarjota ihmisille merkityk-
sellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen 
väylän työelämään. Tavoitteena on, että 
tuetussa työsuhteessa olevien valmiudet 
jatkotyöllistymiseen paranevat Kierrä-
tyskeskuksessa työskentelyn aikana ja 
työntekijät löytävät työpaikan avoimilta 
työmarkkinoilta, sanoo henkilöstöjohtaja 
Elina Kauppila.

Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuden 
käyttää työhönvalmentajaa, joka tukee 
jatkotyöllistymiseen liittyvissä asioissa, 
kuten omien vahvuuksien ja kiinnostuksen 
kohteiden kartoittamisessa.

Työhönvalmennus on tullut osaksi Kier-
rätyskeskuksen toimintaa kehityshankkei-
den myötä. Se on saanut myönteistä palau-
tetta ja osoittautunut hyvin toimivaksi. 

– Kysyimme työhönvalmennuksessa 
olleita entisiltä työntekijöiltämme kuu-
lumisia, ja 52 vastanneesta 57 prosenttia 
oli löytänyt uuden työpaikan, päässyt 
työkokeiluun tai lähtenyt opiskelemaan 
ammattiin tai kehittämään muuta osaamis-

Haluamme tarjota 
ihmisille 
merkityksellisiä 
työtehtäviä ja 
matalan kynnyksen 
väylän työelämään.

”

HYVÄ TYÖPAIKKA



Avainluvut
HENKILÖSTÖ

Henkilöstöjakauma keskimäärin vuoden aikana Muut palvelusuhteet
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Vakituiset, 55 hlöä

Määräaikaiset, 237 hlöä

Muut palvelusuhteet (sis. osa-aikatyöt), 137 hlöä

 
 

42413 %

31 %

56 %
henkilöstöä keskimäärin 
kuukaudessa 

taan, Kauppila iloitsee. 
Uusia kehityspolkuja haetaan myös 

hankkeessa nimeltä Työssä oppien – portti 
tulevaisuuteen. Se toteutetaan yhdessä 
koulutuspalvelutarjoaja AEL:n ja Turun 
Ekotorin kanssa. 

– Mietimme oppilaitoksen kanssa 
mahdollisuuksia yhdistää työssä oppimi-
nen ja koulutus siten, että tulevaisuudessa 
meillä Kierrätyskeskuksessa voisi suorittaa 
osatutkintoja. Näin pystyisimme entistä 
paremmin tukemaan työntekijöidemme 
jatkosijoittumista.

Meillä olet enemmän kuin käsipari

Kierrätyskeskus tekee parhaansa, jotta 
tasavertainen kohtelu, lämmin yhteisö 
 

 ja mukavat työkaverit olisivat jokaisen 
työntekijän arkea. 

– Järjestämme pari kertaa vuodessa hen-
kilökunnallemme tapahtumia, joihin ovat 
tervetulleita myös kaikki meidän vapaa-
ehtoiset. Tämän vuoden syksyllä olimme 
Heurekan näyttelyssä, jossa pääsimme 
testaamaan talviurheilulajeja, kuten mäki-
hyppyä ja ampumahiihtoa, Elina Kauppila 
kertoo.

Keväällä Kierrätyskeskus järjesti työn-
tekijöilleen Diacorin kanssa yhteistyössä 
Terveystorin, jossa kaikki halukkaat saivat 
tutkituttaa terveydentilaansa esimerkiksi 
verenpaine-, puristusvoima- tai kehonkoos-
tumusmittauksilla. 

Mielekäs työ mukavassa porukassa

Kierrätyskeskuksessa järjestettiin kol-
mannen kerran koko henkilöstön kattava 
työhyvinvointikysely. Useista eri osa-alu-
eista koostunut kysely keräsi erittäin 
hyvät tulokset.

– Parhaimmat tulokset saimme työilma-
piiristä, työn mielekkyydestä, lähiesimies-
työstä sekä työn ja vapaa-ajan hallinnasta, 
Kauppila kertoo. 

Vuonna 2016 Kierrätyskeskus työllisti 
vakituisia ja määräaikaisia työntekijöitä 
keskimäärin 292 henkilöä kuukaudessa. 
Harjoittelussa, työkokeilussa, avotyössä ja 
yhdyskuntapalvelussa oli keskimäärin 137 
henkeä kuukaudessa ja tuntityössä keski-
määrin 58 henkilöä kuukaudessa.

111
17
4
5

Työkokeilijaa

Opiskelijaa

Avotyössä

Yhdyskuntapalvelussa



Kierrätyskeskus on ihmisläheinen työ-
paikka, jossa jokaista huomioidaan ja 
kunnioitetaan aidosti yksilönä. 

Näin Kierrätyskeskusta kuvailee  
palkkatuetussa työsuhteessa oleva 
Leena Talaja. Talaja työskentelee Kier-
rätyskeskuksessa jo toista vuotta, sillä 
hän sai normaalikäytännöistä poiketen 
terveydellisistä syistä kahden vuoden 
palkkatukipäätöksen. 

Suunnittelijana ja johdon assistent-
tina toimiva Talaja on ollut aiemmin 
kahdessa muussa työkokeilussa. Kier-
rätyskeskuksessa hän kokee kuitenkin 
organisaation arvot eniten omikseen. 

Hänen mukaansa Kierrätyskeskuk-
sessa myös eletään arvoja todeksi 
poikkeuksellisen hyvin. 

– Arvot näkyvät arjessa esimerkiksi 
siten, että toimenkuvaani on sopeu-
tettu voimavarojeni mukaan,  
mutta työtehtäväni ovat kuitenkin  

mielekkäitä, Talaja sanoo. 
Aiemmin hän toimi yrittäjänä, mutta 

luopui yritystoiminnasta sairastumisen 
vuoksi. Kierrätyskeskukseen hän lähetti 
avoimen hakemuksen entisen esimie-
hensä vinkistä.

– Esimieheni tunsi organisaation 
aiempien tehtäviensä kautta, joten 
hän ajatteli minun sopivan hyvin tänne 
töihin, hän kertoo.

Tasa-arvoinen työpaikka
Kierrätyskeskuksessa perehdytys kuu-
luu kaikille, myös työkokeilijoille. Myös 
oikeus osallistua työhönvalmennukseen 
kuuluu sekä työkokeilijoille että palkka-
tuetussa työsuhteessa oleville.

Talajan mukaan esimiehet Kierrätys-
keskuksessa suhtautuvat määräaikaisiin 
työntekijöihin yhdenvertaisesti.

– Vammasta, etnisestä taustasta 
tai vaikka iästä huolimatta kaikilla on 

samanlaiset mahdollisuudet työllistyä, 
kun vain motivaatiota löytyy. Toimenku-
via muokataan tarvittaessa, esimerkiksi 
seisomatyöhön ei laiteta henkilöä, jolla 
vaikeuksia seistä pitkiä aikoja.

Yleensä tuettua työsuhdetta edeltää 
työkokeilu. Jo tässä vaiheessa työnte-
kijä pääse Kierrätyskeskuksessa teke-
mään oikeita työtehtäviä. 

– Kun on ollut pitkään pois työelä-
mästä, hyväkin työntekijä alkaa epäillä 
taitojaan. Tällöin on tärkeää, että työko-
keilun kautta pääsee käsiksi työelämään 
lähes samoin oikeuksin ja säännöin kuin 
muutkin, Talaja arvioi.

Työkokemuksen lisäksi työntekijä 
saa työkokeilujaksosta monelle tärkeän 
työtodistuksen. 

– Minulle oli mielekkäiden työtehtä-
vien lisäksi tärkeää saada suosittelijoita 
jatkotyöllistymistä varten, Talaja jatkaa. 
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CASE KIERRÄTYSKESKUKSEN 
ARVOT ELÄVÄT ARJESSA

Johtamis- ja asiantuntijakoulutukset

Muu henkilöstökoulutus

Henkilökunnan koulutukset ja valmennukset

Henkilöstöosaston järjestämät esimies- ja asiantuntija-
koulutukset ml. Sympa-järjestelmä- + omat Lean-koulutukset 

Muutoksen johtaminen, Oiva Akatemia

Työhyvinvointikorttikoulutus, Elo

Palvelumuotoiluosaaminen, Hellon

Lean Workshop, Lean Culture Oy

Lean-lajittelutyöpaja, Lean Culture Oy

Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskoulutukset sekä  
työelämän sosiaaliset taidot -koulutus 

EA-koulutukset

Kassakoulutus

Korttikoulutukset ja IT: hygieniapassi, työturvallisuuskortti, trukkikortti, 
tulityökortti, sähkötyöturvallisuukortti, anniskelupassi, atk:n perustaidot

Yksilöllinen työhönvalmennus

216 osallistujaa
(2015: 214 osallistujaa)

56 osallistujaa
(2015: 7 osallistujaa)

8 osallistujaa
(2015: 8 osallistujaa)

23 osallistujaa

24 osallistujaa

7 osallistujaa

59 osallistujaa
(2015: 57 osallistujaa)

37 osallistujaa
(2015: 50 osallistujaa)

35 osallistujaa
(2015: 10 osallistujaa)

77 osallistujaa
(2015: 75 osallistujaa)

183 osallistujaa
(2015: 179 osallistujaa)
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YHTEISÖNSÄ NÄKÖINEN 
KIERRÄTYSKESKUS

HYVÄ NAAPURI

Kierrätyskeskus elää yhä useamman 
kaupunkilaisen arjessa kierrätysastioina, 
-polkupyörinä ja -huonekaluina. Kierrätys-
keskuksen myymälöiden tavoitteena on 
myös luoda vuoropuhelua oman lähiyh-
teisönsä kanssa ja tehdä toimipisteistä 
naapurustonsa näköisiä. 

Myös vuoden alussa Kontulaan avattu 
uusi myymälä on aktiivisesti tekemisissä 
naapuriensa kanssa. Yksi yhteistyökump-
paneista on lähellä sijaitseva Kontulan 
lähiöasema. 

– Henkilökuntamme saa hyödyntää 
lähiöaseman tiloja ja palveluja. Pääsemme 
muun muassa osallistumaan aseman jär-
jestämille kursseille, kuten joogakursseille 
tai suomen kielen kursseille. Me puoles-
tamme annamme lähiöaseman askartelu-

ryhmälle ilmaiseksi askartelumateriaaleja, 
myymälänhoitaja Arja Pihl-Koskin sanoo.

Monikulttuurisuus on rikkaus

Kontula on monikulttuurinen asuinalue, 
ja monikulttuurisuus näkyy myös myymä-
län arjessa. Myymälässä on paljon töissä 
lähialueilta tulevia kieliharjoittelijoita. 
Eri kansallisuudet sekoittuvat sopuisasti 
yhteen, ja kohtaamiset kasvattavat 
ymmärrystä muista kulttuureista. 

– Kieliharjoittelijat ovat meille iso apu. He 
saavat meiltä työelämäkokemusta ja oppivat 
samalla suomen kieltä ja kulttuuria.

Monikulttuurisuus näkyi jo myymälän 
avaamista edeltävissä remontti- ja kun-
nostustöissä, joihin saatiin apujoukkoja 
Metsälän vastaanottokeskuksen irakilai-

sista turvapaikanhakijoista. 
– Tiukalla aikataululla tehty kunnos-

tusurakka ei olisi onnistunut ilman innok-
kaita ja motivoituneita auttajia. Heitä olisi 
ollut tulossa enemmän kuin pystyimme 
ottamaan, Pihl-Koskin sanoo. 

Myös monet myymälän asiakkaista ovat 
maahanmuuttajia, joten ei ole harvinaista, 
että palvelukieleksi valikoituu myyjän ja 
asiakkaan yhteinen äidinkieli.

– Näissä tilanteissa pystymme viemään 
myös kierrätyksen sanomaa eteenpäin 
asiakkaiden omalla äidinkielellä, Pihl-Kos-
kin iloitsee.  

Yhdessä tekemisen iloa

Myös muut Kierrätyskeskuksen myymälät 
verkostoituvat aktiivisesti esimerkiksi 



lähialueiden koulujen, päiväkotien, yhdistysten ja talo-
yhtiöiden kanssa. Lisäksi Kierrätyskeskus on aktiivisesti 
mukana esimerkiksi festivaaleilla ja tapahtumissa. 

– Maailma Kylässä -festivaaleilla tarjosimme muun 
muassa lapsille hauskoja ympäristöleikkejä ja askarte-
lua. Tikkurila-festivaaleilla olimme mukana jätehuollon 
järjestäjänä sekä Kierrätyskeskuksen omilla aurinko-
tuoleilla ja Plan B -penkeillä, viestintäpäällikkö Seija 

Vennervirta sanoo. 
Kierrätyskeskus tarjoaa myös mahdollisuuden vapaa-

ehtoistoimintaan. 
Vapaaehtoiset pitävät esimerkiksi maksuttomia 

askartelutuokioita koululaisille, osallistuvat kädentai-
topalvelu Näprän talkoopäiviin, auttavat ympäristöker-
hojen vetämisessä ja ahkeroivat myymälöiden ilmaista-
varaosastolla. Vapaaehtoiset ohjaavat myös kursseja ja 
kerhoja, joita järjestetään Kierrätyskeskuksen henkilö-
kunnalle heidän jatkotyöllistymisensä tukemiseksi. 

– Vapaaehtoisemme saavat mielekästä ja ympäristön 
kannalta tärkeää tekemistä ja samalla mahdollisuuden sol-
mia uusia tuttavuuksia ja kartuttaa omaa työkokemustaan, 
vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Uusitalo sanoo. 

CASE
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SUOMI-KERHOSSA 
PUHUTAAN JA 
NAURETAAN 
PALJON
Yksi Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistyön muoto on työnteki-
jöille järjestetyt Suomi-kerhot.

Tiiu Pohjolainen on vetänyt Suomi-kerhoa Koivukylän tava-
ratalossa vuoden 2016 tammikuusta alkaen. Pohjolaisen sai 
Suomi-kerhon vetäjäksi intohimo ja rakkaus vaikeaksi tiedettyä 
kieltä kohtaan. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. 

– Odotan aina jännittyneenä, kuinka monta kerholaista tulee 
paikalle. Yleensä meitä on kymmenkunta, mutta määrä vaih-
telee. Kokoonpanosta riippumatta sama kannustava ja myön-
teinen ilmapiiri jaksaa ilahduttaa minua viikoittain, Pohjolainen 
kertoo. 

Kerholaisten suomen kielen taitotasoissa on isoja eroja. Se ei 
Pohjolaisen mielestä haittaa. Pääasia on, että kerhossa puhu-
taan paljon ja että jokainen paikalle tullut tulee kuulluksi ja 
ymmärretyksi. 

Suomen taidostaan huolimatta maahanmuuttotaustaiset 
työntekijät eivät välttämättä pääse käyttämään töissä suomen 
kieltä.

– Lähimmät työporukat muodostuvat niistä, joiden kanssa 
on yhteinen äidinkieli. On myös paljon suomenkielisiä asiak-
kaita, jotka aloittavat kommunikoinnin englanniksi, Pohjolainen 
sanoo.

Antaessaan saa

Tiiu Pohjolaisen mukaan kerhossa nauretaan paljon. 
– Se johtuu siitä, että viikko toisensa jälkeen kerhoon saapuu 

upeita, kiinnostavia ihmisiä, joilla on mielenkiintoisia tarinoita 
kerrottavanaan ja hyviä kysymyksiä esitettävänään. 

Pohjolaiselle on noussut paljon uutta pohdittavaa äidinkie-
lestään. Miksi kielessämme niin monet asiat ovat liinoja: miksi 
meillä on pöytäliinaa, kaulaliinaa, nenäliinaa, Liina nimenä ja 
liinaharjaisia hevosia? Miksi meillä on rutkasti tauluja: liitutaulu, 
fläppitaulu, helmitaulu ja taulutelevisio? Ja miksi matkus-
tamme Turkuun, mutta emme Tampereeseen? 

Kerhon vetäjänä Pohjolainen kokee olevansa viikoittain 
saamapuolella. 

– Saan kurkistaa maailmaan aivan uskomattomista näkö-
kulmista. Olen esimerkiksi kuullut, miltä talvinen Rovaniemi 
näyttää filippiiniläisin silmin. 

Myös kerholaisten kiitos lämmittää.
– Kyyneleet nousivat silmiini, kun kevätkauden viimeisellä 

kerralla ryhmä ojensi minulle valtavan ruusukimpun ja konveh-
tirasian, Pohjolainen kertoo. 



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa 
tavoitteena kestävän elämäntavan mahdol-
listaminen ja luonnonvarojen säästö. Kierrä-
tyskeskus pyrkii tuomaan keskusteluun ja 
toimintaohjelmiin mukaan arjen käytännön 
ratkaisuja, jotta päätökset ja linjaukset tuli-
sivat aidosti osaksi ihmisten elämää.

– Meillä on lähes 30 vuoden kokemus 
kiertotaloudesta ja siitä, miten kaupunki-
laiset saadaan siihen käytännössä mukaan. 
Jaamme mielellämme tähän liittyvää 
tietotaitoamme, Kierrätyskeskuksen vt. 
kehitysjohtaja Hanna Lilja sanoo. 

Kierrätyskeskukselle erityisen tärkeitä 
teemoja kiertotaloudessa ovat uudelleen-
käyttö ja ympäristökasvatus. Kierrätyskes-
kus osallistuu mielellään näihin teemoi-
hin liittyviin kehityshankkeisiin.

– Vuonna 2016 osallistuimme Kiertota-
louden toimintaohjelman sidosryhmätilai-
suuksiin ja olimme mukana kommentoi-
massa ohjelman sisältöä. Otimme kantaa 
myös valtakunnallisen jätesuunnitelman 
valmisteluun keskittyen erityisesti jättei-
den synnyn ehkäisyyn, sanoo koulutustoi-
mintojen johtaja Katja Viberg. 

Yhdessä tekemistä

Kierrätyskeskuksen keskeinen tehtävä on 
lisätä ympäristötietoisuutta. 

- Haluamme mahdollistaa kestävien 
valintojen tekemisen, mikä tarkoittaa 
neuvonta- ja koulutustyön lisäksi sitä, että 
huolehdimme vastuulliset arkiset ratkai-
sut yhä helpommin ihmisten saataville, 
Hanna Lilja sanoo. 

Kierrätyskeskus vaikuttaa aktiivisesti 
myös paikallisyhteisöissä järjestämällä 
esimerkiksi erilaisia tapahtumia. 

– Yhä enemmän Kierrätyskeskuksen toi-
minnassa näkyy yhteisöllisyys eli ihmisten 
kanssa yhdessä tekeminen ja osaamisen 
jakaminen, sanoo Katja Viberg. 

Ympäristönäkökulmaa yrityksille

Kierrätyskeskus tarjoaa ympäristökoulu-
tusta ja -konsultointia myös yrityksille, 
yhteisöille ja tapahtumajärjestäjille, jotta 
organisaatiot voivat löytää itselleen arvok-
kaita ja hyviä tapoja toimia yhä ekologi-
semmin ja vastuullisemmin. 

Koulutuspalvelu Tuuman kautta orga-
nisaatiot saavat konsultointia esimerkiksi 
jätehuollon järjestämisessä. Kierrätyskes-

kus järjestää myös työpajoja toiminnan 
kehittämiseen ja pienimuotoisia tempa-
uksia tuomaan näkyvyyttä organisaation 
ympäristötyölle.

– Tempaukset voivat olla rentoa 
toimintaa ja yhdessäoloa vaikka työhyvin-
vointi- ja tiimipäivänä. Olemme pitäneet 
esimerkiksi roskien lajittelukilpailuja tai 
kädentaitopajoja, Katja Viberg sanoo. 

Kierrätyskeskus tekee myös yritysyh-
teistyötä, jonka tavoitteena on tuoda Kier-
rätyskeskuksen ympäristöosaamista osaksi 
yritysten palveluja ja tarjota yhdessä 
asiakkaille mahdollisimman helppoja 
arkisia ratkaisuja.  

– Hyvä esimerkki on muuttopalvelu 
Niemen kanssa tekemämme yhteistyö, 
jonka puitteissa muuttajalle tarjotaan 
mahdollisuus saada itselleen turha mutta 
käyttökelpoinen pientavara Kierrätyskes-
kuksen kautta uudelleenkäyttöön, Hanna 
Lilja kertoo. 

Verkostoista voimaa

Kierrätyskeskus toimii aktiivisesti mukana 
erilaisissa kestävän elämäntavan ja uudel-
leenkäytön verkostoissa. Kierrätyskeskus 
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ARJEN RATKAISUJA 
KIERTOTALOUTEEN 
JA TYÖLLISTÄMISEEN

VASTUULLINEN YHTEISKUNNAN JÄSEN



CASE URHEILULIITTOJEN 
KIERRÄTYSKAMPANJA 
OLI MENESTYS

tekee myös ympäristökasvatuksellista 
asiantuntijayhteistyötä ja pyrkii vahvista-
maan ympäristökasvatuksen yhteiskunnal-
lista painoarvoa. 

Tärkeä osa toimintaa on myös työllistä-
miseen tähtäävä verkostotyö. Kierrätyskes-
kus on mukana välityömarkkinatoimijoi-
den yhteistyöryhmässä, jonka tavoitteena 
on parantaa vaikeasti työllistyvien henki- 
löryhmien asemaa ja jatkotyöllistymis-
mahdollisuuksia.

– Tärkeä osa Kierrätyskeskuksen arvo-
lupausta ja koko toimintaamme on lisätä 
osallistumisen ja työnteon mahdollisuuk-
sia, henkilöstöjohtaja Elina Kauppila 
sanoo. 

Kierrätyskeskus on ollut vuodesta 
2014 mukana myös Arvo-liitossa, joka on 
yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö. 

Järjestön tavoitteena on rakentaa taloudel-
lisesti ja eettisesti kestävää yritystoimintaa 
Suomessa.

Arvo-liiton tutkimusryhmä pyrkii muun 
muassa löytämään tapoja yhteiskunnallis-
ten yritysten vaikuttavuuden arviointiin. 

– Vuonna 2016 alkaneen Hyvän mitta 
-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen mittareita, 
jotka ovat hankkeen päätyttyä kaikkien 
käytettävissä. Kierrätyskeskuksen roolina 
on löytää mittareita työllistymisen vaikut-
tavuuteen, Kauppila kertoo. 
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Voimisteluliiton johdolla toteutettu 
urheiluliittojen Kierrätysviikko oli tulok-
sellisin Kierrätyskeskuksen tänä vuonna 
toteuttamista yritysten ja yhteisöjen 
kierrätyskampanjoista. 

Kierrätysviikko-palvelussa Kierrätys-
keskus tuo työpaikalle keräyslaatikot ja 
-säkit, joihin työntekijöillä on muutama 
päivä aikaa toimittaa kierrätyskelpoista 
tavaraa. 

Urheiluliittojen keräyksessä tavaraa 
kertyi kaikkiaan liki 500 kiloa, mikä 
on hieno saavutus 30 hengen työyh-
teisölle. Kierrätettävää löytyi runsain 
määrin sekä toimistosta että työnteki-
jöiden kotoa.  

– Kierrätysviikko-palvelu tekee kier-
rättämisen helpoksi ja tuo sen lähelle 
ihmistä, Voimisteluliiton pääsihteeri 
Maria Laakso kiittelee.

Kaikki yhdessä mukaan
Voimisteluliiton toimistolla pidettiin 
kahdesti vuodessa siivouspäivä, jonka 
yhteyteen Kierrätysviikko oli hyvä 
ajoittaa. Viikon aluksi Kierrätyskeskuk-
sen ympäristökonsultti piti henkilöstölle 
kampanjaan liittyvän alustuksen ja 
kertoi kierrätyksen merkityksestä.

– Saimme Kierrätyskeskuksen konsul-
tilta viikon toteutukseen hyvät ohjeet, 
joiden pohjalta oli helppo jakaa vastuut 
ja tehtävät omalle porukalle, Laakso 
kertoo. 

 Keräyksessä olivat mukana myös 
samoissa toimistotiloissa majailevat 
Uimaliitto sekä Kaukalopallo- ja  
Ringetteliitto. 

Voimisteluliiton onnistuneen Kier-
rätysviikon innoittamana myös muut 
lajiliitot on haastettu kierrättämään ja 

lahjoittamaan ylimääräiset tavarat Kier-
rätyskeskukselle. Itämään jäi myös idea 
kisavaatteiden ja -tekstiilien uusiokäy-
töstä. 



VASTUULLISTA
VAROJEN-
KÄYTTÖÄ
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon, 
yhteiskunnallinen yritys. Toiminnassa pyritään paitsi ekologiseen 
ja sosiaaliseen, myös taloudelliseen kestävyyteen. Tuottoa ei 
jaeta omistajille, vaan tulo ohjataan suoraan mission mukaiseen 
yleishyödylliseen työhön. Vakaa talous on edellytys toiminnan 
jatkuvuudelle.
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Kierrätyskeskuksen toiminta pyrkii kes-
tävien elämäntapojen edistämisen lisäksi 
taloudelliseen kestävyyteen eli siihen, 
että toiminta on järjestetty taloudelli-
sesti vakaalle pohjalle. Toiminnan tuotto 
ohjataan suoraan mission mukaiseen 
yleishyödylliseen työhön, eli yhtiö ei jaa 
omistajille taloudellista voittoa.

Toiminnan alusta asti Kierrätyskeskuk-
sen perusperiaatteita ovat olleet tava-
roiden jakaminen maksutta eteenpäin, 
ympäristötietoisuuden levittäminen ja 
työllistämistyö.

– Toimintaa on vuosikymmenien aikana 
kehitetty, mutta nämä perusperiaatteet 
ohjaavat edelleen vahvasti varojemme 
käyttöä. Kierrätyksen ja ympäristövalistuk-
sen lisäksi työhönvalmennus on tärkeä osa 
toimintaa ja varojen käyttöä, kertoo talous- 
ja tuotantojohtaja Aatos Weckman.

Myymälätoiminnasta Kierrätyskeskus 
ei hae maksimaalista rahallista tuottoa, 
vaan tarkoitus on saada tavaraa kiertoon 
mahdollisimman paljon ja pidentää tava-
roiden elinkaarta. Nykyään yksi kolmasosa 
Kierrätyskeskuksen tavaroista jaetaan 
ilmaiseksi. 

Tukimuutokset toivat haasteita

Vuosi 2016 oli toiminnallisesti hyvä vuosi. 
Liikevaihto ja asiakasmäärät kasvoivat, ja 
myös toiminnan oman rahoituksen osuus 
nousi. 

Koulutustoimintojen liikevaihto kasvoi 
4,6 prosenttia, tavaranmyynnin 14 prosent- 
tia ja verstastoiminnan 11,6 prosenttia. 
Kierrätyskeskuksen tuloista 62,6 prosent-
tia tuli myymälöiden ja koulutuksen liike-
vaihdosta ja 36,1 prosenttia liiketoiminnan 
muista tuotoista muun muassa tukina.

Tukipuolella tapahtuneet isot muutok-
set tekivät vuodesta haasteellisen. 

– Vuonna 2015 muuttunut palkkatuki-
lainsäädäntö vaikutti tuntuvasti, koska 
nyt ensimmäistä kertaa kaikki työntekijät 
olivat uuden, alemman palkkatukitason 
piirissä, Weckman kertoo. 

Palkkatukitaso aleni, koska lainsäädän-
nön mukaan Kierrätyskeskusta kohdellaan 
nyt osakeyhtiönä, eikä sitä enää rinnasteta 
yhdistyksiin ja säätiöihin.

– Jouduimme toimimaan ensimmäisen 
vuosineljänneksen poikkeusoloissa myös 
siksi, että TE-toimistoilta loppuivat palk-
katukimäärärahat vuoden 2015 lopulla. 
Palkkasimme tästä syystä alkuvuodesta 
poikkeuksellisen paljon työvoimaa omalla 
rahoituksella, mikä heikensi kokonaisra-
hoitusta alkuvuonna, Weckman sanoo.

Myös kuntatukien lyheneminen hei-
kensi työllistämistoimien kokonaisrahoi-
tusta vuonna 2016.

– Työllistämistoimintaa rahoitetaan kol-
mesta lähteestä: omalla rahalla, palkkatu-
ella ja kuntatuella. Kuntatukien lyhenemi-
sen myötä osa työllistämistoimista jäi tänä 
vuonna ilman kuntatukea, mikä osaltaan 
nakersi rahoituspohjaamme. 

Toiminta luo taloudellista lisäarvoa

Kierrätyskeskuksen toimintaan käytetyt 
julkiset varat palautuvat yhteiskunnalle 

kahdenlaisena taloudellisena hyötynä: 
työllistämistoiminnan taloudellisina 
hyötyinä ja luonnonvarojen uudelleenkäy-
töstä syntyvinä säästöinä. 

– Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö ovat 
kokonaistaloudellisesti kestävämpää kuin 
kertakäyttökulutus. Myös materiaalien 
kierrättäminen on järkevämpää kuin 
uusien tuottaminen, Weckman sanoo. 

Kierrätyskeskuksen työllistämistoimin-
nasta kertyy yhteiskunnalle merkittävää 
hyötyä myös siten, että huomattava osa 
työllistetyistä palaa tukityöllistämisjakson 
jälkeen työelämään tai opiskelemaan. 
Tämä parantaa henkilön taloudellista ja 
sosiaalista asemaa sekä ostovoimaa. 

– Ei ole helppo arvioida eurohintaa sille, 
että saamme tehdä merkityksellistä työtä 
ja toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa, 
tai sille, että ihmiselle palaa usko omiin 
kykyihin ja työllistymismahdollisuudet 
paranevat. Uskoisin, että tällaisen työelä-
mään valmentavan toiminnan eurohyöty 
yhteiskunnalle voi kerrannaisvaikutuksi-
neen olla huomattava, Weckman summaa.  

TOIMINNAN TUOTTO OHJATAAN 
YHTEISEEN HYVÄÄN
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NÄPRÄN ILMAISTUKKU 
HELPOTTAA PÄIVÄKOTIEN JA 
KOULUJEN MATERIAALIPULAA

Kierrätyskeskuksen Nihtisillan myymä-
lässä toimii Näprän ilmaistukku, josta 
koulut, päiväkodit ja muut ei-kaupal- 
liset tahot, kuten harrastuskerhot 
voivat hakea maksutta askarteluun 
ja kädentaitoihin soveltuvia materi-
aaleja. Vuonna 2016 ilmaistukku jakoi 
kaikkiaan 25 000 kiloa ilmaistavaraa 
eteenpäin. 

Palvelu on saanut paljon myön-
teistä palautetta erityisesti kouluilta ja 
päiväkodeilta, sillä se helpottaa niiden 
materiaalipulaa. 

– Koulujen ja päiväkotien määrärahat 
ovat niin pienet, että ilmaiseksi tavaraa 
antavia paikkoja tarvitaan kipeästi, 
kertoo ilmaistukkua hoitava Riitta 
Seppänen. 

Seppäsen mukaan tämä on samalla 
yksi tapa opettaa lapsille tavaroiden 
uudelleenkäyttöä ja kestävää kehitystä. 

– Tekemisen iloa ja riemua lisää se, 
että opettajien ei tarvitse rajoittaa niin 
paljon materiaalien käyttöä. 

Materiaalia laidasta laitaan
Ilmaistukusta on saatavilla esimerkiksi 
kierrätettyjä kangastilkkuja, paperi- ja 
kartonkituotteita sekä monenlaisia 
muovisia, puisia ja metallisia nippeleitä. 

– Meille lahjoitetaan myös kausitava-
raa, kuten pääsiäis-, vappu- ja jouluko-
risteita. Lisäksi löytyy tuunattavia vaat-
teita ja asusteita sekä CD:itä, DVD:itä ja 
vinyylilevyjä.

Tavaraa ilmaistukkuun lahjoittavat 

yksityisten ihmisten lisäksi yritykset.
– Olemme saaneet lahjoituksia 

esimerkiksi isoilta yrityksiltä, kuten 
Stockmannilta, Lindexiltä, Fortumilta ja 
DNA:lta, ja pienemmiltä kuten Vaavi- 
sänky. 

Ilmaistukun askartelumateriaalia voi 
tilata Nihtisillan lisäksi myös Kierrä-
tyskeskuksen Helsingin myymälöihin 
Kyläsaareen, Kontulaan ja Itäkeskuk-
seen, Espoossa Suomenojalle sekä 
Vantaalle Koivukylän tavarataloon. 



Henkilöstökulut 75,34 %
Toimitilakulut 13,85 %
Viestintä- ja markkinointikulut 1,83 %
Ajoneuvokulut 1,08 %
Muut hallintokulut 0,97 %
Muut 2,22 %
Materiaalit ja palvelut 0,15 %
Atk-laite ja ohjelmakulut 1,00 %
Kone- ja kalustokulut 0,62 %
Matkakulut 0,34 %
Edustuskulut 0,11 %
Myyntikulut 0,76 %
Tutkimus- ja kehityskulut 0,33 %
Hallintopalvelut 0,51 %
Muut liikekulut 0,01 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,01 %

Avainluvut
VAROJENKÄYTTÖ

Toiminnan rahoitus

Toiminnan kulut

Liikevaihto
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99 698 €

Tilikauden tulos

3
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milj. €

7

8
7,4 milj. € +14 %

• Myynti 63,43 %
Palkkatuet 20,82 %
Kuntatuet ja -lisät 13,88 %
Vuokra-avustukset 1,14 %
Saadut avustukset ja tuet 0,27 %
Hanketulot -0,03 %*
Palkkiot ja korvaukset 0,01 %
Koulutustuki 0 %
Rekrytointipalkkiot 0,20 %
Muut tulot 0,10 %

    

•
•
•

*Hanketulot ovat miinuksella kirjanpidollisen
korjauksen vuoksi
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Kierrätyskeskuksen toiminnan tuottavuus 
parani vuoden 2016 aikana, eli pienem-
mällä henkilöstömäärällä saatiin aiempaa 
enemmän aikaiseksi. Tuottavuuden kasvu 
perustui muun muassa laatuprojektin 
puitteissa tehtyihin kehittämistoimenpi-
teisiin. 

Vuoden aikana käynnistyneessä sisäi-
sessä laatuprojektissa halutaan varmistaa 
toiminnan hyvä laatutaso myös sen volyy-
min kasvaessa. 

– Laadun pitää olla asiakkaan näkö-
kulmasta riittävän hyvää, mutta ei 
kuitenkaan tehokkuuden kustannuksella 

tuotettua ylilaatua, laatupäällikkö Kati 

Hinkkanen sanoo. 
Laatuprojekti koostuu kahdesta osasta: 

toimintajärjestelmien kehittämisestä ja 
lean-menetelmien käytöstä eri toiminto-
jen tehostamisessa. 

Lean-menetelmien käyttö aloitettiin 
tekstiililajittelusta erinomaisin tuloksin 
(ks. case s. 16). Niitä sovellettiin onnis-
tuneesti myös esimerkiksi koulutusten 
myyntiin ja verstastoimintoihin.

– Jatkossa toimintajärjestelmiä kehite-
tään edelleen ja lean-periaatteita juurrute-
taan laajemmin koko organisaatioon. 

Työvuorosuunnittelu tehostui

Kierrätyskeskuksessa jatkettiin vuoden 
aikana myös vuonna 2015 aloitettua 
työvuorosuunnittelun kehittämishanketta. 
Toukokuun aikana koko organisaatiossa 
otettiin asteittain käyttöön uusi työajan-
seuranta- ja työvuorosuunnittelujärjes-
telmä Tiima. 

– Tiimaa käytetään työvuorosuunnitte-
lussa, työajan seurannassa sekä poissaolo-
jen hallinnassa. Järjestelmä antaa myös 
mahdollisuudet entistä joustavampaan 
työvuorosuunnitteluun, kertoo henkilöstö-
johtaja Elina Kauppila. 

LAATUPROJEKTI KASVATTI 
TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA

HYVÄÄ HALLINTOA
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Laadun pitää olla riittävän hyvää, 
muttei tehokuuden kustannuksella 
tuotettua ylilaatua.

”



Olin hyvin ilahtunut, kun sain keväällä 
2016 aloittaa työni Kierrätyskeskuksen 
hallituksessa ja tulin valituksi hallituk-
sen puheenjohtajaksi.  Ensivaikutelmani 
Kierrätyskeskuksen työstä oli hyvin myön-
teinen – eikä sitä ole tarvinnut vuoden 
mittaan tarkistaa. Hallituksessa henki on 
ollut hyvä, samoin havaintojeni mukaan 
koko yrityksessä. Hyvä henki on töissä 
viihtymisen ja tuloksellisuuden kannalta 
erittäin tärkeä asia. 

Suomen tapaiset rikkaat maat kulut-
tavat luonnonvaroja selvästi enemmän 
kuin pitäisi.  Ilmaston lämpenemistä ei 
kiistä enää juuri kukaan. Globalisaatio 
ja automaatio ovat lisänneet työttömyyt-
tä. Kierrätyskeskus pyrkii lieventämään 
kaikkien näiden kolmen megatrendin 
haittavaikutuksia. Teemme siis harvinai-
sen tärkeää ja mielekästä työtä! Työstä on 
helppo tuntea ylpeyttä.

Tavaroiden määrä maailmassa kasvaa 
nopeasti. Luonnonvarojen kulutus on 
nykyisin valtavan suurta, joten kierrätyk-
senkin volyymien pitää olla isoja. Kierrä-
tyskeskus on alallaan jo nyt iso toimija, 
mutta kasvuvaraa on vielä paljon. 

Keväällä valmistelimme hallituksen ja 
johdon kanssa hyvässä yhteistyössä Kierrä-
tyskeskukselle uuden strategian. Strate-
giassa asiakasnäkökulma on keskeinen.  

Kierrätyskeskus haluaa innostaa asiak-

kaitaan kestävään elämäntapaan ja haluaa 
heidän saavan Kierrätyskeskuksen kanssa 
asioidessaan jotakin uutta ja itselleen 
arvokasta – elämyksiä. 

Ihmisten asenteisiin vaikuttaminen on 
tärkeää, mutta tunnetusti vaikeaa. Miten 
osaisimme Kierrätyskeskuksessa toimia 
niin, että kierrättäminen koettaisiin 
selvästi paremmaksi kuin uuden tuotteen 
ostaminen? Miten saada turhan tuotteen 
hankkiminen tuntumaan nololta? 

Ihmisiä kutsutaan kuluttajiksi niin 
usein, ettei sananvalintaan enää kiinnitä 
huomiota. Yhteiskunnassamme tuotanto, 
kiire ja kuluttaminen ovat itsetarkoituk-
sia, joita harva asettaa kyseenalaisiksi. 
Iso osa kulttuuristamme on tuotannon 
ja kulutuksen kulttuuria. Arvoa mita-
taan usein sillä, kuinka kiireinen on ja 
millaisen vaikutuksen tavaroineen toiseen 
tekee. Onkohan se todellista identiteettiä 
ja arvokkuutta? Voisiko rauhallisuus ja 
vaatimattomuus joskus olla arvokkaam-
paa? Ympäristönäkökulmasta ne ainakin 
sitä olisivat.

On ollut hienoa päästä Kierrätyskeskuk-
sen hallitukseen ja osallistua sieltä käsin 
kiertotalouden ja yleisemminkin kestä-
vien elämäntapojen edistämiseen! 
 
Esa Nikunen

hallituksen puheenjohtaja
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TÄSTÄ TYÖSTÄ ON 
HELPPO TUNTEA 
YLPEYTTÄ

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANA

Käyttöönoton alkukankeuksien 
jälkeen Tiima on tuonut jo helpotusta 
Kierrätyskeskuksen varsin vaativaan 
työaikojen hallintaan. 

– Henkilöstön koulutuksen myötä 
järjestelmän käyttö helpottuu ja edut 
alkavat realisoitua arjessa. Opittavaa 
kuitenkin riittää edelleen, sillä järjes-
telmän kaikkia ominaisuuksia ei vielä 
täysin hyödynnetä, Kauppila sanoo. 



OSAKKEET 
JA OSAKKAAT

Yhtiön osakkeet on jaettu 
kahteen sarjaan, kantasarjan 
ja A-sarjan osakkeisiin.
Osakepääoma oli vuoden
lopussa 58 460 euroa.
A-sarjan osakkeisiin 
ei ole lunastusoikeutta. 
Lunastusoikeus kantasarjan 
osakkeisiin on kaikilla kanta-
sarjan osakkailla.

Osakepääoman jakauma vuonna 2016
Kantasarja (20 ääntä/osake) 2 885 kpl 57 700 €
A-sarja (1 ääni/osake) 38 kpl 760 €

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista % Osuus äänistä %
Kantasarjan osakkeet  
Helsingin kaupunki 51,3 52,0

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 25,7 26,0

Vantaan kaupunki 7,7 7,8

Espoon kaupunki 7,7 7,8

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry 2,7 2,8

Kauniaisten kaupunki 1,0 1,0

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 0,7 0,7

Oy HYY-Yhtiöt Ab 0,7 0,7

Luonto-Liitto ry 0,3 0,3

Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry 0,2 0,2

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 0,2 0,2

Marttaliitto ry 0,2 0,2

Korson Linkki ry 0,2 0,2

Suomen 4H-liitto ry 0,2 0,2

A-sarjan osakkeet
Ruohonjuuri Oy 0,2 0,01

13 yksityishenkilöä yhteensä 1,1 0,06

HALLITUS (2016–2017)
1. Tiina Laurila  

Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen 
yhdistys ry

2. Asta Kuosmanen  
Marttaliitto ry

3. Ursula Immonen  
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry

4. Esa Nikunen (pj.)  
Helsingin kaupunki

5. Joel Heino
 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

6. Tarja Söderman  
Espoon kaupunki

7. Katariina Rautalahti   
Vantaan kaupunki

8. Markus Turunen (varapj.)   
HSY Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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JOHTORYHMÄ
1. Kirsi Siitonen
 Myymälätoiminnan johtaja

2. Juha Lehtikuja 
 Toimitusjohtaja

3. Katja Viberg 
 Koulutustoimintojen johtaja

4. Aatos Weckman 
 Talous- ja tuotantojohtaja

5. Hanna Lilja
 Vt. kehitysjohtaja

6. Elina Kauppila
 Henkilöstöjohtaja

Yhtiökokous
Kantasarjan osakkaat

A-sarjan osakkaat

Hallitus
Kahdeksan jäsentä

Toimitusjohtaja
Juha Lehtikuja

Strateginen kehitysyksikkö
Vt. kehitysjohtaja Hanna Lilja

Johtoryhmä
Kuusi jäsentä

Viestintäyksikkö

It-yksikkö

Talousyksikkö

ORGANISAATIO

Henkilöstöyksikkö

Logistiikkatoiminto

Henkilöstöjohtaja Elina Kauppila
(vastaa myös It-yksiköstä)

- Kuljetusyksikkö
- Lajitteluyksikkö

1.

2.

3.

4.

5.
6.

VERSTASLINJA
Talous- ja tuotantojohtaja

Aatos Weckman
(vastaa myös 

Talousyksiköstä ja 
Logistiikkatoiminnosta)

MYYMÄLÄLINJA
Myymälätoiminnan 

johtaja
Kirsi Siitonen

KOULUTUS-
TOIMINTOJEN LINJA
Koulutustoimintojen 

johtaja
Katja Viberg



Koulutuspalvelu Tuuma
0400 348 115, 045 636 6310
tuuma@kierratyskeskus.fi
www.kierratyskeskus.fi/tuuma

Ympäristökoulu Polku
0400 348 100
polku@kierratyskeskus.fi
www.kierratyskeskus.fi/polku

Tilaa maksuton noutopalvelu  
kotiin tai taloyhtiölle
050 501 4858
noutopyynto@kierratyskeskus.fi
www.kierratyskeskus.fi/nouto

www.kierratyskeskus.fi/kaupat

Itäkeskuksen kauppa 
Kauppakartanonkatu 12
00930 Helsinki

Koivukylän tavaratalo
Hosantie 2
01360 Vantaa

Kontulan kauppa
Keinulaudankuja 4
00940 Helsinki

Kyläsaaren kauppa 
Kyläsaarenkatu 8
00580 Helsinki

Nihtisillan tavaratalo
Kutojantie 3
02630 Espoo

Suomenojan kauppa
Rusthollarinkatu 1
02270 Espoo

Verkkokauppa
kauppa.kierratyskeskus.fi

www.kierratyskeskus.fi


