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On todella hienoa, että Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen toiminnan 
25-vuotisjuhlavuonna ympäristönsuoje-
lutyön tulokset olivat jälleen loistavat ja 
ylittivät aikaisemmat saavutukset. Uudel-
leenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä 
kasvoi selvästi, noin 26 %, ollen jo yli 3,4 
miljoonaa kappaletta. Ympäristöneuvon-
taa annoimme lähes 40 000 ihmiselle. 
Nämä saavutukset ja yhtiön taloudellinen 
tulos olivat hämmästyttävän hyviä ottaen 
huomioon toimintaympäristön isot 
muutokset.

Lakimuutos vaikeutti työllistämistä

Palkkatukityöllistämisen sääntely muuttui 
1.1.2015. Lakimuutoksen myötä valtion 
palkkatukirahoitus väheni oleellisesti 
yleishyödyllisissä osakeyhtiöissä, joita lain-
säätäjä ei tässä yhteydessä tunnista eikä 
tunnusta omana ryhmänään. Nykyisen 
hallituksen tiukka leikkauspolitiikka 
käytännössä pysäytti välityömarkkina-
toiminnan useaksi kuukaudeksi kesällä 
ja syksyllä, mikä vaikeutti tukityöllistä-
mistä Kierrätyskeskuksessa. Valitettavasti 
leikkauslinja näyttäisi jatkuvan tänäkin 
vuonna jättäen yhä useamman ihmisen 
syrjäytymisvaaraan.

Sopeutimme toimintamme työllistämis-
lainsäädännön ja -politiikan muutoksiin 
nopeasti: heti keväällä vähensimme hen-
kilöstömitoitusta ja kesän ja syksyn ajan 
toimimme alimiehityksellä. 

Samaan aikaan turvapaikanhakijoiden 
määrä Euroopassa ja Suomessa kasvoi 
räjähdysmäisesti. Vielä viime vuonna 
vaikutukset eivät ehtineet heijastua 
Kierrätyskeskukseen kovin paljon, mutta 
sitä mukaa kuin hakijat saavat myönteisiä 
turvapaikkapäätöksiä ja heidän kotoutta-
misensa alkaa, voimme tarjota yhteis-
kunnalle merkittävää apua.

Uutta pontta verkkokaupasta

Viime vuoden merkittävimpiä päänavauk-
sia oli verkkokaupan avaaminen elo-
kuussa. Avaamista valmisteltiin huolella, 
ja se näkyy lopputuloksessa: olemme 
saaneet positiivista palautetta verkkokau-
pan toiminnasta ja ulkoasusta. Volyymit 
ovat verkossa vielä pienet – ensi vaiheessa 
tavoitteet ovatkin enemmän markkinoin-
nilliset kuin myynnilliset. Opeteltavaa 
ja kehitettävää on etenkin logistiikassa, 
mutta sen kehittyessä verkkokauppa 
on meille yhä potentiaalisempi myynti-
kanava.

Koulutustoimintojen linjassa volyymit 
kasvoivat HSY:lle alihankintana tehtävän 
laajan neuvontayhteistyön myötä. Kasva-
neesta neuvontamäärästä selvisimme kii-
tettävästi, ja neuvonnan laatu oli saadun 
palautteen perusteella erinomaista. Syksyllä 
toimme kestävän kulutuksen teemaa entistä 
paremmin esille myymälöissämme uuden-
tyyppisen, toiminnallisen näyttelysisällön 
myötä.

Toimintalinjojen hyvät tulokset eivät tie-
tenkään olisi olleet mahdollisia ilman taus-
talla toimivia tukipalveluja, joita on saatu 
hiottua entistä paremmiksi. Henkilöstö- ja 
taloushallinto, viestintä, kehitysyksikkö ja 
IT-palvelut muodostavat yhdessä vankan 
selkänojan, jonka tuella toimia.

Toiminnan ja prosessien kehittämisellä 
ja hyvällä yhteishengellä saatiin pienem-
mälläkin henkilöstöllä hienoja tuloksia 
aikaan. Uudelleenkäyttöön ohjattujen 
tavaramäärien kasvun lisäksi pystyimme 
parantamaan niin työn kuin tilankäytönkin 
tuottavuutta. Kiitokset siis henkilöstölle, 
asiakkaille ja muillekin sidosryhmille vuo-
desta 2015. Toivotan teille energiaa ja intoa 
ottaa vastaan tulevat tyvenet ja myrskyt.

Juha ”Quide” Lehtikuja
toimitusjohtaja
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Kierrätyskeskus Oy on vuonna 1990 
perustettu yleishyödyllinen yritys, 
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luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa 
ympäristötietoisuutta sekä lisätä 
osallisuuden ja työnteon mahdolli-
suuksia. Kierrätyskeskus ei jaa 
voittoa omistajilleen, vaan käyttää 
kaikki toiminnan tuotot ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestäviin, tulevaisuutta turvaaviin 
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Kierrätyskeskuksella on pääkau-
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Läpinäkyvää omistajuutta 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Muita 
suurimpia osakkaita ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, pääkaupun-
kiseudun kunnat sekä pienempinä joukko yleishyödyllisiä yhteisöjä, yrityksiä ja 
yksityishenkilöitä. Lisää hallinnostamme sivulla 32.

Kierrätyskeskus ei jaa voittoa omistajilleen, vaan kaikki tuotto käytetään 
yhtiön päämäärien edistämiseen. Jokainen lahjoittaja, ostaja, osallistuja ja 
vierailija tukee työtämme kestävän yhteiskunnan puolesta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa 
tavoittelematon, yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen
yritys. Kierrätyskeskuksen tehtävänä on luoda 
mahdollisuuksia ja tahtoa ekologisesti, sosiaalisesti 
ja taloudellisesti kestäviin tekoihin.

toimintamme 
tarkoituksena on
Vähentää luonnonvarojen kulutusta ja 
edistää uudelleenkäyttöä. Kierrätyskeskus 
ylläpitää kierrätyskauppoja ja -tavarataloja, 
korjaa vanhaa ja tekee vanhasta uutta.

Kasvattaa ympäristötietoisuutta. Jaamme 
tietoa ympäristöasioista ja tarjoamme 
ympäristökasvatusta sekä -koulutusta.

Lisätä osallisuuden ja työnteon 
mahdollisuuksia. Työllistäminen, vapaa-
ehtoistoiminta ja yhteistyö paikallisyhteisön 
kanssa ovat keskeinen osa toimintaamme.

näin 
KierrätYSKeSKuS tOimii

Kierrätyskaupat ja -tavaratalot
Myymälät tarjoavat kiertoon tulleita tavaroita ja
verstastuotteita edullisesti pääkaupunkiseudulla.

Ympäristökoulutus ja -kasvatus
Koulutuspalvelu Tuuma tarjoaa ympäristökoulutusta
yrityksille ja yhteisöille, Ympäristökoulu Polku lapsille
ja kasvattajille.  

Tekniset verstaat
Teknisillä verstailla korjataan polkupyöriä ja
sähkölaitteita uudelleenkäyttöön.

Uudistusverstaat
Plan B tekee vanhoista materiaaleista muun muassa
muodikkaita vaatteita ja asusteita. Kädentaitopalvelu 
Näprä jalostaa kierrätystavaroista kädentaito- 
materiaaleja ja järjestää kädentaitopajoja.

miKä 
KierrätYSKeSKuS?

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
tärkeimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, 
työntekijät, omistajat, media sekä yhteis-
työkumppanit tavaroiden uudelleenkäytön, 
ympäristökasvatuksen ja työllistämisen 
alueilla.

Kierrätyskeskuksen viestinnän tehtä-
vänä on tarjota ajankohtaista tietoa sidos-
ryhmille ja edistää kestävää elämäntapaa 
yrityksen arvojen mukaisesti. Kierrätys-
keskus viestii aktiivisesti verkkosivuillaan, 
sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä, 
myymälöissä ja tapahtumissa. 

Somessa kiinnostivat 
polkupyörät ja tuunaus

Edellisvuonna perustettu sosiaalisen 
median tiimi jatkoi ahkerointiaan vuonna 
2015: sisältöjä saatiin eri kanaviin niin 
myymälöiden ja asiantuntijatyön kuin 
hankkeiden ja hallinnonkin puolelta. 
Vuoden lopulla Kierrätyskeskuksella oli 
seuraajia Facebookissa yli 10 000 ja Twitte-
rissä noin 1 800. Uutena mediana otettiin 
käyttöön kuvanjakopalvelu Instagram, 
jossa tykkäyksiä keräsivät etenkin kekseli-

äästi tuunatut kierrätyshuonekalut. Lisäksi 
yhä useampi bloggaaja innostui kirjoitta-
maan Kierrätyskeskuksesta ja sen toimin-
nasta. Sosiaalisessa mediassa puhuttivat 
myös polkupyörät, niiden kierrättäminen 
ja korjaaminen.

Tekstiiliteema sai näkyvyyttä 
mediassa

Kierrätyskeskuksen työ kiinnosti muka-
vasti paikallista mediaa. Vuonna 2015 
Kierrätyskeskus esiintyi lehti-, radio- ja tv-
jutuissa yli 130 kertaa. Juhlavuoden myötä 
mediapanostukset keskitettiin pitkälti 
tekstiilin kierrätykseen: juttuja syntyi 
muun muassa taiteilija Jani Leinosen 
kanssa järjestetyistä Huonon tekstiilin 
hautajaisista, vaatteiden kierrätyksestä ja 
uusiopuolen tekstiilituotteista. 

Myös yhteistyö tapahtumajärjestäjien ja 
muiden kumppaneiden kanssa lisäsi Kier-
rätyskeskuksen tunnettuutta. Esimerkiksi 
kasvuyritystapahtuma Slushin päälavalla 
nähdyt Plan B -malliston uusiokalusteet 
toivat ansaittua huomiota kestävän 
kehityksen mukaiselle ajattelutavalle.

Antoisaa yhteistyötä 
moneen suuntaan

Vuoden mittaan Kierrätyskeskuksen 
henkilöstöä osallistettiin vahvasti sisäiseen 
brändityöhön. Strategiakierrosta pohjus-
tanut vuoropuhelu toi esiin arvokkaita 
näkökohtia toiminnan kehittämiseksi. 
Myös ulkoisten sidosryhmien kanssa teh-
dyssä yhteistyössä koettiin onnistumisia. 
Esimerkiksi pajatoimintaan keskittynyt 
yhteistyö Espoon Diakoniasäätiön kanssa 
hyödytti molempia osapuolia. Asiantuntija-
yhteistyötä tehtiin muun muassa Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa.

Kumppanien kanssa järjestetyt keräyk-
set sujuivat hyvin: kevään tekstiilikeräys 
Marttojen kanssa poiki runsaasti positii-
vista palautetta ja loppusyksystä HSY:n 
kanssa toteutettu kiertävä pientavarakeräys 
helpotti arjen ekotekoja tuomalla kierrätys-
mahdollisuuden lähelle asukkaita. 

SidOSrYHmäYHteiStYö 
Ja VieStintä
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Arvomme

Ympäristö-
vastuullisuus

Yhteisöllisyys

aitous

empaattisuus

Järkevyys

avainlukuja pähkinänkuoressa
  
Uudelleenohjatut
tavarat yhteensä 3 417 337 kpl + 23 %

Myydyt tavarat 2 194 538 kpl + 25 % 
Jaetut ilmaistavarat 1 222 799 kpl + 19 %

Koulutuksen kautta
tavoitettu 39 000 henkilöä + 5,4 %

Liikevaihto 6 515 616 euroa + 18 %
Myymälämyynti + 18,6 %
Verstaat yhteensä + 27 %
Koulutuspalvelut + 8,6 %

Myymälöiden lukumäärä 6 + verkkokauppa

Henkilömäärä keskimäärin kuukaudessa 
Työsuhteet 
(vakituiset + määräaikaiset) 272 hlöä

 Palvelusuhteet
 (harjoittelu, työkokeilu, opiskelu) 140 hlöä
 Tuntityöntekijät 40 hlöä
Henkilötyövuodet yhteensä/vuosi 358,9 htv



Tekstiilin kiertotalous (TEKI)
Toukokuussa 2015 käynnistyneessä 
hankkeessa loppuunkäytetyistä puu-
villatekstiileistä valmistetaan uutta 
kuitua tekstiiliteollisuudelle VTT:n 
kehittämän selluloosan liuotusmene-
telmän avulla. Tavoitteena on toimia 
edelläkävijänä jätetekstiilihaasteen 
ratkaisemisessa sekä haastaa alan 
toimijat ja kuluttajat tavoittelemaan 
tekstiilijätteen nollatoleranssia.

Uudelleenkäyttöön ohjaavien 
yritysyhteistyömallien 
jatkokehittäminen ja niiden 
integroiminen kierrätyskeskus-
toimijan perustoimintoihin
Ympäristöministeriön ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen yhteis-
hanke on jatkoa Uudelleenkäyttöön 
ohjaavan ja motivoivan palvelumallin 
rakentaminen yrityksille -hankkeelle. 
Se alkoi syyskuussa 2015 ja jatkuu 
kesäkuuhun 2016. Tavoitteena 
on kehittää eteepäin palvelumalleja 
asiakas- ja yritysrajapinnoissa ja juur-
ruttaa tarvittavia työprosesseja osaksi 
Kierrätyskeskuksen perustoimintoja.

Lanefies-projekti
Kolmivuotinen hanke yhteistyössä 
Viron, Latvian ja Hollannin kanssa 
päättyi elokuussa 2015. Ympäristö-
kasvatukseen liittyvän hankkeen tar-
koituksena oli vertaisoppiminen sekä 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen. Sen puitteissa toteutet-
tiin viikon mittainen opintomatka 
kuhunkin hankemaahan. Suomi toimi 
isäntämaana helmikuussa 2015.

Nousukierteeseen
Työhönvalmennusta alle 30-vuotiaille 
kehittänyt Nousukierteeseen-hanke 
sai jatkorahoituksen huhtikuuhun 
2015 asti. Keväällä hankkeessa juur-
rutettiin vuoden 2014 aikana luotuja 
hyviä käytäntöjä, autettiin nuoria 
itsenäisessä sähköisessä työnhaussa 
ja järjestettiin heille pienryhmä- 
valmennusta. 

HanKKeet
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oli vuonna 2015 
mukana hankkeissa, joissa kehitettiin tekstiilin uudelleen-
käyttöä, yritysyhteistyömalleja, ympäristökasvatuksen 
käytäntöjä ja työhönvalmennusta.

POimintOJa
VuOden VarreLta

Kävellen kauppaan, 
polkien kotiin!
Kierrätyskeskus korjaa vuosittain noin 
2 000 polkupyörää ajokuntoon. Talven 
2015 aikana huollettu tuhannen pyörän 
erä tuli myyntiin maaliskuussa ja vietiin 
käsistä lähes saman tien. Pyörien suosio 
oli huimaa, ja osa kiinnostuneista jäi 
valitettavasti ilman menopeliä.

Keräysauto kierteli 
pääkaupunkiseudulla
Kierrätyskeskuksen maksuton keräys-
auto kiersi syyskuusta joulukuuhun 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkko-
nummen asuinalueilla. Auto otti kyytiin 
ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, 
kuten astioita, kenkiä, kirjoja, mattoja, 
harrastusvälineitä ja polkupyöriä.

Plan B näkyi Slushissa
Kierrätyskeskuksen Plan B -uusiomallisto 
kalusti kasvuyritystapahtuma Slushin 
päälavaa 11.–12.11. Kierrätyksellä ja 
uudelleenkäytöllä oli vuonna 2015 
tapahtumassa vahva rooli.

Kierrätyskeskukseen 
tuli kaasuauto
Lue ensimmäisestä biokaasulla kulke-
vasta pakettiautostamme sivulta 15.

Kansainvälistä tunnelmaa 
Lanefies-seminaarissa
Kierrätyskeskus sai helmikuussa vie-
raakseen Lanefies-hankkeen edustajia 
Hollannista, Virosta ja Latviasta. 20 
hengen ryhmä tutustui mm. aikuisille 
suunnattuun ympäristökasvatukseen 
ja suomalaiseen koulujärjestelmään.

Ympäristökoulu Polku 
näkyi kansainvälisesti
Ympäristökoulu Polku kävi kahdessa 
kansainvälisessä konferenssissa esit-
telemässä animaation ja varjoteatterin 
käyttöä nuorten ympäristökasvatuksessa. 
Edustajamme vierailivat Tallinnassa 
huhtikuussa ja Göteborgissa kesäkuussa.  

Verkkokauppa avattiin 
elokuussa
Lue lisää sivulta 14.

Huonon tekstiilin 
hautajaiset
Kierrätyskeskus ja taiteilija Jani Leinonen 
järjestivät lokakuussa Huonon tekstiilin 
hautajaiset. Samalla julistettiin alka-
neeksi uusi kestävän tekstiilin aikakausi. 
Kelvottoman Rievun hautajaissaattue 
kulki Senaatintorilta Kiasmaan juhlistaen 
näin Kierrätyskeskuksen 25-vuotista 
taivalta.

Kierrätys pelitti maailma 
kylässä -festareilla
Toukokuun lopulla järjestettävä Maailma 
Kylässä tunnetaan paitsi kiinnostavasta 
ohjelmasta, myös loistavista lajittelu-
mahdollisuuksista. Kierrätyskeskus 
koordinoi lajitteluneuvontaa ja osallistui 
tapahtuman jätehuollon suunnitteluun 
jo kahdeksatta vuotta peräkkäin.

Kuhinaa Kierrätystehtaalla 
Suomen suurin ekologisen kulttuurin 
tapahtuma Kierrätystehdas järjestettiin 
Kaapelitehtaalla 25.–26.4. Tapahtumassa 
vieraili viikonlopun aikana noin 9 500 
kävijää. ”Osallistuminen oli hyödyllistä, 
saimme lisää näkyvyyttä ja myyntikin oli 
parempi kuin aiemmin”, totesi Plan B:n 
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Suomenojan kauppa 
täytti vuoden
Suomenojan kierrätyskaupan 1-vuotis- 
synttäreitä juhlittiin 28.11. Uuden toimi-
pisteen ensimmäinen vuosi sujui mallik-
kaasti, ja asiakkailtakin saatiin hyvää 
palautetta.

Henkilökuntajuhlat 
Kaapelin talvisirkuksessa
Joulun alla kierrätyskeskuslaiset 
kokoontuivat yhdessä Kaapelitehtaan 
Pannuhalliin seuraamaan lumoavaa 
Talvisirkusta. Tapahtumaan oli kutsuttu 
koko henkilökunta, vapaaehtoiset sekä 
sidosryhmien edustajia.

Ympäristökoulu 
kävi tartossa
Kierrätyskeskuksesta käytiin loppu-
vuodesta perehdyttämässä virolaisia 
ympäristökouluttajia mm. Green Offi-
cen ja kestävän elämäntavan saloihin.



teKStiiLiJäte SuOmeSSa

• Suomalaiset hankkivat uusia 
vaatteita ja kodintekstiilejä

 70 miljoonaa kiloa vuodessa, 
noin 13 kiloa henkilöä kohti.

• Jätteeksi tästä päätyy valtaosa 
eli noin 10 kiloa, mikä tarkoittaa 
vuositasolla yli 50 miljoonaa 
kiloa tekstiilijätettä.

• Tarjolla on entistä enemmän 
halpoja ja huonolaatuisia 
riepuja, jotka eivät kelpaa 
uudelleenkäyttöön tai 
materiaalina kierrätettäviksi.

Vaatteiden – kuten muunkin orgaanisen 
jätteen – kaatopaikkakielto astui voimaan 
vuoden 2016 alussa, minkä johdosta 
tekstiilin kierrätykselle etsitään kuumei-
sesti uusia keinoja. Yksi merkittävimmistä 
avauksista on toukokuussa 2015 käynnis-
tynyt TEKI-projekti, jossa pilotoidaan ja 
mallinnetaan kiertotalouden periaattei-
den mukainen, tekstiilijätettä teollisesti 
hyödyntävä suljetun kierron ekosysteemi. 
Tavoitteena on edistää tekstiilien kiertoa 
tuottaen samalla uusia liiketoimintamalleja 
ja lisäarvoa mukana oleville yrityksille. 
Projekti saa tukea Tekesin Green Growth 
-ohjelmasta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja kier-
totalouteen erikoistunut konsultointiyritys 
Ethica kokosivat hankkeeseen joukon suo-
malaisia toimijoita arvoketjun eri vaiheista. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
tehtävä oli kerätä ja esikäsitellä prosessoita-
vaksi puuvillatekstiiliä, jota ei voinut enää 
käyttää uudelleen vaatteena tai hyödyntää 
kierrätystuotteiden materiaalina. 

Käyttökelvottomasta 
kierrätyskuiduksi

Kierrätyskeskuksen kehitysvastaava Pia 

Engströmin mukaan esikäsittelyssä nou-
datettiin tarkasti jätelain etusijajärjestystä.   

– Keräsimme ja lajittelimme tekstiilit: 
ensin eroteltiin myynti- ja käyttökelpoiset 
tuotteet, minkä jälkeen matalan arvon puu-
villatekstiileistä valittiin Plan B:n ja Näprän 
käyttöön soveltuvat, kankaana hyödynnet-
tävät materiaalit. Sitten vasta päästiin varsi-
naiseen esiprosessointiin, jossa tekstiileistä 
poistettiin tuotelaput, painatukset, saumat, 
napit ja vetoketjut käsityönä, Engström ker-
too. Esiprosessoinnissa tehtiin yhteistyötä 
Espoon Diakoniasäätiön kanssa.

Esikäsitelty pilottierä lähetettiin hienon-
nettavaksi, minkä jälkeen se päätyi VTT:n 
haltuun entiselle viskoositehtaalle Valkea-
koskelle. Siellä materiaalista valmistettiin 
kuidutettavaa selluloosakarbamaattiliuosta.

– Prosessi on sinänsä tuttu, ja sille on teol-
liset edellytykset, mikä on hyvä, sillä tämä 
mahdollistaa skaalautuvuuden ja vanhojen 

tuotantolaitosten uudelleenkäytön. Kierrä-
tystä kertaa kaksi, toteaa tutkimusprofessori 
Ali Harlin VTT:ltä.

Laatua parantava kierrätysprosessi

Puuvillan valmistamiseen verrattuna VTT:n 
kehittämällä menetelmällä voidaan säästää 
yli 70 % vesijalanjäljessä ja 40–50 % hiilijalan-
jäljessä. Selluloosapohjaisen viskoosin val-
mistuksesta prosessi eroaa puolestaan siinä, 
ettei liuotukseen tarvita vaikeasti käsiteltävää 
ja ympäristölle haitallista rikkihiiltä.

Kierrätyskuidusta valmistetun kankaan 
odotetaan lisäksi olevan erittäin laadukasta.

– Lopputulos on puuvillan ja silkin väliltä 
olevaa, hengittävää materiaalia. Materiaali 
voisi korvata markkinoilla viskoosin lisäksi 
puuvillaa, jonka viljelyalaa ei ole mahdollista 
enää kasvattaa, Harlin sanoo. 

– Mekaanisessa kierrätyksessä kuitu lyhe-
nee ja tuote huononee kerta kerralta, mutta 
kemiallisesti pilkottaessa kuitu muunnetaan 
kokonaan uudeksi. Tämä on tietääksemme 
ensimmäinen kierrätysmenetelmä, jolla voi-
daan itse asiassa parantaa kierrätystekstiilin 
laatua, huomauttaa Engström.

Kaupallistaminen seuraava askel

Kierrätyskuidun kaupallinen hyödyntämi-
nen siintelee tällä hetkellä monien silmissä: 
kilparadalla alkaa olla jo tunkua.

– Esimerkiksi Ruotsissa on pilotin raken-
nus käynnissä samasta aihepiiristä, mutta 
olemme Suomessa noin vuoden, puolitoista 
edellä, Harlin kertoo.

 Jos pilotti onnistuu ja kierrätyskuitu-
neulos on laadukasta, on tarkoituksena 
ottaa mukaan uusia toimijoita ja suunnata 
vaateyritysten pakeille. 

– Start up -firman kanssa voisimme seu-
raavan vuoden aikana tuottaa muutamien 
kymmenien tonnien edestä näyte-eriä 
vaatefirmojen alihankkijoille. Tuotehyväk-
synnän jälkeen kuluu 18–24 kuukautta 
siihen, että voidaan käynnistää kaupallinen 
tuotanto, arvioi Harlin.

– Teknologioita on jonossa ja pilottihank-
keita vireillä, seuraavalla vuosikymmenellä 
saatamme olla jo pitkällä. Esimerkiksi ioni-
silla liuottimilla voidaan parantaa tekstiilin 
koostumusta siinä määrin, että kierrätys-
kuidun laatu ylittää tällä hetkellä kaupoissa 
nähdyn. 

Muutoksen hetki on nyt

TEKI-hanke on rohkaiseva läpimurto 
tekstiilijäteongelman ratkomisessa. Uusien 
teknologioiden ohella tarvitaan kuitenkin 
myös asennemuutosta.

– Haluamme saada kuluttajat huomaa-
maan tekstiilin laadun ja huoltamisen 
merkityksen. On ostettava parempaa ja 
vähemmän. Huonolaatuisten tekstiilien polt-
tamisessa energiajätteeksi hukataan hirveä 
määrä tuotantoon sitoutuneita luonnonva-
roja ja työtä. Lisäksi puuvillan viljely nielee 
rutkasti maa-alaa, jota voitaisiin käyttää 
ruoantuotantoon, Engström huomauttaa.

Harlin näkisi mieluusti myös liike-elämän 
kiinnostuvan kierrätyksen potentiaalista. 

– Kiertotaloudessa piilevää lisäarvoa ei 
osata vielä nähdä, yritykset kokevat sen enem-
män riippakivenä kuin mahdollisuutena. 
Muutoksen on kuitenkin tapahduttava nyt. 
Parin vuoden päästä on jo liian myöhäistä: 
momentum on kadonnut ja olemme hävin-
neet pelin.

Lisätietoja: www.reloopingfashion.org

teKStiiLiJätteen 
uuSi eLämä

teema

Tekstiilien kiertotalous -pilottihankkeessa (TEKI) tehdään 
uudelleenkäyttöön kelpaamattomista kuluttajapoisto- 
tekstiileistä täysin uudentyyppistä kuitua. Ensimmäiset 
uudesta kierrätyskuidusta valmistetut vaatteet ilmestyvät 
kuluttajien saataville vuoden 2016 lopulla.

teemana tekstiili
Viime vuosina yhä suurempi osa 
lahjoituksina saatavista vaatteista 
on niin huonolaatuisia, etteivät 
ne sellaisenaan kelpaa uudelleen-
käytettäviksi. Heikkolaatuisten 
kierrätysvaatteiden kysyntä on 
vähäistä suhteessa tarjontaan, 
joten valtaosalle huonolaatuisista 
vaatteista ei nykyisin ole juuri 
muita hyödyntämistapoja kuin 
polttaminen energiajakeena.

Kierrätyskeskus haluaa olla 
mukana etsimässä kestävämpiä 
vaihtoehtoja. Siksi osallistumme 
tekstiilien kierrätykselle uusia kei-
noja kehittävään TEKI-hankkeeseen.

Juha “Quide” Lehtikuja
Toimitusjohtaja
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Tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:ltä.

teKi-HanKKeen tOimiJat

• Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskus kerää ja esikäsittelee 
tekstiilit.

• SUEZ murskaa ja hienontaa 
materiaalin.

• VTT valmistaa materiaalista 
selluloosakarbamaattiliuosta 
ja kuiduttaa liuoksen.

• Pure Waste kehrää kuidut 
langaksi ja valmistaa langasta 
neulosta.

• Seppälä tuottaa neuloksesta 
malliston loppuvuodeksi 2016.



TyöTä aRjEn 
EKOTEKOjEn 
ETEEn
Ekologisesti kestävää tulevaisuutta turvaava työ on 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan ydin-
tarkoitus. Yhtiö vähentää luonnonvarojen kulutusta ja edis-
tää uudelleenkäyttöä. Koko yrityksen toiminta on osaltaan 
myös ilmastonmuutoksen hillintää, sillä kierrätys vähentää 
välillisesti ilmastovaikutuksia. Ympäristövastuullisuutta 
lisätään tarjoamalla ympäristökasvatusta ja -neuvontaa. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
sisäistä ympäristötyötä ohjaa johtoryhmä ja 
sitä tukevat Ekokompassi- ja Green Office 
-ympäristöjärjestelmät sekä Helsingin 
kaupungin ympäristöpolitiikka, -periaatteet 
ja -ohjeet.

Yrityksellä on ympäristövastaava sekä 
ympäristötiimi, jossa on edustajat yrityk-
sen johdosta ja eri toiminnoista. Jokaiseen 
toimipisteeseen on nimetty ympäristöjärjes-
telmän avainhenkilö sekä ekotukihenkilö. 
Kehitämme ympäristöpolitiikkaa ja -johta-
mista jatkuvasti, ja arvioimme tavoitteiden 
vaikuttavuutta vuosittain.

Uudelleenkäytössä
päästiin tavoitteisiin

Yksi ympäristötyön päätavoitteista on 
lisätä tavaran kierrätystä ilman, että 
jätemäärä merkittävästi kasvaa. Tavoitetta 
seurataan uudelleenkäyttöön ja jätteeksi 

päätyneen tavaramäärän suhteella, jonka 
mittari on uudelleenkäyttöluku. 

Vuonna 2015 uudelleenkäyttöluku 
parani huomattavasti, noin 30 prosenttia, 
edellisvuoteen nähden.

– Etenkin alkuvuosi oli loistava, ja 
kauppakohtaisissa tuloksissa tapahtui 
huimaa kehitystä. Edellisvuonna muutot 
toivat lukua alaspäin, joten pidemmällä 
tähtäimellä tulos ei ole niin mullistava, 
mutta pääsimme kuitenkin nopeasti takai-
sin normaalilukemiin ja saimme vähän 
petrattuakin, kertoo Kierrätyskeskuksen 
ympäristöasiantuntija Kati Hinkkanen.

Ekokompassi luotaa ympäristötyötä

HSY:n alla toimivan Ilmastoinfon myön-
tämä Ekokompassi on pääkaupunkiseudun 
pk-yrityksille suunnattu järjestelmä, joka 
helpottaa ympäristöasioiden hallintaa. 
Kierrätyskeskukselle Ekokompassi-todistus 

myönnettiin keväällä 2013. Ympäristöasian-
tuntija Kati Hinkkasen mukaan järjestelmä 
on kolmessa vuodessa osoittautunut varsin 
hyödylliseksi työkaluksi.

– Ekokompassin myötä tavoitteemme 
ovat selkiytyneet ja sisäinen ympäristötyö 
on entistä jäsentyneempää. Koska koko 
toimintamme perustuu ympäristön hyväksi 
tehtävään työhön, meille on erityisen tärkeää 
saada järjestelmällisyyttä toimintaan ja apua 
tärkeimpien toimenpiteiden valintaan. 
Järjestelmä oli hyödyksi etenkin viime 
vuonna ympäristöohjelmaa päivitettäessä.
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ediStYStä uSeaLLa SaraLLa
YmPäriStötYö

Kierrätyskeskuksen luonnonvaralasku-
rin avulla havainnollistetaan kierrätys- 
tuotteen luonnonvarasäästöjä näyttä-
mällä, paljonko resursseja olisi kulunut 
vastaavan uuden tuotteen elinkaaren 
aikana. Luvun näkee myymälässä tai 
verkkokaupassa asioidessaan ostok-
sen kuitista.

– Luonnonvaralaskuri laskee yhteen 
kaiken, mitä uuden tavaran aikaan-
saaminen on vaatinut, ja ilmoittaa 
kulutusluvun suuntaa-antavina kiloina. 
Lukema koostuu muun muassa 
tavaran valmistukseen käytetystä 
energiasta sekä sen materiaaleista, 
pakkaamisesta ja kuljetuksesta, 
kertoo Kierrätyskeskuksen ympäristö-
asiantuntija Kati Hinkkanen.

Ostamalla esimerkiksi Blu-Ray- 
soittimen Kierrätyskeskuksen verkko-
kaupasta säästyy luonnonvaroja 
arviolta 197 kiloa.

Vuoden 2016 alussa laskuria päi-
vitettiin, sillä viiden viime vuoden 
aikana kierrätettävät tavarat ja niiden 
koostumus ovat muuttuneet. 

 – Esimerkiksi putkitelevisiot 
ovat kadonneet lähes kokonaan, ja 
arvoesineissä on enemmän metalli-
sia esineitä. Lisäksi kierrätettäväksi 
tulee paljon sellaisia tavaroita, joille ei 
aiemmin ollut määritelty lukua ollen-
kaan, kertoo Hinkkanen päivityksen 
taustoista.

CaSe

entiStä eHOmPi 
LuOnnOnVaraLaSKuri
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Uudelleenkäyttöluku kertoo, 
miten suuri osa lahjoitetuista 
tavaroista on voitu ohjata 
uudelleenkäyttöön ja miten 
paljon on päätynyt poltettavaksi
jätteeksi. Mitä isompi luku, sitä 
suurempi osa materiaalista
pääsee kiertoon.

Kaupunkiviljelyn asialla

Kierrätyskeskuksen myymälöiden kom-
postit olivat aiempaa aktiivisemmassa 
käytössä vuonna 2015. Kaupunkiviljelyä 
harrastettiin Koivukylän, Kalasataman, 
Suomenojan ja Itäkeskuksen toimipisteissä.

– Suomenojalta saatiin valtava peruna-
sato. Siinä näki konkreettisesti, kuinka 
omalla kompostilla voi saada syötävää 
aikaiseksi. Kierrätystavarat sopivat hyvin 
kaupunkiviljelyn ajatukseen: keväällä 
teimme esimerkiksi vanhoista cd-levyjen 
kansista minikasvihuoneita sekä rikki-
näisistä kahvikupeista ja lusikoista nimi-
kylttejä kasvimaalle, Hinkkanen kertoo. 

Kaupunkiviljely kasvattaa asukkaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asuin-
ympäristöönsä, tuo säästöä ruokamenoihin 
ja havainnollistaa ruoantuotannon 
ekologisia näkökulmia. Lähiruoan viljely 
kaupunkiolosuhteissa mahdollistaa 

myös joutomaiden, pihojen ja asfaltti-
pintojen kestävän kehityksen mukaisen 
käytön ja vähentää viljelytuotteiden 
siirtämiseen ja säilyttämiseen kuluvaa 
energiaa.

Jätemäärä laski

Kierrätyskeskuksen jätemäärää onnis-
tuttiin laskemaan vuoden aikana tavara- 
virran kasvamisesta huolimatta. Onnis-
tumisessa keskeistä oli henkilökunnan 
sitoutuminen lajitteluun ja materiaalin 
käytön lisääminen. Henkilöstöä koulu-
tettiin aiempaa enemmän, ja Roskarumba-
jätepeliä pelattiin jokaisessa toimipisteessä.

– Toimintaympäristön muutos näkyy 
jätemäärän kehityksessä edelleen. 
Tavaramäärän kasvaessa jätemäärän 
pitämiseksi alhaisena on tehtävä paljon 
töitä jatkossakin, Kati Hinkkanen sanoo.

inFO

• Muovinkeräystoiminta käynnistyi 1.1.2016 kaksi vuotta aiemmin 
voimaan tulleen pakkausasetuksen myötä.

• Kotitalouksien pakkausjätteiden keräysvastuu siirtyi pakkausten 
tuottajille eli kaupalle ja teollisuudelle.

• Kerätty muovijäte pestään, lajitellaan ja myydään raaka-aineeksi 
muoviteollisuudelle.

• Muovinkeräyksen tavoitteena on kerätä aluksi 16 % pakkauksista.
• Vuodesta 2020 lähtien keräystavoitteena on 22 % muovipakkauksista.
• Muovin keräyspiste on oltava jokaisessa yli 10 000 asukkaan taajamassa.
• Muovinkeräyspisteitä tulee Suomeen yhteensä noin 500.
• Kierrätyskeskuksen Koivukylän, Kyläsaaren ja Nihtisillan 

tavarataloissa on muovinkeräyspisteet asiakkaille.

Avainluvut
YmPäriStötYö

uudelleenkäyttöluku Poltettava jäteuudelleenkäytöllä säästetyt luonnonvarat
27 850 tonnia kiinteitä luonnonvaroja 2,7 miljoonaa kuutiota vettä Ilman kulutus 5 440 tonnia
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vastaa CO2-päästöiksi muutettuna
625 suomalaisen vuosittaisia päästöjä.

625
695

vastaa 695 suomalaisen vuosittaista 
luonnonvarojen kulutusta.

vastaa 1 914 suomalaisen
vuosittaista piiloveden käyttöä.

1914 CO2

Uusia avauksia jätekeräyksessä 

Muovijätteen keräys käynnistyi 1.1.2016 
kaksi vuotta aiemmin voimaan tulleen 
pakkausasetuksen myötä. Uudistuksen 
yhteydessä kotitalouksien pakkausjätteiden 
keräysvastuu siirtyi pakkausten tuottajille eli 
kaupalle ja teollisuudelle. Pakkausmuovin 
kerääminen liittyy valtakunnalliseen 50 
prosentin materiaalikierrätystavoitteeseen. 

Myös Kierrätyskeskus kerää muovijätettä 
sekä omissa toiminnoissaan että asiakkailtaan. 
Keräyksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2015 
yhteistyössä tuottajayhteisöjen ja HSY:n 
kanssa.

– Tuottajavastuun laajentuessa koko 
kierrätysala on siirtymässä uudenlaiseen 
vastuunjakoon. Kyse on laajan mittakaavan 
murroksesta, jolla on valtakunnallista 
merkitystä. On selvää, että haluamme olla 
eturintamassa mukana alan kehityksessä, 
toteaa Hinkkanen.

KierrätYSKeSKuS On muKana 
muOViJätteen KierrätYKSeSSä
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Kierrätyskeskus päätti viime vuonna 
ottaa käyttöön ensimmäisen biokaasulla 
kulkevan pakettiautonsa. Logistiikka-
päällikkö antti Ojajärven mukaan kaasu-
autosta oli haaveiltu jo pidemmän aikaa.

– Nyt päästiin siihen pisteeseen, että 
tekniikka ja hinnoittelu olivat kohdillaan. 
Vaikka kaasuauto oli hieman kalliimpi 
hankkia, sen edut ovat ympäristön kan-
nalta kiistattomat. Haluamme näyttää 
hankinnalla esimerkkiä ja vähentää kul-
jetustemme päästöjä, Ojajärvi sanoo.

Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat 
jopa 90 % pienemmät kuin bensiinillä. 
Kierrätyskeskuksen ympäristöasian-
tuntija Kati Hinkkasen mukaan myös 
lähi-ilman laatu paranee, sillä biokaasun 
palamisessa ei synny lainkaan pien-
hiukkasia.

Lisäksi biokaasu on kotimainen 
polttoaine, jota valmistetaan esimerkiksi 
Espoossa kotien, kauppojen ja teollisuu-
den biohajoavista jätteistä. Hinkkanen 
sanookin kotimaisuuden olleen yksi 
valintakriteeri biokaasun käytölle.  

– Tankkausasemia on nykyään pää-
kaupunkiseudulla jo melko runsaasti, 
ja kaasua on helposti saatavilla toimi-
pisteidemme läheltä, joten tankkausta 
varten ei tarvitse ajaa pitkiä matkoja, 
Hinkkanen sanoo.

Kuljetukset siirtyvät tulevaisuudessa 
yhä enemmän ympäristöystävälliseen 
suuntaan.

– Seuraamme mielenkiinnolla esi-
merkiksi sähköautojen kehitystä, ja 
hankimme mahdollisuuksien mukaan 
jatkossa aiempaa ympäristöystävälli-
sempiä autoja, Hinkkanen sanoo. 

CaSe KaaSutteLemme eKOLOgiSemmin

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus mahdol- 
listaa ehjien ja käyttökelpoisten tavaroiden 
paikallisen uudelleenkäytön. Lahjoituksina 
saadut tavarat myydään tai lahjoitetaan ilmai-
seksi Kierrätyskeskuksen omissa kaupoissa 
pääkaupunkiseudulla. Uudelleenkäyttöön 
ohjattiin viime vuonna noin 3,4 miljoonaa 
tavaraa. Viidessä myymälässä ja verkkokau-
passa asioi yhteensä noin 660 000 ihmistä.

Myymälöiden osalta vuoden 2015 
kohokohta oli verkkokaupan avaaminen 
elokuussa. Uudistuksen myötä Kierrätys-
keskuksen tuotteet ovat saatavilla nyt 
maanlaajuisesti.

– Verkkokaupan avulla pyrimme 
nykyaikaistamaan imagoamme ja tuo-
maan kierrätystavaroita yhä useamman 
saataville. Tavoitteenamme on houkutella 
verkkokauppaan erityisesti nuoria asiak-
kaita, sanoo myymälätoimintojen johtaja 
Aatos Weckman.

Laajennettu aukiolo lisäsi asiakkaita

Kierrätyskeskuksen myymälöiden aukiolo-
aikoja laajennettiin vuonna 2014: lauan-
tain aukioloa myöhäistettiin tunnilla, 
ja sunnuntaiaukiolo otettiin käyttöön 
kaikissa myymälöissä vuoden lopulla. 

Vuonna 2015 laajennettujen aukioloaiko-
jen vaikutukset näkyivät asiakasvirroissa.

– Laajemmille aukioloajoille oli selvästi 
kysyntää, esimerkiksi sunnuntait ovat 
monelle luontevaa aikaa käydä kiertele-
mässä kauppoja, toteaa Weckman.

Suomenojalla hieno vuosi

Suomenojan myymälän ensimmäinen vuosi 
sujui hyvin: asiakkaat löysivät uuden toimi-
pisteen, tapahtumatarjonta oli runsasta ja 
marraskuussa saatiin lisätilaa alakerran 
laajennuksen myötä. Suomenoja osoittautui 
vuoden aikana suosituksi etenkin eläkeläis-
ten keskuudessa, ja päiväsaikaan järjestet-
tävät tapahtumat vetivät paikalle runsaasti 
väkeä. Tuotteista asiakaskuntaa kiinnostivat 
eniten astiat ja arvotavara.

– Ensimmäinen toimintavuosi oli onnis-
tunut ja mielenkiintoinen. Kesän aikana 
järjestimme asiakkaille paljon tapahtumia, 
kuten kesäkahvilan, kaupunkiviljelypäivän 
ja kierrätyskäsityömyyjäisiä. Myös yhteistyö 
paikallisten toimijoiden kanssa sujui hyvin. 
Mukana toiminnassamme ovat olleet muun 
muassa Espoon ja Soukan työhönvalmen-
nuskeskukset sekä Espoon kehitysvamma-
tuki ry, kertoo Suomenojan myymäläpääl-
likkö Päivi Vartiainen.

Tavaravirtojen kasvu edellyttää Kierrätys-
keskukselta omien prosessiensa jatkuvaa 
kehittämistä.

– Työ on tuottanut paljon hyviä oivalluk-
sia. Olemme nopeuttaneet etenkin suurten 
tekstiilimäärien käsittelyä kehittämällä 
esilajittelua, kertoo logistiikkapäällikkö 
Antti Ojajärvi. 

Kuljetusyksikön vuoden merkittävim-
piin muutoksiin kuului päätös keskittää 
kuljettajat, autot ja ajojärjestelijät omaan 
toimipisteeseen Konalaan, jonne siirrytään 
vuoden 2016 alkupuolella. Loppuvuodesta 
logistiikkayksikön pitivät kiireisenä kaasu-
auton hankinta ja tilapäinen kuljettajapula 
työllistämismäärärahojen loputtua.

– Kuljettajamme ovat palkkatuetussa 
työsuhteessa, joten määrärahojen loppumi-
nen näkyi meillä suoraan kaluston vajaa-
käyttönä. Tilanne oli haastava, mutta siitä 
selvittiin, Ojajärvi toteaa.

Liikkuvilla keräyksillä 
sujuvaa kierrätystä

Kierrätyskeskuksen maksuton keräysauto 
kiersi syksyllä 2015 Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla 
yhteensä 284 osoitteessa. Ensimmäistä 
kertaa järjestetty Hyvä kiertää -keräys 
sai innostuneen vastaanoton ja tuotti 
yhteensä 54 400 kiloa pääosin ehjää ja 
hyväkuntoista pientavaraa. Keräys järjes-
tettiin yhteistyössä HSY:n kanssa.

Myös Marttojen kanssa keväällä tehty 
keräyskampanja onnistui hyvin. Hyvät 
kiertämään! -keräys houkutteli keräyspis-
teisiin runsaasti kävijöitä, ja autoihin ker-
tyi hyvälaatuista lahjoitustavaraa yhteensä 
64 700 kilon edestä.

mOniPuOLiSemPia 
KierrätYSPaLVeLuJa

mYYmäLät

taVaraVirrat LiiKKuVat 
YHä teHOKKaammin

LOgiStiiKKa
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Verkkokauppamme 
löytyy osoitteesta 
kauppa.kierratyskeskus.fi

CaSe

Kierrätyskeskuksen verkkokauppa 
avattiin elokuussa 2015. Verkkokaup-
pavastaava esko Janatuisen mukaan 
uusi palvelu on herättänyt hyvin asiak-
kaiden mielenkiinnon.

– Nyt pystymme palvelemaan 
asiakkaita ympäri Suomen. Toivomme 
myös, että verkkokaupan myötä nuo-
ret löytävät meidät entistä paremmin.

Janatuisen mukaan kauppa toimii 
ikään kuin näyteikkunana kivijalkaliik-
keiden monipuoliseen tarjontaan.

– Piipahtamalla sivuillamme 
ihmiset toivottavasti huomaavat, 
miten hyvälaatuista ja käyttö- 
kelpoista tavaraa meillä on.

Valikoimaa ja koko palvelua 
kehitetään vuoden 2016 aikana.

– Tarkoitus on lisätä esimerkiksi 
huonekalujen ja toimistokalusteiden 
tarjontaa, Janatuinen kertoo. 

Verkkokaupan tuotteita voi tilata 
Postin ja Matkahuollon kautta, tai ne 
voi noutaa itse Kierrätyskeskuksen 
myymälöistä.

PaLVeLemme
nYt mYöS VerKOSSa

Keräyskampanjoiden 
kokonaiskertymästä 
noin 84 prosenttia
eli noin 100 000 kiloa 
oli tekstiilejä.

”



uudelleenohjatun tavaran 
jakautuminen

• Myydyt tavarat, 2 194 538 kpl

• Ilmaiseksi annetut tavarat, 1 222 799 kpl

36%

64%

3,4 milj.
kpl tavaraa

Kuljetukset

Noudot, kotitaloudet ja taloyhtiöt, 11 492 kpl
Noudot, yhteistyökumppanit, 1 157 kpl
Viennit, 3 079 kpl
Sisäiset ajot, 2459 kpl
Muut, 773 kpl

19 000
 

Yhteensä noin

kpl ajoja

61%
16%

13%

4%

6%

Avainluvut
mYYmäLät Ja LOgiStiiKKa

asiakas- ja tavaramäärät

2011 2012 2013 2014
0
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2015

1 000 kpl

• Myydyt tavarat, 2 194 538 kpl

• Ilmaistavarat, 1 222 799  kpl

• Asiakkaat, 661 386  kpl

16  työtä arjen ekotekojen eteen   Vuosikertomus 2015     Vuosikertomus 2015   työtä arjen ekotekojen eteen  17

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.mitä lahjoitustavaroille
tapahtuu?

Tavaralahjoitukset kulkevat lajittelu-

keskuksen kautta myyntiin tai ilmais-

osastoille. Tavarat lajitellaan kunnon 

mukaan joko suoraan myymälöihin tai 

verstaisiin kunnostettavaksi ja hyödyn-

nettäväksi kädentaitomateriaaleina 

tai uusiotuotteiden valmistukseen.

Kierrätyskeskuksen verstaat korjaavat 
vanhaa ja tekevät vanhoista materiaaleista 
uutta, sillä kaikki tavarat eivät sovi uudel-
leenkäyttöön sellaisenaan. Verstastoimin-
nassa olennaista on tavaroiden elinkaaren 
jatkaminen.

– Taloudellista tulosta tärkeämpää on 
luonnonvarojen säästäminen, työllistämis-
vaikutus ja yhteistyöverkostojen raken-
taminen. Osa korjaustyöstä tehdään itse, 
mutta materiaalia välitetään myös muille 
toimijoille, kertoo myymälätoimintojen 
johtaja Aatos Weckman.

Vuonna 2015 elektroniikkaverstaan 
myynti kasvoi 18 prosenttia ja polkupyö-
räverstaan 13 prosenttia. Suosituimpia 
tuotteita olivat kunnostetut polkupyörät, 
valaisimet, elektroniikkatarvikkeet ja tele-
visiot. Kädentaitopalvelu Näprän kierrätet-
tyjen askartelumateriaalien myynti kasvoi 
26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Näprän materiaalit ja
pajat kiinnostivat

Näprän askartelumateriaaleja myytiin 
vuoden aikana 86 978 kappaletta. Suosi-
tuimpia tuotteita olivat korumateriaalit 

ja langat. Myös Näprän työporukoille ja 
yksityisille ryhmille tarkoitetut pikkujoulu-
pajat kasvattivat suosiotaan.

Ilmaisia kierrätysmateriaaleja kädentaito-
ryhmille tarjoavan Näprä Ilmaistukun 
välittämän materiaalin määrä kasvoi 61,2 
prosenttia yltäen noin 20 000 kiloon.

– Materiaalia voi nykyään tilata verkosta 
ja noutaa lähimmästä Kierrätyskeskuksen 
toimipisteestä, mikä on lisännyt sen 
menekkiä. Lisää asiakkaita toi varmasti 
myös se, että vuonna 2015 olimme auki 
koulujen loma-ajat, kertoo Näprän osasto-
vastaava Marja Peltola.

SER-keräys luo työtä ja 
säästää luontoa

Kierrätyskeskuksen toimipisteisiin voi 
tuoda kaikenkuntoisia sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita. Korjauskelpoiset laitteet 
pyritään korjaamaan uudelleenkäyttöön. 
Korjauskelvottomat laitteet ohjataan 
sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) val-
tuutetuille käsittelijöille, jotka erottele-
vat laitteista kaiken kierrätyskelpoisen 
hyötykäyttöön.

Noin neljännes teknisten verstaiden 
kautta kulkevasta SE- ja metalliromusta 
pystytään käyttämään uudelleen. Tämä 
on hyvä luku ottaen huomioon, että 
tekniikka vanhenee verrattain nopeasti: 
kaikkea ei kannata korjata.

– Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin on 
sitoutunut paljon luonnonvaroja, joten on 
tärkeä varmistaa, voiko laitteen käyttää 
uudelleen ennen sen purkamista osiksi. 
Siksi on hyvä, että SER virtaa meidän 
kauttamme: pystymme tarjoamaan paitsi 
edullisia ja turvallisia kodinkoneita asiak-
kaille, myös mielekästä työtä laitteiden 
korjaajille, Aatos Weckman toteaa.

VerStaiLLa VanHaSta 
SYntYY uutta

VerStaat

Säästetyt kiinteät luonnonvarat

2011 2012 2013 2014 2015

27,9
tonnia
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Ympäristökoulutuksen rahoitus 

• Koulutusten myynti 194 000 €

• Työllistämistuet 39 000 €

• Lanefies-hanke 8 000 €

• Käsitys 2 -hanke 11 000 €

• Kauppojen tuloista tilitettävä osuus 187 000 €

439 000 
9%

43% 44%

3% 2%

euroa 

• Lapsille ja kasvattajille suunnatut 
 koulutukset 1 703 h

• Aikuisille, asiantuntijoille ja yrityksille
 suunnattu neuvonta 569 h

• Kierrätyskeskuksen henkilökunnan
ympäristökoulutukset 197 h 

2 468 
tuntia 
39 352 henkilöä tavoitettu

8%

69%

23%
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Avainluvut
VerStaat Ja KOuLutuS

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jatkokäsittely Ympäristökoulutus- ja neuvontatilaisuudetVerstaiden myyntimäärät
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tekniset verstaat
67 504 kpl (2014: 58 152 kpl) +16 %

Polkupyöräverstas
huollettu 2 089 kpl (2014: 1 850 kpl) +13 %
varaosa 2 792 kpl (2014: 2 863 kpl) -2 %

näprä 
101 899 kpl (2014: 74 326 kpl) +37 %

Plan B
1 988 kpl (2014: 1 379 kpl) +44 %

CaSe

PLan B JaLKautui
HeLSingin KeSKuStaan
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kuksen Plan B -uusiomallisto näkyi 
Helsingin keskustan kesäisessä 
katukuvassa viime heinäkuussa. 
Mallistoa oli myynnissä Akkunan 
pop up -tilassa Lasipalatsissa 
7.–25.7. Idean pop up -myymälästä 
keksi malliston oma verhoilija. 

– Myymälä Lasipalatsissa oli hyvä 
tapa saada mallistolle lisää näky-
vyyttä erityisesti keskustan alueella, 
sanoo Plan B:n osastopäällikkö tuuli 
ekholm.

Kävijöitä pop up -myymälässä oli 
keskimäärin sata päivässä. Ekholmin 
mukaan myynti koostui pääasiassa 
vaatteista. Ihasteluja saivat osak-
seen lisäksi ompelukoneen kanto-
laukuista tehdyt rahit, ja japanilaiset 
turistit pitivät Marimekko-kankaista 
tehdyistä tuotteista.

Plan B on Kierrätyskeskuksen 
uusiotuotteiden mallisto. Tuotteet 
valmistetaan kiertoon tulleista mate-
riaaleista Nihtisillan ompelimossa ja 
verstaalla, joissa työskentelee vajaa 
kymmenen käsityöosaajaa. Tuote-
merkki lanseerattiin jo vuonna 2006.

 

– Mallisto on kasvattanut myyn-
tiään tasaisesti, mutta haluamme 
kasvattaa edelleen sen tunnet-
tuutta, Ekholm sanoo. 

Suunnitelmissa onkin uusi pop up 
-myymälä, kunhan sopivan hintainen 
ja tarkoitukseen soveltuva tila löytyy.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
ympäristökoulutuslinjassa keskityttiin 
vuonna 2015 kahteen suureen kehittämis-
projektiin. Uusi Materiamysteeri-opetus-
paketti (ks. oheinen case) hyödyntää 
Kierrätyskeskuksen myymälöitä oppimis-
ympäristöinä: yläkoululaiset tutustuivat 
toimipisteissä eri luonnonvaroihin mobiili- 
ja pelillisyysnäkökulmien avulla. Helsingin 
seudun ympäristöpalvelujen tilaamassa 
kehittämisprojektissa puolestaan laadittiin 
viisi vesineuvontaan liittyvää opetuspakettia.

– HSY:n tilaama kokonaisuus liittyi vesi-
kummikoulutoimintaan ja siihen kuului 
alakoulun oppitunteja, pajamateriaalia 
ja opettajille suunnattu tietopaketti. Sen 
myötä järjestimme ensimmäistä kertaa 
ulkotunteja: 1–2-luokkalaisille veden 
kiertoa ja kulutusta havainnollistettiin 
pihaleikkien avulla, kun taas 3–4-luokka-
laiset vietiin tutkimaan lähivettä. Ulko-
tunnit otettiin innolla vastaan, ja vuonna 
2016 laajennamme konseptia luultavasti 
jäteneuvonnan puolelle, kertoo koulutus-
toimintojen johtaja Katja Viberg.

Kansainvälistä kasvatusyhteistyötä

Ympäristökoulutusta järjestettiin myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vuoden 
aikana vierailtiin Tarton ympäristökasvatus-
keskuksessa, jossa kehitettiin muun muassa 
Green Office -järjestelmää ja ideoita kestä-
vän elämäntavan koulutuksiin. Tallinnan 

ja Göteborgin kansainvälisissä ympäristö-
kasvatuskonferensseissa Kierrätyskeskuk-
sella oli posteri ja puheenvuoro varjo-
teatterin käytöstä ympäristökasvatuksen 
menetelmänä.

Vuoden aikana kansainvälistä yhteis-
työtä tehtiin myös Suomesta käsin. 
Monikansallinen Lanefies-hankeryhmä 
tutustui alkukeväästä aikuisille suunnat-
tuun ympäristökasvatukseen Kierrätyskes-
kuksen opastuksella. Vierailun innoitta-
mana Suomeen saapui myöhemmin myös 
hollantilaisten rehtorien ryhmä, jolle 

esiteltiin suomalaista koulujärjestelmää, 
kestävää kehitystä ja ympäristökasvatusta.

Onnistumisia sisäisessä koulutuksessa

Vuonna 2015 Kierrätyskeskuksen sisäisten 
ympäristötodistusten määrä tuplaantui. Valta-
osa sisäiseen Ekopassi-koulutukseen osallis-
tuneista suoritti sen koko laajuudessaan. He 
tutustuivat jätteiden lajitteluun ja vähentämi-
seen, luonnonvarojen kulutukseen, energian 
säästöön sekä kestäviin hankintoihin.

– Kierrätyskeskuksessa ympäristövas-
tuullisuus kuuluu kaikille, Viberg toteaa.

CaSe
KeStäVää KuLuttamiSta VOi
OPPia PeLaamaLLa

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu 
Polku on kehittänyt yläkouluikäisille ja 
toisen asteen opiskelijoille suunnatun 
opetuspaketin, joka opettaa kestävää 
kuluttamista nuorille hyödyntämällä 
pelillisiä opetusmenetelmiä.

– Opetus tapahtuu myymälöissämme 
ja käyttää hyväksi niistä löytyviä tuotteita, 
kertoo Kierrätyskeskuksen ympäristö-
kasvattavaja anu Kaila.

Myymälöissä seikkaillaan pienissä 
ryhmissä, ja jokaisella ryhmällä on 
käytössään tabletti, johon he tallenta-
vat vastauksensa annettuihin tehtäviin. 

Tarinan ideana on, että koululaiset ovat 
tulleet avaruudesta tutustumaan maa-
pallon materiaaleihin.

– Kullakin ryhmällä on tutkittavanaan 
yksi materiaali: puu, puuvilla, metalli, lasi 
tai öljy. He selvittävät, millaisista tuot-
teista kyseistä materiaalia löytyy, mistä 
materiaali alun perin tulee, miten se 
jalostetaan tuotteiksi ja miten materiaalin 
kulutusta voisi vähentää, Kaila kertoo. 

Tehtävien vastauksista koostuu table-
tille seikkailun aikana minuutin pituinen 
video, joka katsotaan jälkikäteen koulussa. 
Kailan mukaan koululaiset ovat ottaneet 

pelillisen tavan opiskella innokkaasti vas-
taan ja antaneet vinkkejä tablettien vielä 
tehokkaampaan hyödyntämiseen. 

Pelin kehittämisessä on ollut mukana 
myös Aalto-yliopiston kuvataidekas-
vatuksen opiskelija Liisi Huotari, joka 
tutki pelillisiä menetelmiä hyödyntävää 
opetuskokonaisuutta maisterin opin-
näytetyöhönsä.

Huotari kiittelee työn antia.
– Monialaisessa työryhmässä sain 

uutta näkökulmaa siihen, miten jotakin 
ilmiötä tai teemaa voidaan tutkia 
yhdistämällä eri oppiaineita. 

YmPäriStöneuVOnta Sai uuSia muOtOJa
KOuLutuS

• SER:n ja metallin käsittelijöille 834 tonnia, 
(2014: 873 tonnia) -4,5 % 
Uudelleenkäyttöön  252 tonnia

23%

77%

(2014: 256 tonnia) -2 %



PääKauPunKiSeudun KierrätYSKeSKuKSen 
SOSiaaLiSen VaStuun Periaatteet 
Hyvä työpaikka
Tarjoamme merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään.

Hyvä naapuri
Luomme keinoja kasvattaa yhteisöllisyyttä.

Vastuullinen yhteiskunnan jäsen
Kehitämme toimintatapoja, joiden puitteissa asiakkaamme ja muut 
sidosryhmämme voivat osallistua sosiaalisen vastuun kantamiseen. 

yhTEISö
VOIMaVaRana
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tehdään sosiaalisesti 
kestävää ympäristötyötä. Pitkäaikaistyöttömien ja osatyö-
kykyisten työllistäminen on keskeinen osa toimintaamme.
Kierrätyskeskus tarjoaa myös asiakkaille ja lähialueiden asukkaille
mahdollisuuden tehdä vastuullisia tekoja lahjoittamalla tavaraa 
sekä tekemällä kestäviä kierrätyshankintoja ja vapaaehtoistyötä. 
Toimintaamme ohjaavat sosiaalisen vastuun periaatteet.
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VaStuuLLiSta YmPäriStötYötä 
ediStämäSSä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa, 
tapahtumissa ja yhteistyöprojekteissa, jotka 
liittyvät sosiaalisesti kestävään ympäristötyö-
hön tai työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Vuonna 2015 kumppaneitamme asian-
tuntijatyössä olivat esimerkiksi Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura sekä Luonto- 
ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto 
LYKE. Ympäristökasvatukseen liittyvästä 
yhteistyöstä voit lukea lisää sivulta 26–27. 
Sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista 
yhteistyötä tehtiin myös paikallisten toi-
mijoiden ja järjestöjen kanssa. Esimerkiksi 
Espoon Diakoniasäätiö toimi Kierrätys-
keskuksen kumppanina TEKI-hankkeessa 
ja kunnosti uudelleenkäyttöön tulevia 
talvikenkiä. Säätiö auttaa erityistukea tar-
vitsevia, kuten mielenterveyskuntoutujia, 
työttömiä ja asunnottomia.

Lisäksi tuimme tavaralahjoituksin 
muun muassa oppilaitosten koulutus-
hankkeita sekä kulttuuritapahtumia.

Kierrätyskampanjat 
helposti työpaikalle

Kierrätyskeskus kehittää asiakkailleen 
ja muille sidosryhmilleen jatkuvasti 
uusia keinoja kantaa sosiaalista vastuuta. 
Vuoden 2015 aikana järjestimme esimer-
kiksi 42 yrityksille suunnattua kierrätys-
kampanjaa. Kampanjoiden tavoitteena 
on tehdä pientavaroiden kierrätyksestä 
mahdollisimman helppoa tuomalla keräys-
laatikot ja -säkit suoraan työpaikoille. 
Työntekijöillä on muutama päivä aikaa 
toimittaa turhaksi jääneet, käyttökelpoi-
set tavarat kotoaan keräyslaatikoihin, 
jotka noudetaan sovittuna ajankohtana. 
Punnitsemisen ja lajittelun jälkeen lahjoi-

tustavarat toimitetaan Kierrätyskeskuksen 
myymälöihin.

Keräysten yhteydessä järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan myös tietoiskuja, 
joissa Kierrätyskeskuksen ympäristökon-
sultti kertoo kampanjasta ja kierrätyksen 
merkityksestä. Vuonna 2015 konseptia 
kokeiltiin ensimmäistä kertaa myös kou-
luissa ja päiväkodeissa.

– Meillä on ympäristökasvatustoiminnan 
myötä laajat yhteydet pääkaupunkiseudun 
koulumaailmaan, joten siihen suuntaan 
oli luontevaa laajentua. Koulut ovat hyviä 
kohteita keräyskampanjoille, sillä ne ovat 
työyhteisöinä sopivan kokoisia ja viestintä 
toimii niissä keskimääräistä paremmin. 
Yhteistyö sekä koulujen että yritysten kanssa 
on sujunut hienosti, kertoo ympäristöasian-
tuntija Ville Heinilä.

Itäkeskuksen toimipisteessä
vastuunjaosta kerrotaan kierrätys-
farkuista tehdyn seinän avulla.



Strategisissa suunnittelutehtävissä 
toimiva Hanna Lilja on tehnyt töitä
Kierrätyskeskuksessa vuodesta 1997 
eli melkein kaksikymmentä vuotta. 

– Ensi kosketuksen organisaatioon 
sain Kierrätyskeskuksen ja Helsingin 
yliopiston yhteisen kurssin kautta, kun 
opiskelin ympäristönsuojelutiedettä. 
Mukavien kokemusten myötä hakeuduin 
Kierrätyskeskukseen töihin, aluksi teke-
mään tuntitöinä ympäristöneuvontaa ja 
erilaisia projekteja.

Tämän jälkeen vuosiin onkin mahtunut 
paljon erilaisia työtehtäviä. Lilja on toi-
minut muun muassa yhteisöllisyyskoor-
dinaattorina, myymäläpäällikön sijaisena 
sekä hankepäällikkönä. Neljä viime vuotta 
hän on ollut vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattorina avustaen myös erilaisissa 
henkilöstöhallinnon tehtävissä, kuten 
rekrytoinnissa.

– Vapaaehtoistyö on yksi mahdolli-
suus päästä mukaan tekemään hyvää 

Kierrätyskeskuksen kanssa. Vapaaehtoi-
sista on meille iso apu. Tehtävän suola 
on mahdollisuus tavata uusia ihmisiä.

Lilja viihtyy Kierrätyskeskuksessa, 
koska siellä luotetaan ihmisiin ja heidän 
osaamiseensa. Hänestä on mukava 
tehdä työtä, joka aidosti hyödyttää 
ympäristöä ja yhteiskuntaa.

– Uskon, että tämä talo tarjoaa uusia 
mielenkiintoisia haasteita myös tulevai-
suudessa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
tavoitteena on olla hyvä työpaikka, jossa 
arvostetaan osaamista ja työhyvinvointia. 
Tarjoamme työttömille työnhakijoille määrä- 
aikaisia työtehtäviä ja tukea jatkotyöllisty-
miseen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 

Vuonna 2015 Kierrätyskeskuksessa 
työskenteli keskimäärin 272 henkilöä 
joko vakituisessa tai määräaikaisessa työ-
suhteessa. Määräaikaisista työntekijöistä 
205 oli työllisyysvaroin palkkatuettuja. 
 

Muissa palvelusuhteissa oli keskimäärin 140 
henkilöä: 116 työkokeilijana, 15 harjoittelijana, 
5 avotyössä ja 4 yhdyskuntapalveluksessa. 
Kierrätyskeskus työllisti myös freelancer-
ympäristöneuvojia ja tuntityöntekijöitä.

Työpaikkana Kierrätyskeskus on 
monimuotoinen ja tukee työntekijöidensä 
kehitystä tarjoamalla esimerkiksi työhön-
valmennusta, osaamisen mukaan räätälöityä 
työtä, koulutuksia ja mahdollisuuden työ-
elämäkorttien suorittamiseen.

Työhyvinvointi paranee 
yhdessä tekemällä

Jokavuotinen henkilöstökysely osoitti 
kierrätyskeskuslaisten olevan varsin 
tyytyväisiä muun muassa työpaikkansa 
ilmapiiriin, työn mielekkyyteen, työ- 
yhteisöön ja esimiestyöhön.

– Suuri vaihtuvuus vaikuttaa usein 
työhyvinvointia heikentävästi. Kysely 
kuitenkin osoitti, että meillä viihdytään 
ja työ koetaan mielekkääksi, henkilöstö-
johtaja Elina Kauppila sanoo.

merKitYKSeLLiStä Ja 
mieLeKäStä tYötä

HYVä tYöPaiKKa

Toimipistekohtaisen virkistystoiminnan 
lisäksi myös koko organisaatiolle suunnatut 
tapahtumat otettiin hyvin vastaan. Rasti-
lassa järjestetty kevättapahtuma ja joulu-
kuinen vierailu Talvisirkukseen kiinnostivat 
sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia.

Toimiva ja turvallinen työpaikka

Työturvallisuuden seurantaa parannettiin 
vuosittaisen riskikartoituskyselyn lisäksi 
turvallisuusauditointien avulla. Vuodenvaih-
teessa toteutettuun riskikartoituskyselyyn 
vastasi yhteensä 218 kierrätyskeskuslaista.

– Kyselyllä kartoitetaan työssä esiinty-
viä riskejä ja vaaroja sekä etsitään asioita, 
jotka voisimme jatkossa tehdä vieläkin 
paremmin. Aloitimme lisäksi yhteistyön 
työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin 
asiantuntijayrityksen, 3T Ratkaisujen 
kanssa. Sen tuloksena käytössämme on 
nyt multimediaa hyödyntäviä oppimate-
riaaleja, joissa käydään läpi työnantajan 
ja työntekijän vastuita työturvallisuus-
asioissa, kertoo työsuojelupäällikkö 
Janne Toivonen. 

Vuoden aikana Kierrätyskeskuksessa 
kehitettiin myös henkilöstöhallinnon 
prosesseja ja työhönvalmennusta. Uutena 
käytäntönä lanseerattiin aloituskeskuste-
lut, joissa ovat läsnä työntekijä, työhön-
valmentaja ja esimies.

– Haastatteluissa käydään läpi uuden 
työntekijän taustaa, kiinnostuksen koh-

teita ja tulevaisuuden suunnitelmia sekä 
kartoitetaan, kuinka hänen kokemustaan 
voidaan parhaiten hyödyntää. Tarkoituk-
sena on myös selvittää, millaiset tehtävät 
ja koulutus Kierrätyskeskuksessa parhaiten 
tukevat työntekijän jatkosuunnitelmia. 
Uusi toimintatapa on otettu hyvin vastaan, 
ja sen on katsottu hyödyttävän kaikkia 
osapuolia, toteaa työhönvalmentaja Taneli 

Kuusiholma.

Avainluvut
HenKiLöStö

Henkilöstöjakauma keskimäärin vuoden aikana
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CaSe ParaSta LuOttamuS Ja
muKaVat tYöKaVerit 

Johtamisen ja esimiestyön koulutukset

113 osallistumiskertaa 
Henkilöstöosaston järjestämät

 
esimies- ja asiantuntijakoulutukset

14 osallistujaa Huugo-koulutus, EHYT RY

7 osallistujaa Muutoksen johtaminen, Oiva Akatemia

72 osallistumiskertaa Sisäiset Sympa-koulutukset

8 osallistujaa Työhyvinvointikorttikoulutus, Elo

muu henkilöstökoulutus

52 osallistujaa Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskoulutukset
 sekä työelämän sosiaaliset taidot -koulutus

21 osallistujaa EA1-koulutukset

10 osallistujaa Kassakoulutus

80 osallistumiskertaa 
Hygieniapassi, työturvallisuuskortti, trukkikortti, tulityökortti,

 
sähkötyöturvallisuuskortti, anniskelupassi, atk:n perustaidot

467 valmennuskertaa Yksilövalmennus 

Henkilökunnan koulutukset ja valmennukset

Hanna Lilja on työskennellyt Kierrätyskeskuksessa useissa
eri tehtävissä melkein kaksikymmentä vuotta.

Vakituiset, 54 hlöä

Muut palvelusuhteet, 140 hlöä

Määräaikaiset, 218 hlöä

 
 

41213%

34%
53%

Muut palvelusuhteet
Työkokeilu 116
Opiskelija 15
Avotyö 5
Yhdyskuntapalvelu 4



Myymälöissä viihdytään, 
kierrätystä arvostetaan

Kierrätyskeskuksen kauppojen ja tava-
ratalojen asiakkaat ovat yleisesti ottaen 
erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun 
sekä myymälöiden valikoimaan, sijaintiin 
ja aukioloaikoihin. Vuonna 2015 tehdystä 
asiakaskyselystä kävi ilmi, että myymälöi-
hin tullaan yleisimmin ostamaan jotain 
tiettyä tuotetta, tekemään löytöjä tai 
lahjoittamaan tavaraa. Tavallisimmat syyt 
Kierrätyskeskuksen suosimiseen olivat 
tuotteiden edullisuus, mahdollisuus lah-
joittaa ylimääräisiä tavaroita ja halu sääs-
tää ympäristöä ostamalla käytettyä uuden 
sijaan. Kyselyn mukaan noin 95 prosenttia 
asiakkaista suosittelisi Kierrätyskeskusta 
tuttavilleen.

Koulutus kannustaa 
ympäristötekoihin

Koulutustoiminta tukee pääkaupunkiseu-
dun asukkaiden mahdollisuutta osallistua 
omaan elinpiiriinsä liittyvien ympäristö-
kysymysten käsittelyyn sekä tarjoaa yrityk-
sille ja yhteisöille konkreettisia välineitä 

ympäristötyöhön ja -tekoihin. Koulutus-
palvelujen asiakkaita ovat pääkaupunki-
seudun aikuis-, lapsi- ja oppilasryhmät, 
kasvattajat, tapahtumajärjestäjät sekä yri-
tykset ja muut organisaatiot. Suurimman 
osan neuvonnasta tilaa Espoon, Helsingin, 
Kauniaisen ja Vantaan kuntayhtymä 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Eri ikäisille lapsille ja nuorille räätälöidyt 
opintokokonaisuudet pyritään rakentamaan 
siten, että oppiminen on sekä hauskaa että 
mielenkiintoista. Koulujen ja päiväkotien 
henkilökunnalle suunnatussa ympäristö- 
koulutuksessa annetaan mm. ideoita 
ympäristökasvatukseen sekä toiminta-
kulttuurin muuttamiseen kestävämmäksi 
ja osallistavammaksi. Aikuisryhmien 
ja tapahtumien neuvonnan tavoitteena 
taas on kestävämpi arki. Tietoa tarjotaan 
esimerkiksi kodin jätehuollosta, kompos-
toinnista tai kestovaipoista.

Kierrätyskeskuksen koulutustoiminta 
saa asiakkailtaan erinomaiset arviot. 
Vuoden 2015 asiakaskyselyssä keskiarvo 
oli peräti 3,72 korkeimman arvosanan 
ollessa neljä.

Merkityksellistä vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoiset tukevat monin tavoin 
Kierrätyskeskuksen työtä ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävämmän yhteiskunnan 
puolesta. Vapaaehtoiset pitävät esimerkiksi 
maksuttomia askartelutuokioita koululai-
sille, osallistuvat kädentaitopalvelu Näprän 
talkoopäiviin, auttavat ympäristökerhojen 
vetämisessä ja ahkeroivat myymälöiden 
ilmaistavaraosastoilla. Vapaaehtoiset ohjaa-
vat myös kursseja ja kerhoja, joita järjeste-
tään Kierrätyskeskuksen henkilökunnalle 
heidän jatkotyöllistymisensä tukemiseksi.

Vapaaehtoistyö on monelle tilaisuus 
tutustua uusiin ihmisiin, kartuttaa hyö-
dyllisiä taitoja, jakaa omaa osaamistaan 
ja saada päivään mielekästä tekemistä. 
Se tarjoaa myös mahdollisuuden toimia 
konkreettisesti kestävän kehityksen puo-
lesta. Vuonna 2015 Kierrätyskeskuksen toi-
mintaan osallistui noin 100 vapaaehtoista.

HaLuamme OLLa
OSa YHteiSöämme

Vuoden 2014 lopussa avatussa 
Suomenojan myymälässä ensim-
mäinen toimintavuosi sisälsi paljon 
yhteisöllistä tekemistä lähialueen 
naapureiden kanssa. 

Esimerkiksi Espoon ja Soukan työ-
keskusten omia pajatuotteita on ollut 
myymälässä myynnissä, ja ne tuovat 
myymäläpäällikkö Päivi Vartiaisen 
mukaan mukavan lisän Suomenojan 
valikoimaan. Kesällä myymälän teras-
silla järjestettiin kierrätysmateriaaleja 
hyödyntäville käsityöläisille maksut-
tomat käsityömyyjäiset, ja Espoon 
kehitysvammatuki ry piti terassilla 
pariin otteeseen kesäkahvilaa. Myös 
Martat ovat olleet mukana kahvilatoi-
minnassa ja järjestivät myymälässä 
vaatteiden korjauspajan.

Kevään puutarhakausi aloitettiin 
pitämällä naapurissa sijaitsevan 
Plantagenin kanssa yhteiset kaupunki-
puutarhan istutus- ja kompostointi-
päivät.

– Lisäksi meillä käy alueen kouluja ja 
päiväkoteja vierailulla. Lapset ja nuoret 
ovat ihania ja innostuneita vieraita.

Kesällä 2016 alueen terassia 
aiotaan hyödyntää vähintään yhtä 
aktiivisesti. Suomenojan myymälä 
on saanut kesää varten käyttöönsä 
oman tapahtumateltan. 

– Myös koulu- ja päiväkotiyhteis-
työtä jatketaan, olemme mukana 
muun muassa Iivisniemen koulun 
kummitoiminnassa, Vartiainen kertoo. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus toi-
mii osana paikallisyhteisöä ja verkostoituu 
niin koulujen, päiväkotien, yhdistysten 
kuin taloyhtiöidenkin kanssa kestävän elä-
mäntavan edistämiseksi. Koulutustoiminta 
tukee asukkaiden ja erityisesti lasten 
osallisuutta elinympäristöön liittyvissä 
kysymyksissä. Ympäristötyöhön voi osallis-
tua myös toimimalla Kierrätyskeskuksen 
vapaaehtoisena.

Alueellista verkostoa rakentamassa

Kierrätyskeskuksen myymälöiden tavoit-
teena on luoda vuoropuhelua oman lähi-
yhteisönsä kanssa ja tehdä toimipisteistä 
naapurustonsa näköisiä.

– Olemme pyrkineet olemaan hyvä 
naapuri ja kehittämään yhteistyötä 
paikallisten toimijoiden kanssa. Esimer-
kiksi tapahtumien yhteydessä tarjoamme 
mielellämme tilojamme käsityöläisten 

käyttöön, jotta he saavat kierrätyskäsitöi-
tään esille, sanoo myymälätoimintojen 
johtaja Aatos Weckman.

Koivukylän tavaratalo Vantaalla on tullut 
tunnetuksi erityisesti suosituista huutokau-
poistaan. Vuonna 2015 huutokaupoista tuli 
vakiintunut osa toimintaa, ja nyt niitä jär-
jestetään lauantaisin noin kerran kuussa. 
Huudettavana on muun muassa lasi tavaraa, 
tauluja ja antiikkia, ja onpa kaupattavana 
ollut kerran infrapunasaunakin.

– Saimme huutokaupoille vakituiset tilat 
myymälän kanssa samasta kiinteistöstä, 
mikä helpottaa järjestelyjä. Paikalle saapuu 
yleensä noin 200 huutajaa. Suosituimpia 
tuotteita ovat keräilyesineet: tunnettujen 
lasitaiteilijoiden signeeratuille teoksille 
löytyy aina ottajia, samoin muumimukeille, 
kertoo Koivukylän myymäläpäällikkö Jani 

Sintonen.

PaiKaLLinen YHteiStYö PaLKitSee
HYVä naaPuri

CaSe

Kierrätyskeskuksen
toiminta tuo toivoa
ja tekee iloiseksi.

”

– Asiakaspalaute

Hyvä, että 
olette olemassa!

”

– Asiakaspalaute
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1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (1 541) antaman arvosanan keskiarvo

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

(2014: 3,63)

(2014: 3,30)

(2014: 3,48)

(2014: 3,61)

• Palvelu on ystävällistä

• Kauppa on viihtyisä

• Sijainti on sopiva

• Aukioloajat ovat sopivat

3,57

3,32

3,46

3,61

1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (116) antaman arvosanan keskiarvo

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

• Osallistujat saivat 
 hyödyllistä tietoa

• Aiheesta heräsi ryhmässä 
 keskustelua myöhemminkin

• Neuvoja osasi työnsä

Neuvonnan varaaminen 
 onnistui hyvin

(2014: 3,84)

(2014: 3,35)

(2014: 3,83)

(2014: 3,88)

3,91

3,33

3,81

3,85

Kauppojen asiakastyytyväisyystutkimus vuonna 2015 Koulutuksen asiakastyytyväisyystutkimus vuonna 2015

Avainluvut
aSiaKaStYYtYVäiSYYS
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VerKOStOitumiSta Ja 
VaiKuttamiSta

VaStuuLLinen YHteiSKunnan JäSen

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, edistämään kestävää hyvin-
vointia ja tukemaan paikallistaloutta, 
joka ei perustu tuotannon ja kulutuksen 
kasvuun. Tavoitteena on lisätä ympäristö-
tietoisuutta ja työnteon mahdollisuuksia.  
Osana tätä työtä Kierrätyskeskus muun 
muassa pyrkii vahvistamaan ympäristö-
kasvatuksen yhteiskunnallista painoarvoa.

Koulutuksella valmiuksia 
vaikuttamistyöhön

Vuonna 2015 Kierrätyskeskus sai edusta-
jan Sitran järjestämään Kestävän talous-
politiikan johtamiskoulutukseen, jossa 
tavoitteena on vahvistaa päättäjien kykyä 
tarttua kestävän talouden tulevaisuuden 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kursseille 
kutsutaan kerrallaan noin 30 osallistujaa 
yhteiskunnan eri sektoreilta.

– Kurssi oli mielenkiintoinen kokonai-
suus. Osallistujat olivat yritysmaailmasta, 
järjestösektorilta ja politiikasta. Kurssin 
keskeinen anti olikin mahdollisuus 
verkostoitua ja kasvattaa omia valmiuksia 

vaikuttamistyöhön, toteaa koulutukseen 
osallistunut kehitysjohtaja Tuovi Kurttio.

– Oli avartavaa nähdä, millaisista 
lähtökohdista talouspolitiikkaa Suomessa 
tehdään. Monesti ekologiset näkökulmat 
jäävät päivänpolttavien teemojen, kuten 
valtion velkaantumisen, varjoon. Tämä 
on ymmärrettävää, mutta tehtävämme on 
muistuttaa päättäjiä niistä mekanismeista, 
jotka ylläpitävät elämän ja hyvinvoinnin 
edellytyksiä maapallolla. Vain niiden rajoissa 
voidaan tehdä vastuullista politiikkaa.

Yhteistyöllä keinoja 
vaikuttavuuden mittaamiseen

Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tehtiin 
lisäksi osana Arvo-liittoa, johon Kierrätys-
keskus liittyi syksyllä 2014. Arvo-liitto on 
yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö, 
jonka tavoitteena on rakentaa taloudelli-
sesti ja eettisesti kestävää yritystoimintaa 
Suomessa.

– Arvo-liiton tutkimusryhmässä pyrim-
me löytämään tapoja yhteiskunnallisten 
yritysten vaikuttavuuden arviointiin. Kal-
taistemme toimijoiden työn vaikutuksia on 

usein vaikea osoittaa. On vielä kohtuullisen 
helppo laskea, kuinka paljon yhteiskunta 
säästää suorissa kuluissa tukityöllistämi-
sen myötä. Huomattavasti vaikeampaa on 
mitata niitä merkittäviä vaikutuksia, jotka 
tulevat ihmisten toimintakyvyn säylyttämi-
sestä tai jopa palauttamisesta, Tuovi Kurttio 
huomauttaa. 

– Ei ole valmista kaavaa, jolla voitai-
siin laskea, kuinka paljon yhteiskunnan 
rahoja säästyy, jos onnistumme estämään 
päihteiden käytön tai vaikka mielenter-
veysongelmien synnyn tai syrjäytymisen. 
Yritämme kuitenkin koko ajan kehittää 
keinoja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä 
Kierrätyskeskuksen sisällä että yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa.

Ekososiaalisen sivistyksen asialla

Kierrätyskeskus osallistui vuosina 2014 
ja 2015 Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seuran koordinoimaan vaikuttamisyhteis-
työhön, jossa kommentoitiin vuonna 2016 
uudistuvia esi-, perus- ja lukio-opetuksen 
opetussuunnitelmia sekä nuorisolakia 
kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ekososiaalisella sivistyksellä tarkoitetaan inhimillisen kasvun 
kautta saavutettua ymmärrystä sellaisista ihmisenä olemisen 
oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat riippuvuuteen 
luonnosta ja toisista ihmisistä. Ekososiaalinen sivistys auttaa 
ottamaan ekologiset ja sosiaaliset kysymykset huomioon
jokapäiväisessä toiminnassa sekä kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. Ekososiaaliseen sivistykseen kuuluvat 
kriittisyys, ajattelun taidot ja kyky asettua muiden asemaan.

eKOSOSiaaLinen
SiViStYS
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– Ehdotimme, että kestävän elämänta-
van ja ekososiaalisen sivistyksen edistä-
minen lisättäisiin opetussuunnitelmien 
lisäksi myös nuorisolakiin. Ihmisten ja 
luonnon hyvinvointi ovat olennaisesti riip-
puvaisia toisistaan, ja tämän tulisi näkyä 
myös nuorisotyössä. Lisäksi on tärkeää, 
että lait ja ohjaavat asiakirjat ovat linjassa 
keskenään niin asiasisällön kuin termien-
kin osalta, sanoo koulutustoimintojen 
johtaja Katja Viberg.

Ympäristökasvatuksellista asiantuntija- 
yhteistyötä tehtiin myös Luonto- ja ympäris-
tökasvatuksen tukiverkosto LYKEn kanssa. 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liiton koordinoiman verkoston pääasial-
linen tehtävä on tukea varhaiskasvatusta 
ja perusopetusta ympäristöaiheiden 
opettamisessa.

– LYKEn kanssa olemme tehneet yhteis-
työssä muun muassa MAPPA-hakupalvelua, 
jossa ympäristökasvatustyötä tekevien 
tahojen aineistoja on kerätty yhteiseen ma-
teriaalipankkiin. Hanke on ollut käynnissä 
jo muutaman vuoden, mutta viime vuonna 
MAPPA otettiin tehokkaammin käyttöön ja 

sitä markkinointiin aktiivisemmin opetta-
jille. Kehitystyö jatkuu vuonna 2016, toteaa 
ympäristökasvattaja Hanniina Manner, 
joka on myös Suomen luonto- ja ympäris-
tökoulujen liiton puheenjohtaja vuosina 
2015-16.

Tulevaisuuden näkökulmia 
kestävään kehitykseen

Loppuvuodesta Kierrätyskeskus oli 
mukana järjestämässä Ympäristökasvatus-
päiviä, joka on alan vuosittainen pääta-
pahtuma. Marraskuun alussa Helsingissä 
järjestettyyn tapahtumaan kokoontui 200 
ympäristökasvattajaa eri puolilta Suomea 
pohtimaan kestävän elämäntavan teemaa.

– Tapahtumassa käsiteltiin muun muassa 
ilmastonmuutoksen hillintää, tulevaisuuden 
kestäviä elämäntapoja sekä YK:n ja UNESCOn 
uusia kestävän kehityksen tavoitteita. 
Suomen osalta kansainvälisiin tavoitteisiin 
sitoutuminen vaatii poliittista tukea ympä-
ristökasvatukselle sekä satsaamista nuorten 
osallistumismahdollisuuksien kasvattami-
seen ja aktiivisten, kestävien paikallisyhtei-
söjen rakentamiseen, Katja Viberg sanoo.

inFO

      Vuosikertomus 2015   Yhteisö voimavarana  27

tehtävämme on 
muistuttaa päättäjiä 
niistä mekanismeista, 
jotka ylläpitävät 
elämän ja hyvin- 
voinnin edellytyksiä 
maapallolla.

”



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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Liikevaihto jatkoi kasvuaan

Vuonna 2015 yhtiön toiminta kasvoi 
edelleen. Koulutustoimintojen liikevaihto 
kasvoi 8,6, tavaramyynnin 19,8 ja verstas-
toiminnan 20,6 prosenttia. Koko liikevaihto 
kasvoi 18,0 prosenttia. Kierrätyskeskuksen 
tuloista 60,4 prosenttia tuli myymälöiden ja 
koulutuksen liikevaihdosta, 0,7 prosenttia 
hanketuloina ja 38,9 prosenttia tukina. Liike-
vaihdon kasvu jäi suunnitellusta, mutta 
tiukalla kulukurilla tulos oli positiivinen.

Lakimuutos pakotti 
uudelleenjärjestelyihin

Vuoden 2015 alussa toteutettu palkkatuki-
lain uudistus nakersi Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen rahoituspohjaa tun-
tuvasti rahoituksen pudotessa noin viisi 
prosenttiyksikköä. Kierrätyskeskus eroaa 
organisaatiomuodoltaan monista muista 
alan toimijoista, ja sitä on aiemmin koh-
deltu yleishyödyllisenä yhtiönä.

– Nyt meidät luokitellaan osakeyhtiöksi, 
joten palkkatukitasomme aleni merkittä-
västi. Yleishyödyllisyys ja roolimme palkka-
tukityöllistäjänä huomioidaan edelleen, 
mutta taloudellisesti uudistus oli kova 
kolaus, toimitusjohtaja Juha Lehtikuja 

sanoo.
Kierrätyskeskuksen työntekijöiden 

määrä on kasvanut vuosittain, mutta laki-
uudistuksen myötä henkilöstön mitoitusta 
jouduttiin tarkistamaan. Kesä ja syksy tasa- 
painoiltiin pienentyneiden resurssien ja 
tuottavuuden kasvattamisen ristipaineessa.

– Heinäkuusta lokakuuhun työllistämis- 
määrärahat olivat kokonaan loppu, 

emmekä voineet aloittaa uusia työllistä-
missuhteita. Tämän johdosta meidän oli 
kehitettävä prosesseja entistä paremmiksi: 
kohdensimme esimerkiksi työvoiman 
käyttöä asiakasvirtojen mukaan. Tätä työtä 
jatkamme edelleen vuonna 2016, sillä 
mikäli lisäbudjettiin ei nopeasti saada uusia 
määrärahoja, on kesällä todennäköisesti 
edessä sama tilanne. Kireässä taloustilan-
teessa välityömarkkinoiden merkitys 
tahtoo päättäjiltä valitettavasti unohtua, 
Lehtikuja toteaa.

Välityömarkkinat vaarassa

Yhteiskunnallisena yrityksenä Kierrätys-
keskus edistää aktiivisesti paitsi kestävää 
kehitystä, myös sosiaalista tasa-arvoa. Toi-
mintaan käytetyt julkiset varat palautuvat 
moninkertaisesti työllistämistoimenpiteistä 
syntyvinä säästöinä.

– Lakimuutos ja tukityöllistämismäärä-
rahojen leikkaus asettavat avointen 
työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuneet 
entistä heikompaan asemaan. Yhteiskun-
nalla täytyy olla tarjota pysyväisluonteisia 
järjestelyjä syrjäytymisen estämiseksi, vaikka 
kaikille ei olisikaan nähtävissä selkeää polkua 
avoimille työmarkkinoille, näkee Lehtikuja. 

Kunnat paikkaavat osaltaan valtion rahoi-
tuksen tyrehtymistä, mutta vuosi 2016 tulee 
todennäköisesti olemaan tukityöllistämisen 
kannalta yhtä haastava kuin edeltäjänsä.

– 2015 oli vielä puskurivuosi, mutta nyt 
ollaan rahoitusvajeen asettamien reali-
teettien edessä: meidän on sopeuduttava 
pienempään palkkatukitasoon.

Taloudellista lisäarvoa
yritysyhteistyöllä

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on 
rakentaa yhteistyömalleja, jotka edistävät 
materiaalin uudelleenkäyttöä.

– Yritykset tuntuvat heränneen kierto-
talouden mahdollisuuksiin, mikä on 
hienoa, mutta uudelleenkäytön edistämi-
nen, joka on ensisijainen tavoitteemme, 
tuntuu olevan vieraampi käsite. Kulutus-
hyödykkeet tulisi aina pyrkiä käyttämään 
loppuun tavaroina, ennen kuin ne pääty-
vät materiaalikierrätykseen. Näin saadaan 
hyödynnettyä myös hyödykkeiden tuot-
tamiseen kulunut työ ja energia, toteaa 
kehitysjohtaja Tuovi Kurttio.

Vuoden 2015 merkittävimpiä avauksia 
oli kasvuyritysten Slush-tapahtuman kanssa 
tehtävä yhteistyö. Slushissa kierrätys ja 
uudelleenkäyttö olivat näkyvästi esillä, ja 
päälavan kalusteina käytettiin Kierrätyskes-
kuksen Plan B -uusiomallistoa.

– Kertaluonteiseen käyttöön ostettu 
uusi tuote on jo itsessään askel huonoon 
suuntaan, vaikka tavaran voisikin laittaa 
kiertoon. Uuden tavaran arvoa lyhytaikai-
nenkin käyttö pudottaa huomattavasti, 
kierrätystavaran ei niinkään. Se, että 
tapahtumissa hyödynnetään uudelleen-
käyttötuotteita, kertoo järjestäjien 
ympäristömyönteisyydestä sekä halusta 
innostaa ja herättää ajatuksia. Se on hyvää 
markkinointia sekä tapahtumalle että 
kierrätysaatteelle, Kurttio toteaa.

YmPäriStötYötä 
taLOuden raameiSSa
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236 000 €

Henkilöstökulut 73,02 %
Toimitilakulut 14,63 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 3,22 %
Viestintä- ja markkinointikulut 2,43 %
Ajoneuvokulut 1,42 %
Muut hallintokulut 1,37 %
Muut yhteensä: 5,28 %
Atk-laite- ja ohjelmakulut 0,97 %
Kone- ja kalustokulut 0,58 %
Matkakulut 0,49 %
Edustuskulut 0,08 %
Myyntikulut 0,72 %
Tutkimus- ja kehityskulut 0,52 %
Hallintopalvelut 0,53 %
Muut liikekulut 0,02 %

Avainluvut
VarOJenKäYttö

toiminnan rahoitus

toiminnan kulut

Liikevaihdon kasvu

tilikauden tulos

Henkilöstön jakauma 2014-2015

3
2011 2012 2013 2014 2015

4

5

6

milj. €
7

6,5 milj. € +955 000
+18

+225 530
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CaSe

mataLamPi KYnnYS 
tYömarKKinOiLLe

Suomessa on monia, joiden kynnys 
työllistyä on korkea pitkittyneen 
työttömyyden, osatyökykyisyyden, 
sairauden, vamman tai näiden yhdistel-
män seurauksena. Kun riski syrjäytyä 
työelämästä kasvaa, voi työtä ja tukea 
osaamisen kehittämiseen löytyä väli-
työmarkkinoilta.

– Usein alemman tuottavuuden 
aloilla, kuten kierrätyksessä, pesulatoi-
minnassa tai ympäristötyössä toimivat, 
tyypillisesti järjestötaustaiset organi-
saatiot auttavat näitä ihmisiä osallistu-
maan työelämään, sillä ne osaavat hyö-
dyntää heidän työ- ja toimintakykyään 
oikealla tavalla, sanoo Vates-säätiön 
kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.

Vates-säätiö koordinoi kahdeksan 
organisaation muodostamaa, Suomen 
sosiaali ja terveys SOSTE ry:n kanssa 
tiivistä yhteistyötä tekevää välityö-
markkinatoimijoiden yhteistyöryhmää. 
Sen tavoitteena on parantaa vaikeasti 
työllistyvien henkilöryhmien asemaa. 
Myös Suomen Kierrätyskeskusten 
yhdistys on yhteistyöryhmän jäsen, 
ja kierrätyskeskukset työllistävät 
osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä 
esimerkiksi varasto- ja kunnostustöihin. 

Lindbergin mukaan välityömarkkina-
toimijat voivat auttaa yrityksiä sopivien 
työntekijöiden löytämisessä ja työteh-
tävien räätälöinnissä. Yhteistyön myötä 
yritysten on helpompaa tarjota vaikeasti 
työllistyville työpaikkoja ja siten kantaa 
sosiaalista vastuuta. 

– Asenne on avainasemassa, jotta 
tunnistetaan ihmisten kyvyt ja osaami-
sen moninaisuus. Yhteiskunnallisesti 
kestävän työllisyysasteen saavutta-
minen edellyttää, että työelämän ja 
työelämään osallistumisen käsitettä 
muutetaan ja kehitetään. Kaikkien 
työkyky tulisi huomioida työelämän 
kehittämisessä, Lindberg sanoo. 

Haasteena on hänen mukaansa tukea 
työnantajia tunnistamaan erilaisille 
hakijoille sopivia, aidosti liiketoimintaa 
tukevia työtehtäviä omassa organisaa-
tiossaan. 

Välityömarkkinoita tarvitaan erityi-
sesti silloin, kun avoimet työmarkkinat 
eivät vedä. 

– Työllistämisen kynnyksen madal-
tamiseksi tarvitaan tukipalveluja, kuten 
rahallinen palkkatuki sekä erilaiset 
valmennuspalvelut, joilla varmistetaan 
työvoiman tarjonta ja torjutaan syrjäy-
tymistä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Hol-
lannissa palkkatukea käytetään hyvin 
tuloksin huomattavasti enemmän kuin 
meillä Suomessa, Lindberg korostaa. 

asenne on avain-
asemassa, jotta
tunnistetaan ihmisten 
kyvyt ja osaamisen 
moninaisuus.

”
• Myynti 59,37 %
    

•
 Palkkatuet 25,49 %

•
 Kuntatuet ja -lisät 12,03 %

• Hanketulot 0,72 %

•

 Vuokra-avustukset 0,95 %

• Koulutustuki 0,03 %
 Muut tulot 0,04 %

 Palkkiot ja korvaukset 0,05 %

Euroa

Prosenttia

Euroa

Vakituiset

Määräaikaiset

Määräaikaiset

Työkokeilijat

Opiskelijat

Avotyössä

Yhdyskunta-
palvelussa 4

54
44

13
26

205
234

116
90

15
17

5
4

4
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Vuonna 2015 Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen kaikissa yksiköissä käytiin läpi 
sisäisiä prosesseja. Toimintojen dokumen-
toinnilla ja näkyväksi tekemisellä haluttiin 
virtaviivaistaa toimintatapoja ja hahmottaa 
paremmin kokonaisuutta. Kehitystyö jatkuu 
lupaavien tulosten saattelemana vuonna 2016.

Toimintaa tehostettiin ottamalla käyttöön 
uusi HR-järjestelmä Sympa.

– Sympan avulla saamme yhdenvertaista 
ja samanaikaista tietoa eri puolilta taloa, 
mikä helpottaa kaikkien osapuolten toimin-
taa. Aloitimme lisäksi työvuorosuunnittelun 
kehittämishankkeen, ja valitsimme työvuoro-
suunnittelun työkaluksi Tiiman. Käyttöön-
ottoprojekti alkoi loppuvuodesta ja jatkuu 
toukokuulle 2016. Odotamme Tiiman paranta-
van resursointia, kun oikeanlainen osaaminen 
saadaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan 
kysynnän mukaan, toteaa henkilöstöjohtaja 
Elina Kauppila.

Hallintorakenne

Kierrätyskeskus on Helsingin kaupunkikon-
sernin tytäryhteisö, jonka toimintaa säätelee 
paitsi osakeyhtiölaki myös pääomistajan, 
Helsingin kaupungin määrittelemä konserni-
ohje. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa 
toiminnan läpinäkyvyys ja se, että tytär-
yhteisöissä hoidetaan kaupungin omaisuutta 
tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja 
tehokkaasti. 

Kierrätyskeskuksen ylin päättävä elin on 
yhtiökokous, jonka valitseman kuusihenki-
sen hallituksen alaisuudessa toimitusjohtaja 
työskentelee. Yhtiön operatiivisesta toimin-
nasta vastaa viisihenkinen johtoryhmä, johon 
kuuluvat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, 
kehitysjohtaja, koulutustoimintojen johtaja 
ja myymälätoimintojen johtaja.

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioissa noudatetaan 
emokonsernin käytäntöjä, eli tuloksilla ei ole 
niihin vaikutusta. Kokouspalkkiot ovat suu-
ruudeltaan varsin maltillisia. Yhtiön kaikki 
toimihenkilöt kuuluvat tulospalkkiojärjes-
telmän piiriin. Tulospalkkiojärjestelmä on 
kannustava etenkin matalapalkkaisille, koska 
tulospalkkion suuruus on kaikille sama.

Riskienhallinta, raportointi ja tiedotus

Kierrätyskeskus raportoi toiminnastaan 
emokonsernille puolivuosittain. Ympäristö-
raportti ja riskienhallintasuunnitelma 
laaditaan kerran vuodessa. Henkilöstön 
edustajia informoidaan hallituksen päätök-
sistä neljännesvuosittain luottamusmiesten 
kanssa pidettävissä palavereissa. Tarvittaessa 
tiedonantoja järjestetään useammin.

Toiminnan arviointi

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa 
ja arvioi kokouksissaan yhtiön toimintaa 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristö- 
toiminnan osalta.

ParemPia PrOSeSSeJa 
Ja LäPinäKYVYYttä

HYVää HaLLintOa

KierrätYS On edeLLeen 
tuLeVaiSuuden aLa

HaLLituKSen PuHeenJOHtaJan Sana

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
aatteellinen puoli – kestävän elämäntavan, 
kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämi-
nen – on meille kaikille tärkeä asia, mutta 
käytännön hallitustyössä korostuvat talous- 
ja resurssiasiat.

Keskeinen teema vuonna 2015 olikin 
huoli taloudesta, joka oli päällimmäisenä 
kysymyksenä lähes joka kokouksessa. 
Valtion työllistämispolitiikkaa on usein 
vaikea ennustaa, ja siltä suunnalta on 
ennenkin tullut yllätyksiä, mutta tuki-
työllistämislain uudistus aiheutti meille 
erityisen runsaasti päänvaivaa. Leikkauk-
set heijastuvat kuntien mahdollisuuksiin 
ohjata riittävästi varoja pitkäaikaistyöt-
tömien työllistämiseen, mikä puolestaan 
vaikuttaa suoraan Kierrätyskeskuksen 
toimintamahdollisuuksiin. 

Myös toimitilakysymykset olivat 
tapetilla. Laajennamme myymäläverkos-
toa strategian mukaisesti, ja Kontulaan 

avattiinkin toimipiste tammikuun 2016 
lopulla. Tarkoituksena on laajentua 
edelleen, mutta hankaluutena on se, että 
yhtiön täytyy vuokrata kiinteistöjä osta-
misen sijaan. Vuokrasopimusten pituus, 
uusien tilojen kunnostus ja muuttoihin 
liittyvät yllättävät investoinnit merkitsevät 
riskejä yhtiön taloudelle. Toisaalta nyt on 
menossa seesteinen vaihe: olemme raken-
taneet hyvin toimivan myymäläverkoston, 
ja suurella volyymilla toimiva Nihtisillan 
kierrätystavaratalo toimii tarvittaessa 
puskurina muille kaupoille.

Tärkeän näkökulman viime vuoteen tar-
joaa lisäksi 25-vuotisjuhlavuosi. Olen ollut 
mukana melkein alusta asti ja nyt, hallitus-
urani loppumetreillä, voin todeta nähneeni 
valtavan kehityksen. Aloittaessamme Kylä-
saaren vanhassa jätteenpolttolaitoksessa 
brändi oli heikko: meidät nähtiin lähinnä 
kaatopaikan jatkeena. Nykyisin tavallinen 
perheenäiti shoppailee Kierrätyskeskuk-

sessa siinä, missä muuallakin, ja kestävällä 
tavalla elämisestä on tullut houkuttelevaa. 
Maineemme on neljännesvuosisadassa 
ottanut huimia edistysaskeleita.

Kehityksen on mahdollistanut pitkälti se, 
että talous on vaikeuksista huolimatta saatu 
pidettyä kunnossa. Suhtaudun luottavaisesti 
tulevaan ja uskon, että kierrätystoiminta 
kasvaa edelleen. Tulevaisuuden mahdolli-
suuksia avautuu varmasti ainakin kierto-
talouden kehityshankkeissa, alueellisessa 
jätehuollossa sekä yritysten kanssa teh-
tävässä yhteistyössä. Myös kierrätysalan 
valtakunnallista edunvalvontaa kannattaa 
kehittää, jotta paikalliset toimijat voivat 
paremmin vaikuttaa valtiovaltaan.

Seuraajalleni mitä parhainta menestystä 
toivottaen, 

Pekka Kansanen

hallituksen puheenjohtaja
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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 2015
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 
(2014–2016)

1. ismo Pykäläinen
Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen 
yhdistys ry

2. ursula immonen
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri

3. markus turunen
HSY

4. Leena maidell-münster
Vantaan kaupunki

5. Pekka Kansanen (pj.)
 Helsingin kaupunki

6. marja dahl
Espoon kaupunki
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JOHtOrYHmä

1.

2.

3. 4.

5.

1. elina Kauppila
 Henkilöstöjohtaja

2. tuovi Kurttio
 Kehitysjohtaja

3. Juha Lehtikuja
 Toimitusjohtaja

4. Katja Viberg
 Koulutustoimintojen johtaja

5. aatos Weckman
 Myymälätoimintojen johtaja
 tj:n sijainen

1.

2.

3.

4.

5.

Yhtiökokous
Kantasarjan osakkaat

A-sarjan osakkaat

Hallitus
Kuusi hallituksen jäsentä

toimitusjohtaja
Juha Lehtikuja

OrganiSaatiO

myymälätoiminnot

itäkeskuksen kauppa

Koivukylän tavaratalo
Tekniset verstaat

Kontulan kauppa

Kyläsaaren kauppa
Tekniset verstaat

nihtisillan tavaratalo
Uudistusverstaat

nihtisillan logistiikkayksikkö
Tekniset verstaat

Suomenojan kauppa

Ympäristökoulu Polku

Koulutuspalvelu tuuma

KoulutustoiminnotYhteiset tukitoiminnot

Kehitys-
yksikkö

Viestintä-
yksikkö

talous-
yksikkö

Henkilöstö-
yksikkö

atk-tuki

Kehitysjohtaja
Tuovi Kurttio

Henkilöstöjohtaja 
Elina Kauppila

Myymälätoimintojen johtaja
Aatos Weckman

Koulutustoimintojen johtaja 
Katja Vibeg

6.



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


