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Kestävää kehitystä kuulee joskus pidettä-
vän kuluneena terminä, mutta meille kier-
rätyskeskuslaisille se kuvaa toimintamme 
ydintä osuvasti. Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen toiminnassa yhdistyy 
luontevasti kestävän kehityksen kolme 
ulottuvuutta, ekologinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen, jotka yhdessä ohjaavat 
yhtiötä kohti tulevaisuuden tavoitteita. 
Tarkoituksenamme on olla yhä merkit-
tävämpi ja arvostetumpi edelläkävijä ja 
tiennäyttäjä kestävän kulutuksen saralla.

Tuloksellista ympäristötyötä 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
ympäristönsuojelutyö tuotti vuonna 2014 
jälleen hienoja tuloksia. Uudelleenkäyt-
töön ohjattujen tavaroiden määrä kasvoi 
tavoitteiden mukaisesti yli 10 prosenttia 
lähes 2,8 miljoonaan kappaleeseen, ja 
ympäristöneuvontaa annettiin noin 30 000 
ihmiselle. Luonnonvarasäästöissä tavoit-
teet jäivät saavuttamatta, mutta toiminto-
jen kehittyessä pystymme varmasti parem-
paan vuonna 2015.

Toimipisteverkostossa tehdyt muutokset 
osoittautuivat onnistuneiksi ratkaisuiksi. 
Käytössämme oli selvästi edellisvuotta 
enemmän tilaa Nihtisillan ja Itäkeskuksen 
sekä marraskuussa avatun Suomenojan 

toimipisteiden myötä. Nihtisillan lajitte-
lukeskuksessa tehtiin erittäin hyvää työtä 
keskitetyn pientavaralajittelun käynnistä-
misessä ja kehittämisessä. Uudet tilat mah-
dollistivat myös verstastoiminnan moni-
puolistumisen ja kasvun, mikä puolestaan 
edistää tuotteiden elinkaaren pidentämistä 
ja luonnonvarojen säästämistä.

Koulutustoiminnoissa HSY:lle alihan-
kintana tehtävän neuvonnan määrä kasvoi 
selvästi uuden sopimuskauden myötä. 
Suuremmasta volyymistä ja aihealueiden 
laajenemisesta selvittiin kiitettävästi. Hen-
kilöstöhallinnossa saatiin loppusuoralle 
pitkä HR-järjestelmän hankintaprosessi. 
Kun järjestelmä otetaan täysimääräisesti 
käyttöön vuonna 2015, uskon sen merkit-
tävästi parantavan edellytyksiä henkilöstö-
hallinnon toimintojen kehittämiseen.

Kierrätyskeskus työllistää

Pitkään jatkunut Euroopan heikko 
talouskehitys heijastuu myös Kierrätys-
keskuksen toimintaan. Ihmiset joutuvat 
harkitsemaan yhä tarkemmin kalliiden 
kestokulutushyödykkeiden uusimista, 
mikä näkyy Kierrätyskeskukseen tarjot-
tujen huonekalujen laadussa. Toisaalta 
tuotteiden pidentynyt käyttöaika on ympä-
ristön kannalta hyvä asia, ja taloudellisesti 

vaikeina aikoina kysyntää riittää edulli-
sia kulutustavaroita myyville kaupoille. 
Vaikean työllisyystilanteen takia tarve 
Kierrätyskeskuksen kaltaisille, pitkäaikais-
työttömille mielekästä työtä tarjoaville 
organisaatioille on suuri.

Kierrätyskeskuksen rooli työllistäjänä 
nousi esille etenkin loppukesästä, jolloin 
seurasimme tiiviisti palkkatukilainsäädän-
nön muutosvalmisteluja. Yritimme vaikut-
taa lain sisältöön, mutta ehdotuksemme 
sivuutettiin. Alkuvuodesta 2015 uuden 
lain tulkinta osoittautui karuksi Kierrätys-
keskuksen kannalta: palkkatukirahoitus 
tulee laskemaan merkittävästi ja koko 
toiminnan organisointi ja rahoitus joudu-
taan yhtiön omistajien kanssa käymään 
läpi vuoden aikana. Uskon vakaasti, että 
tämäkin haaste saadaan ratkaistua, sillä 
yhteiskunnalle tulee paljon kalliimmaksi 
hankaloittaa Kierrätyskeskuksen kal-
taisten kestävän kehityksen toimijoiden 
toimintaa, kuin edesauttaa ja tukea niitä.

Kiitos niin henkilöstölle, asiakkaille 
kuin muillekin sidosryhmille vuodesta 
2014. Toivotan teille voimia ja innostusta 
kohdata näköpiirissä olevat tulevaisuuden 
haasteet.

Juha ”Quide” Lehtikuja

toimitusjohtaja

KASVUN VUODESTA 
KOHTI MUUTOKSIA

TOIMITUSJOHTAJAN SANA
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Vapaaehtoistyö yleishyödylli-

sessä yhteisössä -hankkeessa 

kehitettiin vapaaehtoistoimintaa 

Kierrätyskeskuksessa. VETY-hanke 

päättyi toukokuussa 2014. Sitä 

rahoittivat Euroopan aluekehitys-

rahasto ja Uudenmaan liitto. 

www.kierratyskeskus.fi/vety 

Hyvään kierteeseen -projektissa 

kehitettiin tapoja tukea jatkotyöl-

listymistä ja parantaa työelämätai-

toja. Kesäkuussa 2014 päättynyttä 

projektia rahoittivat Euroopan 

sosiaalirahasto sekä Helsingin ja 

Espoon kaupungit.

www.kierratyskeskus.fi/hyki

Nousukierteeseen-hankkeessa 

kehitettiin työhönvalmennusta 

alle 30-vuotiaille. Huhtikuuhun 

2015 saakka kestäneen hankkeen 

rahoittavat Euroopan sosiaalira-

hasto sekä Helsingin ja Espoon 

kaupungit.

www.kierratyskeskus.fi/nouki

Yritysyhteistyöhankkeessa kehi-

tettiin uudelleenkäyttöön ohjaavaa 

ja motivoivaa palvelumallia yrityk-

sille vuosina 2013–2014. Hanketta 

rahoitti Ympäristöministeriö. 

HANKKEET
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen vetämissä 
hankkeissa kehitettiin vapaaehtoistyötä, työhön-
valmennusta ja ympäristökasvatusta

POIMINTOJA
VUODEN 
VARRELTA

Hankkeiden oppeja kerrat-
tiin päätösseminaareissa
VETY:n päätösseminaarissa pohdittiin 

hankkeen oppeja alan ammattilaisten 

ja aktiivien kanssa maaliskuussa 2014. 

Myös Hyvään kierteeseen -hankkeen 

loppuseminaari pidettiin maaliskuussa: 

Espoon Nihtisiltaan kokoontui noin 70 

välityömarkkinaverkoston toimijaa.

Koululaiset kokeilivat 
kierrätystyötä
Iivisniemen kuudesluokkalaiset kävivät 

Nihtisillassa auttamassa lajittelukes-

kuksessa, pussittamassa askarteluma-

teriaaleja Näprälle ja tarroittamassa 

ilmaiskirjoja. Päivään kuului myös 

askartelua ja linnunpönttöjen nikkaroin-

tia. ”Kivointa oli siilien teko ja nappien 

lajittelu”, koululaisryhmästä kerrottiin.

Lisäksi Kierrätyskeskus 
oli vuonna 2014 mukana 
seuraavissa hankkeissa

Palmenian hallinnoima Moniarvoi-

suudella työllisyys tasapainoon 

(Monatta) -hanke

Ammattiosaamista välityömark-

kinoilta -hanke, jota hallinnoi 

Bovallius-ammattiopisto ja rahoitti 

Euroopan sosiaalirahasto

Lanefies-projekti yhteistyössä  

Latvian, Hollannin ja Viron kanssa

Maan ystävien hallinnoima Globaalia  

Ympäristökasvatusta -hanke

Yhteinen käsitys 2 -hanke yhdessä 

Suomen Kulttuuriperintökasva-

tuksen seuran, MAPPA-materiaali-

pankkihankkeen ja Sanastokeskus 

TSK:n kanssa

Suomen ympäristöopisto Syklin 

koordinoima Rattailla-hanke

Suomen luonto- ja ympäristökou-

lujen liiton vetämä MAPPA-hanke

4  Vuosikertomus 2014



POIMINTOJA
VUODEN 
VARRELTA

Presidentti Halonen 
lajittelee ja kierrättää
Arman Alizad haastatteli presidentti 

Tarja Halosta Kyläsaaren kierrätys-

kaupassa HSY:n Kiitos kun lajittelet 

-kampanjaa varten. Halonen kannattaa 

kierrättämistä ja Kierrätyskeskuksen 

kanta-asiakaskorttikin löytyy. 

Helping hands -pajassa 
askarreltiin ympäristö-
kasvatusmateriaaleja
Ryhmä Altian pohjoismaisia työnteki-

jöitä teki huhtikuisessa vapaaehtois-

pajassa materiaaleja Ympäristökoulu 

Polun käyttöön. Osallistujat tukivat 

konkreettisella tavalla Kierrätyskeskuk-

sen toimintaa ja pääsivät nauttimaan 

varsin erilaisesta työpäivästä.

Henkilöstö virkistäytyy
Kierrätyskeskuksen henkilöstölle järjes-

tetään vuosittain kevätretki ja pikku-

joulut. Toukokuussa 2014 retkeiltiin 

Pihlajasaaressa ja osallistuttiin Töölön-

lahdella juostavaan Yritysmaratoniin.

Maailma kylässä -festa- 
reilla lajitellaan tarkasti
Maailma Kylässä erottuu monien fes-

tivaalien joukosta ympäristötyöllään 

– muun muassa lajittelumahdollisuudet 

ovat erinomaiset. Kierrätyskeskus koor-

dinoi kävijöille ja näytteilleasettajille 

suunnattua lajitteluneuvontaa ja osallis-

tui tapahtuman jätehuollon suunnitte-

luun jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Tietoa tulevaisuuden 
työmahdollisuuksista
Kierrätyskeskuksen henkilökunnalle 

järjestettiin vuoden aikana useita 

koulutuksia ja rekrytointitilaisuuksia. 

Syyskuussa kuultiin kuljetusalan työnä-

kymistä ja lokakuussa vieraaksi saapui 

McDonald’sin rekrytoija.

Suomenojalle avattiin 
uusi kauppa
Espoon Suomenojalle avattiin uusi 

kierrätyskauppa marraskuussa 2014. 

Avajaisjuhlia vietettiin iloisissa tunnel-

missa, kakkukahveja nautiskellen.

Biojätteistä mullaksi – 
kengästä istutusastiaksi!
Kierrätyskeskuksessa viljeltiin kesällä 

hyötykasveja omien kompostorien 

mullassa. Istutusastioiksi kelpasivat 

niin vanhat farkut kuin parittomat 

kengätkin.

Pajafestareista inspistä 
työnhakuun
Kierrätyskeskus isännöi syyskuussa 

Espoon kaupungin työllisyyspalvelui-

den järjestämiä Pajafestareita Nihtisil-

lan kierrätystavaratalossa. Työnhausta 

kiinnostuneita kävijöitä oli noin 1 000, 

joista moni sai konkreettista apua 

työnhakuun.
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Läpinäkyvää omistajuutta 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Muita 
suurimpia osakkaita ovat Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY, pääkaupunkiseudun 
kunnat, sekä pienempinä joukko yleishyö-
dyllisiä yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenki-
löitä. Lisää hallinnostamme sivulla 36.

Kierrätyskeskus ei jaa voittoa omis-
tajilleen, vaan kaikki tuotot käytetään 
yhtiön päämäärien edistämiseen. Jokainen 
lahjoittaja, ostaja, osallistuja ja vierailija 
tukee työtämme kestävän yhteiskunnan 
puolesta. Lisää yhteiskunnalle tuottamas-
tamme arvosta sivulla 33.

Arvomme

Ympäristö-
vastuullisuus

Yhteisöllisyys

Aitous

Empaattisuus

Järkevyys

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 uudelleen-

käyttöä. 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, 

vapaaehtoistoiminta ja yhteistyö 

paikallisyhteisön kanssa ovat 

keskeinen osa toimintaamme.

NÄIN 
KIERRÄTYSKESKUS TOIMII

Kierrätyskaupat ja -tavaratalot
Myymälät tarjoavat kiertoon tulleita tavaroita ja verstas-

tuotteita 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 muodikkaita vaatteita ja 

asusteita. Kädentaitopalvelu Näprä jalostaa kierrätystavaroista 

kädentaitomateriaaleja ja järjestää kädentaitopajoja.

MIKÄ ON 
KIERRÄTYSKESKUS?
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JALKAUDUIMME 
TE-KESKUKSIIN

Kierrätyskaupat ja -tavaratalot
Myymälät tarjoavat kiertoon tulleita tavaroita ja verstas-

tuotteita 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 muodikkaita vaatteita ja 

asusteita. Kädentaitopalvelu Näprä jalostaa kierrätystavaroista 

kädentaitomateriaaleja ja järjestää kädentaitopajoja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
tärkeimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, 
työntekijät, omistajat, media sekä yhteis-
työkumppanit tavaroiden uudelleenkäy-
tön, ympäristökasvatuksen ja työllistä-
misen alueilla. Heidän kanssaan on oltu 
vuorovaikutuksessa monin tavoin.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kuksen viestinnän tehtävänä on tarjota 
ajankohtaista tietoa sidosryhmille ja 
edistää kestävää elämäntapaa yrityksen 
arvojen mukaisesti. Kierrätyskeskus viestii 
aktiivisesti verkkosivuillaan, sosiaalisessa 
mediassa, uutiskirjeissä, myymälöissä ja 
tapahtumissa. Uusien kauppojen lansee-
rauksen yhteydessä on käytetty myös 
maksullista mainontaa.

Some viestii arjesta

Vuonna 2014 perustettiin sosiaalisen 
median tiimi, jotta tietoa Kierrätyskes-
kuksen arjesta saadaan eri puolilta taloa. 
Facebookin ja Twitterin sisältöjä ovat siitä 
asti rikastuttaneet some-tiimin edustajat 
myymälöistä, ympäristöasiantuntijoista 
sekä hankkeiden ja hallinnonkin puolelta. 
Somettajista löytyy niin kierrätystavaran 
asiantuntijoita kuin intohimoisia kompos-
toijia. Sisällöt tuntuivatkin kiinnostavan 
yleisöä, sillä vuoden aikana Facebookin 
seuraajamäärä nousi lähes 7200:aan ja 
Twitterin yli 1200 seuraajaan.    

 

Mikä kiinnostaa mediaa?

Kierrätyskeskuksen työ kiinnosti myös 
paikallista mediaa. Vuonna 2014 Kierrä- 
tyskeskus esiintyi lehti-, radio ja tv-jutuissa 
yli 110 kertaa. Toimittajat raportoivat 
muun muassa uudesta kierrätyskaupasta 
Espoon Suomenojalla, polkupyörien 
lahjoittamisesta kierrätykseen, HSY:n 
kummikouluista, Kierrätyskeskuksen työl-
listämistyöstä ja liikevaihdosta. Joulukuun 
puheenaiheeksi muodostui kierrätysaskar-
telu ja lahjat: miten käyttää kierrätysma-
teriaaleja paketoinnissa ja voiko käytettyä 
antaa lahjaksi?  

     

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
JA VIESTINTÄ

CASE

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) 

ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskukselle tärkeä yhteistyökump-

pani. Suurin osa pitkään työttömänä 

olleista henkilöistä rekrytoidaan nii-

den kautta. Vuonna 2014 yhteistyötä 

syvennettiin vierailemalla paikallisissa 

TE-toimistoissa kertomassa Kierrä-

tyskeskuksen toiminnasta, tarjolla 

olevista työtehtävistä sekä työnteki-

jöille tarjottavista, jatkotyöllistymistä 

edistävistä työhönvalmennuksesta 

sekä koulutuksista.

– Uskon, että vierailut ovat selkeyt-

täneet käsitystä Kierrätyskeskuksesta 

työnantajana ja merkittävänä toimijana 

valmentavilla välityömarkkinoilla henki-

löstöjohtaja Elina Kauppila kertoo.
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Suomessa eletään leveästi: jos kaikki maail-
man ihmiset kuluttaisivat kuten me, tarvit-
sisimme noin kolmen maapallon luonnon-
varat. Koska palloja on vain yksi, on pakko 
miettiä resurssien järkevämpää käyttöä.

Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteis-
kunta -teemakokonaisuutta Sitrassa 
luotsaava Mari Pantsar uskoo kiertotalou-
den olevan ratkaisu maailmaa uhkaavaan 
resurssipulaan.

– Kiertotalous on paljon enemmän kuin 
tehostettua kierrätystä. Se on uusi talous-
malli, jossa tuotteet ja tavarat suunnitel-
laan niin, että ne pysyvät kierrossa. Visiona 
on, ettei jätettä syntyisi ollenkaan, mutta 
tietenkin pieni osa päätyy aina loppusijoi-
tukseen.

Kiertotalous säästää luonnonvaroja 
merkittävällä tavalla, sillä se vähentää neit-
seellisten raaka-aineiden kysyntää ja luo 
teollisuuteen uusia toimintamalleja.

– Yksi uusi suuntaus on esimerkiksi se, 
että myymisen sijasta tuote liisataan tai 
vuokrataan käyttäjälle. Käytön jälkeen kone, 
materiaalit ja arvo palautuvat tuottajalle, 
jolloin niitä voidaan hyödyntää uudelleen.

Rahanarvoisia ratkaisuja  

Sitran tekemän selvityksen mukaan kier-
totalous voi tuoda Suomelle jopa 1,5–2,5 
miljardin euron vuotuiset kasvumahdolli-
suudet seuraavan 15 vuoden aikana. 

– Yksityisessä kulutuksessa kierto- ja 
jakamistalouden arvioidaan tuottavan 

KIERTOTALOUS 
KANNATTAA

TEEMA

Luonnonvarojen hupeneminen pakottaa yritykset 
etsimään uusia toimintamalleja niin teollisuudessa kuin 
palvelusektorillakin. Onko materiaalien kierrätyksestä 
modernin talouskasvun moottoriksi?

Kertakäyttökulttuurista 
kohti kestävää käyttöä

Suomessa kierrätetään ahkerasti 

muun muassa pulloja, paperia ja 

vaatteita, mutta käyttökelpoista 

materiaalia päätyy edelleen 

kaatopaikalle ja jätteenpolttoon. 

Tuottajavastuu koskee vain tiettyjä 

tuoteryhmiä: sähkölaitteet kierrä-

tetään, mutta mitä tehdä rikkinäi-

sille huonekaluille tai remontista 

ylijääneille rakennustarvikkeille?

Raaka-aineita tehokkaasti hyö-

dyntävässä kiertotaloudessa piilee 

miljardien eurojen potentiaali. 

Tavaroiden uudelleenkäyttö ja 

jätehierarkian mukainen toiminta 

on elinehto kestävälle elämänta-

valle. Luonnonvarojen kulutuksen 

vähentäminen ja uudelleenkäytön 

edistäminen on Pääkaupunkiseu-

dun Kierrätyskeskuksen olemassa-

olon tarkoitus.

Kestämättömän kertakäyttö-

kulttuurin muuttaminen vaatii 

uusia tapoja niin yrityksiltä kuin 

kuluttajiltakin. Kierrätyskeskus on 

muutoksessa mukana kehittämällä 

kestäviä toimintatapoja yhdessä 

yhteistyökumppanien kanssa.

Tätäkin teimme 
vuonna 2014

Annoimme ilmaiseksi 

1 000 000 tavaraa.

Tarkastimme, korjasimme ja 

laitoimme eteenpäin noin 1 850 

polkupyörää.

Jalostimme kädentaitomateriaa-

leiksi 74 362 pikkutavaraa, kuten 

nappia, tapettirullaa, kirjankantta, 

cd-levyä, kravattia, olkatoppausta, 

palapelinpalaa, pelikorttia, pari-

tonta sukkaa ja lapasta.
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TERMIT 
OIKEIN
Kiertotalous: 
Talousmalli, jossa jätettä ja 

hukkaa ei synny. Tuotteet suun-

nitellaan siten, että materiaalit ja 

kertaalleen hyödynnetyt luon-

nonvarat saadaan kierron kautta 

uuteen käyttöön.

Resurssiviisaus: 
Luonnonvarojen harkittua ja te-

hokasta käyttöä yhteiskunnallisel-

la tasolla. Tarkoituksena edistää 

hyvinvointia vähentäen samalla 

ympäristölle koituvia haittavaiku-

tuksia.

Hiilineutraali: 
Hiilineutraali teollisuus tekee kan-

nattavaa liiketoimintaa tuottamalla 

ratkaisuja ilmastonmuutoksen 

haasteisiin. Hiilineutraali yhteiskun-

ta tuottaa vähemmän hiilipäästöjä 

kuin sitoo ilmakehästä.

Jakamistalous: 
Tavaroiden ja palveluiden vaihta-

mista, jakamista tai vuokraamista 

vaihtoehtona omistamiselle.

Toisen jäte on 
toisen raaka-aine.

”

jopa 450 miljoonaa vuodessa. Tutkimme 
muitakin aloja, mutta tässä piilee suurin 
potentiaali, Pantsar sanoo.

Jakamistalous perustuu nimensä mukai-
sesti kulutushyödykkeiden yhteiskäyttöön: 
ihmiset lainaavat toisilleen niin harrastus-
välineitä kuin autoja ja asuntojakin.

– Majoitustilojen vuokrauspalvelu Air-
bnb on maailmalla erittäin iso nimi, ja sen 
liikevaihto on useita miljardeja. Toinen 
hyvä esimerkki on Uber-kimppakyytipal-
velu. Sitra pyrkii kartoittamaan muiden 
maiden parhaita käytäntöjä, mutta onhan 
meilläkin harjoitettu jakamistaloutta 
kautta aikain, ainakin maaseudulla,  
Pantsar huomauttaa. 

Resurssiviisaus on kilpailuvaltti

Kiertotaloutta ja resurssiviisautta tulisi 
Pantsarin mukaan tarkastella nimenomaan 
liiketoimintamahdollisuuksina.

– Luonnonvarojen hupeneminen on teol-
lisuudelle riski, sillä raaka-aineiden hinnat 
todennäköisesti nousevat. Kiertotalous tuo 
varmuutta, kun raaka-aineet ovat saatavilla 
ja käytettävissä uudelleen. Tämä on merkit-
tävä kilpailuetu.

Pantsar toivoo suomalaisen elinkeinoelä-
män heräävän kiertotaloudessa muhiviin 
mahdollisuuksiin.

– Teollisuus voisi tutkia avoimin mielin 
uusia bisnesmalleja ja teollisia symbiooseja. 
Monesti on optimoitu oman tuotantolaitok-
sen energia- ja materiaalitehokkuus, mutta 
sivuvirtoja ja jätettä ei osata vielä hyödyn-
tää, ainakaan tuotantolaitosten välillä. 
Toisen jäte on toisen raaka-aine.

Kierto- ja jakamistalouden arvioidaan 
tuottavan jopa 450 miljoonaa vuodessa.

”
KIERTOTALOUS 
KANNATTAA
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TYÖTÄ ARJEN 
EKOTEKOJEN 
ETEEN
Ekologisesti kestävää tulevaisuutta turvaava työ on 

osa kaikkea Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 

toimintaa. Yhtiön tarkoitus on luonnonvarojen kulutuksen 

vähentäminen ja uudelleenkäytön edistäminen kierrättä-

mällä. Koko yrityksen toiminta on osaltaan myös ilmaston- 

muutoksen hillintää. Kun tavaraa ohjataan uudelleenkäyt-

töön, vähennetään välillisesti myös ilmastovaikutuksia. 

Yhtiön ympäristöpolitiikka on luettavissa osoitteessa 

www.kierratyskeskus.fi/yritys/ymparistovastuu
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TYÖTÄ ARJEN 
EKOTEKOJEN 
ETEEN

Ominaispiirteenä 
paikallinen kierrätys 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus mahdollistaa tava-
roiden paikallisen uudelleenkäytön. Lahjoituksina saadut 
tavarat myydään tai lahjoitetaan ilmaiseksi Kierrätyskes-
kuksen omissa myymälöissä pääkaupunkiseudulla. Paikal-
linen kierrätys edistää ekologisesti kestävää paikallista- 
loutta, joka ei perustu tuotannon ja kulutuksen kasvuun.  

Kierrätyskeskus ottaa vastaan käyttökelpoista tavaraa, 
lajittelee ne myyntiin tai ilmaisosastoille sekä kunnostaa ja 
jalostaa osan omissa verstaissaan edelleen myyntikelpoisik-
si tuotteiksi tai kädentaitomateriaaleiksi. Vain uudelleen-
käyttöön kelpaamaton tavara toimitetaan jätteeksi.

Tavaroiden uudelleenkäyttö 
säästää luontoa

Kierrätyskeskus mahdollistaa uuden kodin tai käyttö- 
tarkoituksen löytymisen ehjille ja käyttökelpoisille 
tavaroille ja materiaaleille, jotka muuten päätyisivät 
helposti jätteeksi. Tavaraa otetaan vastaan pääkaupun-
kiseudun asukkailta ja yrityksiltä. Kierrätykseen sopivat 
esimerkiksi huonekalut, matot, kodin käyttötavarat, 
harrastusvälineet, kirjat, levyt, kengät, vaatteet, tekstii-
lit, askartelumateriaalit, rakennusmateriaalit, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä polkupyörät.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

lähti vuonna 2014 mukaan kestävän 

kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 

”Suomi, jonka haluamme vuonna 

2050”. Kierrätyskeskus lupaa kehittää 

toimintaansa kahdella tavalla: har-

joittamalla resurssiviisasta taloutta 

ja edistämällä luonnon kantokykyä 

kunnioittavia elämäntapoja.

Konkreettisina toimina aiotaan 

lisätä uudelleenkäyttöön välitettyjen 

tavaroiden ja säästettyjen kiinteiden 

luonnonvarojen määrää vuosittain 

vähintään 10 prosentilla sekä kehit-

tää kaupoista koulutuksen ja tapah-

tumien avulla kestävän kehityksen 

keskuksia.

Kohti kestävää huomista

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 

lajittelukeskuksen kautta 

myyntiin tai ilmaisosastoille. 

Tavarat lajitellaan kunnon 

mukaan joko suoraan 

myymälöihin tai verstaisiin 

kunnostettavaksi ja hyö-

dynnettäväksi kädentaito-

materiaaleina tai uusiotuot-

teiden valmistukseen.
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Pääkaupungin Kierrätyskeskuksen ympä-
ristötyötä johdetaan ympäristöohjelman 
avulla. Kahden vuoden välein uudistet-
tava ohjelma kattaa energiankulutuksen 
toimipaikoissa, työmatkaliikkumisen ja 
jätteet. Apuna käytetään Ekokompassi- ja 
Green Office -ympäristöjärjestelmiä sekä 
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiik-
kaa, -periaatteita ja -ohjeita.

Kulutuskäyttäytyminen näkyy 

Yksi ympäristöohjelman tavoitteista 
vuonna 2014 oli kierrättää enemmän 
tavaraa ilman, että yhtiön tuottama 
jätemäärä kasvaa. Tavoitetta seurataan 
uusiokäyttöön ja jätteeksi päätyneen 
tavaramäärän suhteella, jonka mittari 
on uudelleenkäyttöluku. Kierrätyskes-
kuksessa jäte syntyy ainoastaan niistä 
lahjoituksena saaduista tavaroista, joille 
ei löydy uutta käyttötarkoitusta.

Vuoden aikana tapahtuneet toimipistei-
den muutot näkyivät jätemäärien kasvussa. 
Uudelleenkäytössä ei päästy tavoitteeseen, 
koska kaikkia myymäläkalusteita ei pys-
tytty kierrättämään tavoitellulla tavalla. 

Myös kulutustavaroiden yleisesti heikke-
nevä laatu kasvattaa jätemäärää. Lahjoituk-
sena saatavan tavaran määrä kasvaa, mutta 
uudelleenkäyttömahdollisuudet laskevat 
etenkin huonekaluissa ja tekstiileissä.

– Jokainen voi nähdä omassa kodis-
saankin, että huonekaluista on tullut 
pikakulutustavaraa. Jotta tavaran voi 
myydä eteenpäin, tuotteen pitää olla 
kestävä ja pysyä kunnossa vuosia,  
Kierrätyskeskuksen ympäristöpäällikkö 
Kati Hinkkanen toteaa. 

Kierrätyskeskuksen jätemaksut vuonna 
2014 olivat 134 000 €. Merkittävä osa syn-
tyi uudelleenkäyttöön kelpaamattomien 
huonekalujen jätemaksuista.

Avainluvut
YMPÄRISTÖTYÖ

Uudelleenkäyttöluku
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Uudelleenkäyttöluku kertoo, 
miten suuri osa lahjoitetuista 
tavaroista on voitu ohjata 
uudelleenkäyttöön ja miten 
paljon päätynyt seka- tai energia-
jätteeseen. Mitä isompi luku, 
sitä suurempi osa materiaalista 
pääsee kiertoon.
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UUDELLEENKÄYTTÖÄ
JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ

YMPÄRISTÖTYÖ
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Energiankulutus väheni, 
ajoreitit tehostuivat

Energiankulutusta on vähennetty 
jo vuosia, ja osa toimipisteistä on jo 
toteuttanut helpoimmat säästökeinot. 
Rohkaiseva esimerkki löytyy Kalasata-
man toimipisteestä, jossa sähkönkulu-
tusta pystyttiin yhä pienentämään yli 
viisi prosenttia poistamalla valaisimia 
käytäviltä ja ikkunoiden vierestä. 
Kaikissa toimipisteissä seuranta ei 
vuokrasopimusten ja muuttojen vuoksi 
ollut mahdollista.

Myös kuljetuksen CO2-päästöjen 
kasvun hillinnässä onnistuttiin osittain. 
Vaikka noudettavien  tavaroiden määrä 
kasvoi, ajettujen kilometrien määrä 
onnistuttiin pitämään kurissa onnis-
tuneilla ajojärjestelyillä. Kuljetuksen 
ekoteoista lisää sivulla 15.

Nihtisillan toimipisteen ekotukihenkilö 

Jaana Holm edistää työpaikallaan 

ympäristöystävällisiä ratkaisuja muun 

muassa kierrätys- ja energiansäästö-

vinkkien muodossa. Hänelle ehdo-

tettiin pestiä, sillä ekoaiheet olivat 

selkeästi mieleen.

– Siinä oli sopiva sauma, kun paasa-

sin näistä asioista muutenkin, Holm 

naurahtaa.

Vaikka ihmisten asenteita on vaikea 

muuttaa, on vastaanotto ollut Holmin 

mukaan hyvä ja ilmapiiri kannustava. 

Eniten keskustelua herättää roskien 

lajittelu.

– Kyseessä on tärkeä asia, joka kiin-

nostaa ihmisiä. Ketään ei voi kuiten-

kaan pakottaa lajittelemaan, mieluum-

min kannustan kuin motkotan.

CASE

POSITIIVISTA TSEMPPIÄ JA 
ARJEN PIENIÄ TEKOJA 
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Uudelleenkäytöllä säästetyt luonnonvarat

25 500 tonnia kiinteitä luonnonvaroja

17 600
henkilöauton paino.

2,2 miljoonaa kuutiota vettä

6 x
Töölönlahden vesimäärä.

6 570 tonnia hiilidioksidia

505
stadilaisen CO2-päästöt 
vuodessa.

UUDELLEENKÄYTTÖÄ
JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ
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Myymälöiden asiakasmäärä sekä Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskuksen kautta 
uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden 
määrä kasvoi viime vuodesta noin 10 
prosenttia. Uuden elämän sai lähes 2,8 
miljoonaa tavaraa, ja viidessä myymälässä 
asioi lähes 540 000 ihmistä.

Myymälöiden asiakkaat tulevat pääosin 
lähialueilta. Vuonna 2014 myymälätoi-
mintoja kehitettiin edelleen tuomaan 
kierrätyspalvelut lähemmäs asiakkaiden 
elämää ja helpottamaan kansalaisten 
ympäristötekoja. 

– Kauppojen tavoitteena on palvella 
paremmin oman alueen asukkaita ja 
mahdollistaa näin käytännön ekoteot, 
myymälätoimintojen johtaja Aatos  

Weckman sanoo.

Myymälöiden määrä kasvoi

Kierrätyskeskuksella on nyt kaksi tavarata-
loa ja kolme kauppaa. Koivukylän kauppa 
muutettiin kierrätystavarataloksi tammi-
kuussa, ja Suomenojalle avattiin uusi kier-
rätyskauppa vuoden lopulla. Syrjäinen ja 
logistiikan kannalta haastava Hietalahden 
toimipiste suljettiin keväällä. Uudistus-
verstas siirtyi Nihtisiltaan ja myymälän 
henkilökunta Itäkeskuksen kauppaan.

Tavaratalojen ja kauppojen lisäksi 
suunnitteilla on pienempiä kierrätys-
kauppoja, jotka palvelisivat asukkaita 

vieläkin lähempänä. Lajittelun organi-
soiminen uudella tavalla mahdollistaa 
pienempien liikkeiden avaamisen. 
Alkuvuodesta Nihtisillan logistiikkakes-
kukseen keskitetty pientavaroiden ja 
vaatteiden lajittelukeskus palvelee nyt 
kaikkia myymälöitä. 

Aukiolot helpottavat ekotekoja

Kierrätyskeskuksen myymälöiden aukiolo-
aikoja laajennettiin, jotta kierrätyspalve-
lut ovat useampien saatavilla. Lauantain 
aukioloa myöhäistettiin tunnilla, ja sun-
nuntaiaukiolo otettiin käyttöön kaikissa 
myymälöissä vuoden lopulla, Nihtisillan ja 
Itäkeskuksen kokeilujen rohkaisemana.

Myös uudenlaisilla myyntitavoilla pyrit-
tiin saamaan enemmän tavaraa kiertoon. 
Koivukylän tavaratalon tiloissa kokeiltiin 
syksyllä huutokauppaa, ja hyvän palautteen 
siivittämänä kokeilu jatkuu vuonna 2015.

Uusia lahjoitustapoja 
tavaranhankintaan 

Kierrätyspalveluja tuotiin asiakkaiden saata-
ville myös uusilla tavaranlahjoitustavoilla. 
– Haluamme löytää sopivimmat keinot 
tavoittaa ihmisiä silloin, kun tavaran lait-
taminen kiertoon on heille ajankohtaista, 
Aatos Weckman sanoo.

Marttojen kanssa tehty keräyskampanja 
onnistui hyvin, ja kierrätykseen tuotu 

tavara oli pääosin uudelleenkäyttökel-
poista. Ohessa kerättiin myös sellaisenaan 
uudelleenkäyttöön kelpaamatonta tavaraa. 
Keräyskampanjan mahdollisti uusi keski-
tetty lajittelukeskus, jossa tavarat pystyttiin 
käsittelemään.

Jätkäsaaren ja Kalasataman taloyhtiöi-
den kanssa tehty kokeilu taas osoitti, että 
asukkaiden tiedottamiseen on panostettava 
enemmän: kokeilu tuotti pääasiassa uudel-
leenkäyttöön kelpaamatonta, jätteeseen 
menevää tavaraa. Yhteistyötä jatketaan 
vuonna 2015.

Keräyskokeilut aloitettiin myös muutto-
palvelu Niemen ja pienvarastoja tarjoavan 
Pelican Self Storagen Kilon toimipisteen 
kanssa. Tilatessaan muuton Niemen kautta, 
asiakas sai mukaansa Kierrätyskeskuksen 
keräyslaatikon. 

– Palvelu sai asiakkailta hyvän vastaan-
oton. Muutto on sopiva ajankohta ylimääräi-
sestä tavarasta eroon pääsemiselle, Weck-
man sanoo.

Vuonna 2014 Kierrätyskeskus vei palvelu-
jaan myös laajemmin Uudellemaalle, missä 
keräysauto vieraili kauppojen pihalla. Lähi-
maakunnissa oli selvästi kysyntää tarpeetto-
mien tavaroiden kierrätyspalvelulle.

Kauppoja ja tavarataloja

Kierrätyskeskuksen myymälöitä on 

kahta kokoa. Kierrätyskaupoissa on 

kattava valikoma kiertoon tulleita 

tavaroita ja verstastuotteita. Noin  

3 000 neliön kierrätystavarataloista 

löytyy lisäksi myös kierrätettyjä 

rakennustarvikkeita ja toimistokalus-

teita.

KIERRÄTYSPALVELUJA 
LÄHELLÄ ASUKKAITA

MYYMÄLÄT
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Helsingin uusimpien asuinalueiden 

Kalasataman ja Jätkäsaaren jätehuolto 

tapahtuu pääsääntöisesti putkikeräyk-

sellä. Putkeen sopimaton jäte, kuten lasi, 

metalli tai suurikokoiset jätteet, kerä-

tään kierrätyshuoneissa. Lisäksi huo-

neissa alettiin kerätä myös uudelleen-

käyttöön kelpaavaa kierrätystavaraa. 

– Tarkoituksena on nostaa alueen 

palvelutasoa helpottamalla asukkaiden 

arkea, kertoo ympäristösuunnittelija 

Inna Harju hankkeen konsulttina toimi-

vasta Procofin Oy:stä.

– Itselle tarpeettoman tavaran voi 

viedä Kierrätyskeskuksen rullakkoon. 

Keräyksestä on kerrottu verkkosivuilla, 

kylteillä ja asukasilloissa, joista on saatu 

kiitosta. Osa kerätystä tavarasta on 

kelvannut myyntiin, osa on mennyt jät-

teeksi. Esineen pitää olla sellainen, että 

sitä voisi vielä itsekin käyttää, Harju 

muistuttaa. 

Uudenmaan Martat keräsivät teks-

tiilejä ja tavaroita ensi kertaa yhteis-

työssä Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskuksen kanssa. Hyvät kiertämään! 

-nimiselle kampanjalle oli selkeästi tar-

vetta, koska kahden kuukauden aikana 

saatiin täyteen 400 rullakkoa.

– Olemme erittäin iloisia uudesta 

yhteistyökumppanista ja toivomme, 

että suosittu lumppukeräyksemmekin 

jatkuu, sanoo Oulunkylän Martat ry:n 

sihteeri Merja Lappi. Oulunkylässä 

tavaraa kerättiin yhtenä päivänä huhti-

kuussa. 

– Martoilla on hyvä maine kierrättä-

jinä. Tavaroita tuotiin läheltä ja laajem-

maltikin Pohjois-Helsingistä. Kuljetus- 

autoja tuli ja meni sujuvaan tahtiin, 

eikä tavaroita tarvinnut välivarastoida. 

Kierrätys on helpointa lähellä kotia 

varsinkin, jos käytettävissä ei ole omaa 

autoa, Lappi jatkaa.

Keräystä mainostettiin myös paikal-

lislehdissä ja ilmoitustauluilla.

– Mainostimme keräyksiä ensin sisäi-

sesti, sitten verkkosivuilla ja some-ka-

navissa, kertoo Uudenmaan Martat ry:n 

toimistosihteeri Tuire Ekholm.

CASE
HELPPOA 
KIERRÄTYSTÄ KOTINURKILLA

Nihtisillan toimipisteen yhteyteen perus-
tettiin vuoden 2013 lopulla logistiikkayk-
sikkö, jonne keskitettiin pääosa Kierrä-
tyskeskuksen läpi kulkevan pientavaran 
ja tekstiilien lajittelusta.

– Ensimmäinen vuosi osoitti, että 
lajittelun keskittäminen antoi mahdolli-
suuden suurempien tavaramäärien tehok-
kaaseen ja kestävään käsittelyyn. Jatkossa 
voimme käsitellä tuottavasti ja laaduk-
kaasti myös uudenlaisten keräyskampan-
joiden kautta tulevat pientavarat, kertoo 
logistiikkapäällikkö Antti Ojajärvi.

Kierrätyskeskuksen saamissa tava-
ralahjoituksissa, kuten tekstiileissä ja 

astioissa, havaittiin kausittaista vaih-
telua, jota voidaan tasoittaa uusilla 
kampanjoilla ja kumppaneiden kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä.

Ajojärjestelyillä ekotehokkuutta

Myös myymälätoimintojen kuljetus-
palvelujen ohjaamista tehostettiin. 
Kuljetuspalveluita käytettiin noin 19 000 
kertaa, mutta ajojen määrä laski noin 3,5 
prosenttia. Yhdellä noudolla pystyttiin 
tavoittamaan useita asiakkaita. Sovitta-
malla autojen käyttöä järkevästi hillittiin 
kuljetuksista syntyviä ympäristövaiku-
tuksia ja vähennettiin turhaa ajoa.

TAVARA LIIKKUU 
TEHOKKAASTI JA EKOLOGISESTI

LOGISTIIKKA
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Kuljetukset

Noudot, kotitaloudet ja taloyhtiöt, 66 %

Noudot, yhteistyökumppanit, 4 %

Viennit, 17 %

Sisäiset ajot, 9 %

Muut, 4 %

19 000
 

Yhteensä noin

Uudelleenohjatun tavaran 

jakautuminen

• Myydyt tavarat, 1 755 300 kpl

• Ilmaiseksi annetut tavarat, 1 023 500 kpl

36%

64%

2,8 milj.
kpl tavaraa

Avainluvut
MYYMÄLÄT JA LOGISTIIKKA

CASE

Logistiikka on tärkeä osa Pääkaupun-

kiseudun Kierrätyskeskuksen liike-

toimintaa. Tavaramäärien kasvaessa 

ja kuljetusten lisääntyessä järkevät 

ajojärjestelyt ovat avainasemassa eko-

tehokkuuden varmistamiseksi. Myös 

asiakaspalvelun rooli on kasvanut.

Logistiikkavastaava Carita Karha-

pää kertoo uusien tavaranhankintata-

pojen, kasvaneen lahjoitusten määrän 

ja pidempien aukioloaikojen tuoneen 

lisähaasteita logistiikkaan. Ajojärjeste-

lyiden suunnittelutyö kuitenkin takaa, 

että asiakaspalvelu pelaa ja turhaa 

ajoa ei tule.

Kymmenen kuljetusauton reitit 

suunnitellaan päivää ennen ajoa. 

Tärkein työväline, valtava tietopankki, 

löytyy Caritan päästä: korvan takana 

ovat paitsi osoitteet, myös ymmärrys 

ruuhkien, sään ja muiden erikoisolo-

suhteiden vaikutuksesta ajoaikoihin.

– Sujuva ajojärjestely ei ole vain 

yhden henkilön takana, vaan vaatii 

hyvää yhteispeliä asiakaspalvelijoiden, 

kuskien sekä logistiikka- ja kuljetus-

vastaavien kesken, Carita muistuttaa.

SUUNNITTELU TAKAA 
TEHOKKAAN AJON

Tunnetko 
viemärietiketin?

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-

kuksen koulutuksen ja neuvonnan 

aihealueet sekä kohderyhmät 

laajentuivat vuoden 2014 alussa 

uuden HSY-tilauksen myötä. 

Kestävän kuluttamisen ja jätteen 

synnyn ehkäisyn rinnalle nousivat 

vesi- ja ilmastoneuvonta.

Vuonna 2014 valmisteltiin 

etenkin koululaisille suunnattua 

vesineuvontaa ja uusia materiaa-

leja, mutta neuvontaa järjestetään 

myös aikuisille esimerkiksi kodin 

viemärietiketistä.

Ilmastoneuvontaa tehdään 

yhteistyössä HSY:n Ilmastoinfon 

kanssa erilaisten tapahtumien 

yhteydessä. Aiheet vaihtelevat 

kampanjan luonteen mukaisesti 

muun muassa asumisen ympäris-

tövaikutuksista aina aurinkopanee-

lien yhteistilauksiin.

Ympäristöneuvontaa tapah-

tumiin ja tilaisuuksiin tai vaikka 

taloyhtiön hallitukselle voi tilata 

Kierrätyskeskuksesta: 

www.kierratyskeskus.fi/ymparis-

tokoulutus

16  Työtä arjen ekotekojen eteen  Vuosikertomus 2014



Asiakas- ja tavaramäärät

(1000 kpl)
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• Myydyt tavarat, 1 755 300 kpl

• Ilmaistavarat, 1 023 500 kpl

• Asiakkaat, 537 200 kpl

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
ympäristökoulutus- ja kasvatus laajeni 
vuoden 2014 aikana uusille ryhmille, kun 
HSY:n kanssa solmittiin uusi, kattavampi 
sopimus ympäristöneuvonnan tuotta-
misesta. Lapsi- ja oppilasryhmien sekä 
kasvattajien lisäksi palveluun kuuluivat nyt 
myös aikuisten, lapsiperheiden ja asiantun-
tijoiden neuvonta, tapahtumissa tehtävä 
neuvonta sekä kompostineuvonta. Kierrä-
tyskeskus toteuttaa HSY:n kustantamaa, 
tilaajalle maksutonta ympäristöneuvontaa 
pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

– Jätelain mukaan jätteen määrän 
vähentäminen, uudelleenkäyttö ja mate-
riaalin kierrättäminen ovat etusijalla ver-
rattuna erilaisiin loppusijoitusvaihtoeh-
toihin. HSY:n kumppanina tarjoamamme 
ympäristöneuvonta toteuttaa tätä 
tehtävää antaen ihmisille tietoa, toimin-
tamalleja ja motivaatiota kestävämpään 
kuluttamiseen ja jätteen määrän vähen-
tämiseen, koulutustoimintojen johtaja 
Katja Viberg sanoo.

Koulutusta lapsille ja aikuisille

Uusi sopimus toi Kierrätyskeskuksen 
Ympäristökoulu Polun ja Koulutuspalvelu 
Tuuman ympäristökasvatuksen asiantun-
tjoiden pidettäväksi noin 600 tuntia lisää 
koulutuksia.  

Suurimpana tilaajaryhmänä säilyi edel-
leen päiväkodit, koulut ja kasvattajat, joita 

palveli lasten ja nuorten ympäristökasvatuk-
seen erikoistunut Ympäristökoulu Polku. 

Myös yrityksille ja yhteisöille tarkoi-
tettu Koulutuspalvelu Tuuma keskittyi 
HSY:n tarjoaman neuvonnan toteutta-
miseen. Tuuma vastasi HSY:n tilaaman 
aikuisten ja lapsiperheiden sekä tapahtu-
mien neuvonnasta, kompostineuvonnan ja 
asiantuntijaneuvonnan toteuttamisesta.

Neuvojilla uusia aiheita

Koulutuksen ja neuvonnan aihealueet 
ja kohderyhmät laajentuivat uuden HSY- 
tilauksen myötä. Kestävän kuluttamisen ja 
jätteen synnyn ehkäisyn rinnalle nousivat 
vesi ja ilmastoneuvonta. Ympäristökasvat-
tajia, -asiantuntijoita ja -neuvojia koulutet-
tiin uusiin aiheisiin ja uusien materiaalien 
käyttöön vuoden aikana.

CASE
ASIAKASSUHDE ON 
TIIVISTÄ YHTEISPELIÄ

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-

kus toteuttaa HSY:n kustantamaa, 

tilaajalle maksutonta ympäristö-

neuvontaa Helsingissä, Espoossa, 

Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirk-

konummella. Kierrätyskeskus on 

valittu HSY:n eli Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut    -kuntayhtymän 

kumppaniksi normaalin, hintaan 

ja palvelujen laatuun perustuvan 

kilpailutuksen kautta.

– Kannaltamme on kätevää, että 

saamme neuvontaa sekä aikui-

sille että kouluille ja päiväkodeille 

yhdeltä luukulta, kertoo koulu-

tuksen ja neuvonnan palvelujen 

tilaamisesta HSY:n viestintä- ja 

neuvontayksikössä vastaava ympä-

ristöasiantuntija Anu Helosvuori.

HSY:n ja Kierrätyskeskuksen 

asiakassuhde on jatkunut jo pari-

senkymmentä vuotta, mutta viime 

vuoden alussa yhteistyö laajeni 

merkittävästi. 

– Haluamme tarjota asukkaille 

enemmän, kuin mitä itse pys-

tymme tuottamaan. Tarjontamme 

olisi suppeampi ilman Kierrätys-

keskuksen Ympäristökoulu Polun 

opetuspaketteja. 

Viime vuonna neuvonnalla tavoi-

tettiin noin 34 500 pääkaupunki-

seutulaista. 

Syksyllä toteutettiin ensimmäi-

nen systemaattinen auditointi.

– Kävimme tulokset yhdessä 

läpi. Saimme itsekin uusia ideoita 

siitä, mihin kiinnittää neuvonnassa 

enemmän huomiota, miten kou-

luttaa Kierrätyskeskuksen ympä-

ristökasvattajia ja -asiantuntijoita 

ja miten kehittää neuvontamateri-

aaleja. Jatkossa toivomme entistä 

aktiivisempaa tiedonvaihtoa neu-

vontapalvelujen markkinoinnissa ja 

kehittämisessä, Helosvuori sanoo.

YMPÄRISTÖNEUVONTAA 
YHÄ USEAMMALLE

KOULUTUS
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Avainluvut
KOULUTUS JA VERSTAAT

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

• SE-romun käsittelijöille 873 tonnia

• Uudelleenkäyttöön 
 225 tonnia

21%

79%

Verstaiden tuotannon määrä
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• Tekniset verstaat 
 (atk, elektroniikka, kodinkone), 27 500 kpl

• Polkupyöräverstas, huollettu, 1 900 kpl

• Plan B, 1 400 kpl

• Näprä, 74 400 kpl
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• Polkupyöräverstas, huollettu, 1 900 kpl

• Plan B, 1 400 kpl

• Näprä, 74 400 kpl

Kaikki tavarat eivät sovi uudelleenkäyt-
töön sellaisenaan. Kierrätyskeskuksen 
verstaat korjaavat vanhaa ja tekevät van-
hoista materiaaleista uutta.

Vuonna 2014 teknisten ja uudistusvers-
taiden myynti kasvoi lähes 30 prosenttia 
ylittäen miljoonan euron rajan. Myös vers-
tastuotteiden kysyntä kasvoi: kunnostetut 
polkupyörät, elektroniikka, kodinkoneet 
sekä Kädentaitopalvelu Näprän ja Plan 
B -merkin kierrätystuotteet kasvattivat 
suosiotaan. 

Uudistusverstaat Näprä ja Plan B siir-
tyivät Nihtisillan toimipisteeseen vuoden 
alussa. Tilat ovat  sopivammat, ja Plan B 

sai mahdollisuuden huonekalujen käsit-
telyyn puutyötiloissa. Tilojen myötä myös 
Plan B:n mallisto laajeni vuoden aikana.

Kädentaitomateriaaleilla 
on kysyntää

Kädentaitopalvelu Näprän kierrätettyjen 
askartelumateriaalien myynti nousi lähes 
70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Keskitetty lajittelu mahdollisti materiaalin 
ja myyntipakkausten suuremman määrän. 

– Olemme saaneet uusia hyviä Näprä- 
osastoja ja täydentäneet niitä järjestel-
mällisesti, Näprän osastovastaava Marja 

Peltola kertoo.

Vuonna 2014 polkupyörävers-

taalla kunnostettiin noin 1 850 

pyörää. Kierrätyskeskus ottaa

vastaan kaiken kuntoiset

polkupyörät.

MONI TAVARA 
SAI UUDEN ELÄMÄN

VERSTAAT



Ympäristökoulutus- ja 

neuvontatilaisuudet

• Lapsille ja kasvattajille suunnatut 
 koulutukset (HSY), 554 kpl

• Aikuisille, lapsiperheille ja asiantuntijoille 
 suunnattu neuvonta (HSY), 216 kpl

• Sisäiset ympäristökoulutukset, 104 kpl

• Muut koulutukset ja neuvonta, 48 kpl

2 379 h
922 tilaisuutta, 

30 420 henkilöä tavoitettu

11%

5%

60%23%

Ympäristökoulutuksen rahoitus 

• Koulutusten myynti 180 t€

• Työllistämistuet 43 t€

• Lanefies hanke n. 13 t€

• Käsitys2 -hanke n. 10 t€

• Kauppojen ja tavaratalojen 
 myyntituloista tilitettävä osuus 170 t€

416 t€

10%

41%

43,5%

2,5%
3%

Kädentaitovinkki
Vanha t-paita muuttuu 
keväiseksi pipoksi

Mittaa päänympärys ja vähennä saa-

dusta mitasta vielä 4 cm. Jaa saamasi 

luku kahdella, ja saat pipon leveyden.

Mittaa pipon korkeudeksi 21–23 cm, 

jolloin piposta tulee päänmukainen. 

Piirrä pipon yläosa pyöreäksi, voit 

käyttää apuna esim. lautasta.

Jos haluat pipon korkeuteen lisää 

väljyyttä, piirrä pipo korkeammaksi. 

Voit muotoilla sen kivasti päähän.

Piirrä vielä kuvan mukainen muotolas-

kos, pituus voi olla 6–7 cm.

Lisää ympärille 1 cm saumanvarat.

Leikkaa pipo t-paidan helmasta, 

jolloin helmasta tulee pipon alareuna. 

Jos leikkaat pipon ylempää, lisää reilu 

käänne alareunaan.

Ompele pipo saumurilla tai ompelu-

koneen jousto-ompeleella.

Vuosien varrella myös Näprän henkilös-
tömäärä on kasvanut yhdestä viiteentoista.

– Käsillä tekeminen on valtavan suo-
sittu harrastus. Varta vasten askarteluun 
tehdyt tuotteet ovat usein kalliita, ja 
meiltä haetaankin tee-se-itse -materiaaleja. 
Myös kierrätys on joillekin tärkeää, Peltola 
sanoo.

Myös Näprä Ilmaistukun kouluille ja 
päiväkodeille välitetyn materiaalin määrä 
kasvoi noin 7 000 kilosta yli 12 000 kiloon. 
Uuden palvelun avulla materiaalia voi 
tilata verkosta ja noutaa lähimmästä Kier-
rätyskeskuksen toimipisteestä.

Polkupyöriä tuotettiin 
yhä enemmän

Myös pyöräverstaalla onnistuttiin lisäämään 
uudelleenkäyttöä. Kaikenkuntoiset polku-
pyörät otettiin vastaan, tarkistettiin, huollet-
tiin, korjattiin ja toimitettiin eteenpäin joko 
pyörinä tai varaosina. Polkupyörien myynti 
kasvoi edellisen vuoden 1 200 pyörästä mel-
kein 1 900 pyörään ja noin 3 000 varaosaan. 

– Pääkaupunkiseudulla pyöriä jää 
selvästi yli tarpeiden. Olemme saaneet 
viestimme ihmisten mieliin ja vanhoja 
pyöriä on tullut mukavasti koko vuoden, 
myymälätoimintojen johtaja Aatos  

Weckman kertoo.

Kierrätyskeskuksen verstaat 
korjaavat vanhaa ja tekevät vanhoista 
materiaaleista uutta.

”
MONI TAVARA 
SAI UUDEN ELÄMÄN
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YHTEISÖ
VOIMAVARANA
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tehdään 

sosiaalisesti kestävää ympäristötyötä. Pitkäaikaistyöttömien 

ja osatyökykyisten työllistäminen on keskeinen osa toimin-

taa. Kierrätyskeskus pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnallisia ja 

ekologisia ongelmia, mistä osoituksena yhtiölle on myönnet-

ty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Kierrätyskeskus tarjoaa 

myös asiakkaille ja lähialueiden asukkaille mahdollisuuden 

tehdä vastuullisia tekoja lahjoittamalla tavaraa kierrätykseen, 

tekemällä hankintoja kierrätysmyymälöistä, käyttämällä 

verstaiden kierrätystuotteita tai tekemällä vapaaehtoistyötä.
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TARINOITA VASTUULLISISTA VALINNOISTA
Keväällä 2014 käynnistynyt Me yhdessä 

-kampanja haastaa yrityksiä yhteistyö-

hön Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-

kuksen kanssa. Haaga Helia -ammat-

tikorkeakoulun ja Kierrätyskeskuksen 

yhteinen kampanja auttaa yrityksiä 

tekemään kestäviä arjen valintoja ja 

viestimään teoistaan. 

Haaga Helian mainonnan ja yritys-

viestinnän opiskelijat nostavat tari-

noiden avulla esiin yritysyhteistyössä 

syntyneitä uusia toimintatapoja ja luo-

via ratkaisuja. Tarinat leviävät suurelle 

yleisölle muun muassa Facebookissa ja 

Twitterissä.

Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen 
sosiaalisen vastuun 
periaatteet 

Hyvä työpaikka

Tarjoamme merkityksellisiä 

työtehtäviä ja matalan kynnyksen 

väylän työelämään.

Hyvä naapuri

Luomme mahdollisuuksia 

yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Vastuullinen yhteiskunnan jäsen

Kehitämme toimintatapoja, jotka 

tarjoavat muille ihmisille, asiakkaille 

ja sidosryhmille mahdollisuuden 

osallisuuteen ja myös sosiaalisen 

vastuun kantamiseen.

YHTEISÖ
VOIMAVARANA
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SOSIAALISESTI VASTUULLISTA 
YMPÄRISTÖTYÖTÄ
Kierrätyskeskus on aktiivisesti mukana 
erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, 
jotka liittyvät esimerkiksi ympäristö-
kasvatukseen tai työelämävalmiuksien 
kehittämiseen. 

Vuoden 2014 aikana päättyneessä Va-
paaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä 
(VETY) -hankkeessa kehitettiin vapaaeh-
toistyötä yleishyödyllisten yritysten ja yh-
teisöjen näkökulmasta. Vapaaehtoistyöstä 
voit lukea lisää sivulta 24. 

Tukityöllistettyjen eväitä jatkotyöllis-
tymiseen kehittänyt Hyvään kierteeseen 
-projekti päättyi viime vuonna. Nuorten 

työelämävalmennusta kehittänyt Nou-
sukierteeseen-hanke puolestaan jatkuu 
huhtikuun 2015 loppuun saakka. Työhön-
valmennuksesta lisää sivuilla 23 ja 28. 

Yhteistyöprojekteja tehdään muun 
muassa kulttuuri- ja opiskelijatoimijoiden 
kanssa, ja niiden tapahtumia tuetaan  
tavaralahjoituksin. Viime vuonna Kierrä- 
tyskeskus teki yhteistyötä ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden kanssa Me yhdessä 
-kampanjassa.

Vuonna 2014 Kierrätyskeskus tuki 75 
opiskelija- ja kulttuuritapahtumaa.  



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
mahdollistaa monelle pääsyn työelämään 
tarjoamalla työttömille työnhakijoille 
määräaikaisia työtehtäviä ja tukea jat-
kotyöllistymiseen Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla. Tavoitteena on olla hyvä 
työpaikka, jossa osaaminen kehittyy ja 
voimavarat kasvavat.

Vuoden 2014 lopussa Kierrätyskes-
kuksessa työskenteli 429 työntekijää, 
joista 316 määräaikaisessa tai vakitui-
sessa työsuhteessa, ja 159 työkokeilijana, 
opiskelijana, avotyössä tai yhdyskun-

tapalvelua suorittamassa. Työsuhteista 
248 oli työllisyysvaroin palkkatuettuja. 
Lisäksi Kierrätyskeskus työllisti free-
lancer-ympäristöneuvojia, tarvittaessa 
töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä sekä 
vakituisesti palkattuja hallinnon tai muun 
alan ammattilaisia, jotka mahdollistavat 
toiminnan jatkuvuuden. 

Työpaikkana Kierrätyskeskus on 
monimuotoinen ja tukee työntekijöidensä 
kehitystä muun muassa tarjoamalla työhön-
valmennusta, osaamisen mukaan räätälöityä 
työtä, koulutuksia, mahdollisuuden työelä-

mäkorttien suorittamiseen ja osaamisto-
distukseen omasta ammattitaidosta sekä 
suomen kielen osaamisen vahvistamista.

Työhyvinvointi kuuluu kaikille

Vuonna 2014 kiinnitettiin erityistä 
huomioita henkilöstön työhyvinvoinnin 
lisäämiseen. Toimipisteisiin perustettiin 
työhyvinvointiryhmiä, joissa parantavia 
toimenpiteitä mietittiin yhdessä.

– Toimenpiteet eivät useinkaan vaadi 
paljon rahaa, vaan arjesta kumpuavia ide-
oita. Tärkeää on ollut, että työntekijät ovat 

TUKEA OSAAMISEN KEHITTYMISEEN
HYVÄ TYÖPAIKKA

Kierrätyskeskus 
tarjoaa merkityk-
sellisiä työtehtäviä 
ja matalan 
kynnyksen väylän 
työelämään.

”

Avainluvut
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä 

Työsuhteisia

• Palkkatuella, 248

• Vakituista, 44

• Määräaikaista, 24

Ei-työsuhteisia

• Työkokeilijana, 102

• Opiskelijana, 7

• Avotyössä, 4

• Yhdyskuntapalvelussa, 46
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KEILAUSTA JA KASSAPASSEJA
Vuoden aikana Pääkaupunkiseudun 

Kierrätyskeskuksessa järjestettiin 33 

esimies- ja asiantuntijakoulutustapahtu-

maa, joihin osallistui yhteensä noin 70 

henkilöä. Aiheet vaihtelivat HR-järjestel-

mistä hankalien tilanteiden käsittelyyn.

Työelämäkorttikoulutuksia pidettiin 

106, ja niissä suoritettiin tulityö-, truk-

kiosaamis- ja kuljettajien ammattipäte-

vyyskortteja sekä hygienia-, kassa- ja 

anniskelupasseja. Alkoholihaittojen 

hallintaan keskittyvään Huugo-koulu-

tukseen osallistui 11 työntekijää.

Työhyvinvointia kartoitettiin eläke-

vakuutusyhtiö Elon kanssa toteutetulla 

kyselyllä. Työilmapiiri ja työn mielek-

kyys koettiin hyviksi, kun taas kehi-

tysvaraa löydettiin fyysisestä hyvin-

voinnista ja sisäisestä tiedonkulusta. 

Toimipisteiden työhyvinvointiryhmät 

järjestivät vuoden aikana monipuolista 

toimintaa keilailusta ja lettukesteistä 

teatterikäynteihin.

itse osallistuneet työyhteisön parantami-
seen, henkilöstöjohtaja Elina Kauppila 
sanoo.

Vuoden aikana järjestettiin esimerkiksi 
jumppahetkiä, sauvakävelyä, ulkoilua sekä 
elämänhallintaan liittyviä tilaisuuksia kuten 
velkaneuvontaa. Työntekijät saivat osallis-
tua työajalla työpaikkaliikuntaan tai käydä 
hieronnassa kaksi tuntia kuukaudessa.
– Työhyvinvointitoiminta sai hyvää palau-
tetta ja siihen liittyvää toimintaa kehite-
tään edelleen, Kauppila sanoo. Ryhmien 
toiminta jatkuu vuonna 2015.

Valmennusta, taitoja ja tietoa

Kierrätyskeskuksen työntekijöille järjes-
tettyihin koulutuksiin osallistuttiin vuo-
den aikana yhteensä 226 kertaa. Työelä-
män pätevyys- ja korttikoulutusten lisäksi 
kehitettiin esimies- ja asiantuntijataitoja. 

Aiemmin hankkeiden puitteissa 
aloitetusta, valmentavaan esimiestyöhön 
tähtäävästä koulutuksesta tehtiin pysyvä 
koulutuskokonaisuus. Vuonna 2014 kou-
lutus oli suunnattu kaikille esimiehille ja 
se kesti koko vuoden. Koulutuksen avulla 
esimiehet saivat valmiuksia muun muassa 
esimiestaitoihin, varhaisen välittämisen 
malliin, työehtosopimusten tuntemuk-
seen ja ympäristöasioihin. 

Vuoden lopulla Kierrätyskeskuksessa 
otettiin käyttöön sen historian ensimmäi-

nen henkilöstöhallinnan tietojärjestelmä, ja 
työntekijöiden perehdytysohjelma uusittiin.

Työpaikka, jossa viihdytään

Jokavuotinen henkilöstökysely tehtiin 
viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdessä 
ulkopuolisen työhyvinvointipalvelujen 
tuottajan kanssa, jolloin tulokset olivat 
vertailtavissa muihin organisaatioihin. 

Esimiehille suunnattu koulutuspolku 
ja -valmennus näkyi kyselyn tuloksissa 

esimiestyön arvostuksen nousemisena. 
Henkilöstön mielestä Kierrätyskeskuksen 
työyhteisön vahvuuksia ovat työilmapiiri 
ja viihtyminen, työn mielekkyys, johtami-
nen ja lähiesimiestyö. 

Ympäristökoulu Polun ja Koulutuspalvelu

Tuuman työntekijöille Lennu-liito-orava

ja tämän ystävä kompostiliero ovat

tuttuja opetusvälineitä.
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus toi-
mii osana paikallisyhteisöä ja verkostoituu 
niin koulujen, päiväkotien, yhdistysten 
kuin taloyhtiöidenkin kanssa kestävän 
elämäntavan edistämiseksi. Kierrätyskes-
kus tarjoaa myös myymälöiden asiakkail-
le mahdollisuuden sosiaalisen vastuun 
kantamiseen. Vapaaehtoistoiminta antaa 
mahdollisuuden olla mukana yhteisössä ja 
tehdä tärkeää ympäristötyötä. 

Kierrätysmyymälöissä 
tyytyväiset asiakkaat

Kierrätyskeskuksen kauppojen ja tavarata-
lojen asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä saa-
maansa palveluun ja toimintaan. Vuonna 
2014 tehdyssä asiakaskyselyssä tyytyväisyy-
teen liittyvien väittämien keskiarvo oli 3,5 
maksimin ollessa neljä. Kyselyn mukaan 
noin 93 % asiakkaista suosittelisi Kierrätys- 
keskusta tuttavilleen. Kierrätystoiminto-
jen asiakkaita palvellaan monipuolisesti, 
ja palveluja kehitettiin edelleen myös 
vuonna 2014. 

Kierrätystuotteisiin liittyviä palveluja 
tarjotaan pääkaupunkiseudun asukkail-
le, yhteisöille, kuluttajille, kouluille, 
päiväkodeille sekä esimerkiksi käsityö-
yrittäjille. 

Palvelut helpottavat ekotekoja

Pääkaupunkiseudun asukkaiden ympäris-
tötekoja helpottavat Kierrätyskeskuksen 
monipuoliset palvelut:
• Lahjoitustavaran vastaanotto etsii 
 kodin ehjille, puhtaille ja käyttökel-
 poisille tavaroille
• Noutopalvelu hakee maksutta tavara-
 lahjoituksia ja tarjoaa maksullista 
 kotiinkuljetusta

• Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) 
 vastaanottoon voi viedä huonokun-
 toisen sähkölaitteet
• Teknisten verstaiden kunnostamat 
 laitteet ovat edullisia ja turvallisia,
  ja osaa tuotteista koskee kuukauden 
 korjaustakuu 
• Lainauspalvelu antaa lainaan tai 
 vuokralle peräkärryn, taakkapyörän 
 tai kestoastiat. Kuljetusvälineitä voi 
 käyttää muidenkin kuin Kierrätys-
 keskuksesta hankittujen tavaroiden 
 kuljetukseen. 
• Uusiotuotemallisto Plan B tuo saataville 
 kierrätysmuotia ja kotimaista käsityötä
• Kädentaitopalvelu Näprä ohjaa käden-
 taitopajoja, tarjoaa asiakkaille edullisia, 
 kierrätettyjä askartelumateriaaleja ja 
 myy edullisesti suurempia kierrätys-
 materiaalieriä uusiotuotteiden raaka-
 aineeksi 
 Kaikki Kierrätyskeskuksen palvelut 
 löytyvät osoitteesta www.kierratys-
 keskus.fi/kaupat

Arvostettua koulutusta

Koulutustoiminta tukee pääkaupunkiseu-
dun asukkaiden, erityisesti lasten mahdol-
lisuutta osallistua omaan elinympäristöön-
sä liittyvien kysymysten käsittelyyn sekä 

antaa yrityksille ja yhteisöille konkreetti-
sia välineitä ympäristötyöhön ja -tekoihin. 

Kierrätyskeskuksen koulutustoiminnan 
asiakkaat arvostavat saamaansa neuvon-
nan laatua varsin korkealle. Vuonna 2014 
tehdyssä asiakaskyselyssä tyytyväisyyteen 
liittyvien väittämien keskiarvo oli aikuis-
ten koulutuksissa 3,6 ja lapsiryhmien 
koulutuksissa 3,8 maksimin ollessa neljä. 

Palvelua erilaisille kohderyhmille

Koulutuspalvelujen asiakkaita ovat pää-
kaupunkiseudun aikuis-, lapsi- ja oppilas-
ryhmät ja kasvattajat, tapahtumat sekä 
yritykset ja organisaatiot. Suurimman 
osan neuvonnasta tilaa ja kustantaa HSY. 

Eri ikäisille lapsille ja nuorille rää-
tälöidyt opetuskokonaisuudet tekevät 
oppimisesta hauskaa ja mielenkiintoista. 
Koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle 
suunnatuissa ympäristökoulutuksissa 
annetaan ideoita ympäristökasvatukseen 
sekä kestävän kulutuksen aihepiirin kä-
sittelyyn ja toimintakulttuurin muuttami-
seen kestävämmäksi ja osallistavammaksi. 
Myös aikuisryhmien ja tapahtumien 
neuvonnassa tavoitteena on kestävämpi 
arki. Tietoa tarjotaan esimerkiksi kodin 
jätehuollosta, kompostoinnista tai kesto-
vaipoista.

Iloa vapaaehtoisuudesta

Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiset mah-
dollistavat monia asioita, jotka tukevat 
työtämme ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävämmän yhteiskunnan eteen. Vapaa-
ehtoistyö Kierrätyskeskuksessa antaa mah-
dollisuuden toimia ympäristön ja yhteisön 
hyväksi, tarjoaa hyödyllistä kokemusta, ja 
on samalla tilaisuus tutustua uusiin ihmi-

HYVIÄ TEKOJA 
LÄHELLÄ SINUA

HYVÄ NAAPURI

Olen erittäin 
mielissäni kaupan 
ilmestymisestä 
kotinurkille.

”

– Asiakaspalaute
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KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ 
KIELITAITOA RENNOLLA OTTEELLA

Vapaaehtoiset pitävät suomen kielen 

kerhoja Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskuksessa työskenteleville maahan-

muuttajille. Toimintaan saa osallistua 

työajalla. 

– Kerhossa käydään läpi niin työ-

hön kuin muuhunkin elämään liittyvää 

sanastoa, aktivoidaan keskustelutaitoja 

ja saadaan tukea vertaiskokemuksista, 

kertoo Espoon Nihtisillassa kerhoa 

toista vuotta vetävä Päivi Lind. 

Jäätyään eläkkeelle vakuutus- ja 

finanssialalta hän halusi hyödyntää 

kokemustaan koulutustehtävistä ja 

elinikäistä kiinnostustaan kieleen. 

Ryhmässä on osallistujia muun muassa 

Ruandasta, Makedoniasta, Palestii-

nasta, Espanjasta ja Venäjältä. 

– Myös luetun ymmärtäminen on 

tärkeää, jotta selviää esimerkiksi viras-

tokielen koukeroista ja voi lukea uutisia. 

Viranomaiskieli ei ole helppoa synty-

peräisille suomalaisillekaan. Muutoin 

tuntisuunnitelmamme ovat vapaita ja 

spontaaneja niin kuin vapaaehtoistoi-

mintaan kuuluu. Oppimisen pitää olla 

rentoa sekä vetäjälle että osallistujille. 

On ollut mukava huomata, että var-

sinkin tervehdykset ja toivotukset on 

otettu innokkaasti käyttöön! 

siin ja saada mielekästä tekemistä.
Vapaaehtoisena voi osallistua eri tavoin: 

olla apuna yksittäisissä tapahtumissa, 
auttaa säännöllisesti tai tehdä vapaaeh-
toistyötä kotoa käsin. Vapaaehtoistyön 
mielekkyys ja vapaaehtoisten hyvinvointi 
ovat tärkeä osa toimintaa.

Vuonna 2014 Kierrätyskeskuksen toi-
mintaan osallistui noin 80 vapaaehtoista.

Läpinäkyvyyttä ja pelisääntöjä

Vuonna 2014 vahvistettiin vapaaehtois-
toiminnan uudistettuja käytäntöjä. Yksi 
lähtökohta on se, että vapaaehtoisilla ja 
työntekijöillä on omat tehtävänsä ja että 
kaikissa Kierrätyskeskuksen toimipaikois-
sa on samat pelisäännöt.

Vapaaehtoiset mahdollistivat monia toi-
mintoja vuoden 2014 aikana. Esimerkiksi 
osallistuminen Kaapelin kirppis -tapahtu-
maan onnistui vapaaehtoisten avulla.

Vapaaehtoiset pitivät myös maksut-
tomia askartelutuokioita koululaisille, 
osallistuivat Kädentaitopalvelu Näprän 
talkoopäiviin ja ahkeroivat myymälöiden 
ilmaistavaraosastoilla.

Halu auttaa

Tärkein syy vapaaehtoisten yhteydenot-
toon on halu auttaa.

– Vapaaehtoiset todella kokevat teke-
vänsä jotain ekologisesti tai sosiaalisesti 

kestävämmän yhteiskunnan eteen. Vapaa-
ehtoistoiminnan myötä erilaiset ihmiset 
voivat osallistua Kierrätyskeskuksen toi-
mintaan ja antaa osaamistaan tai aikaansa 
hyvään tarkoitukseen, vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori Hanna Lilja sanoo.

CASE

Tärkeää ja 
hyödyllistä työtä.

”

– Asiakaspalaute
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Kauppojen asiakastyytyväisyystutkimus 2014

• Palvelu on ystävällistä

• Kauppa on viihtyisä

• Sijainti on sopiva

• Aukioloajat ovat sopivat

1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (623) 
arvosanan keskiarvo

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

• Palvelu on ystävällistä

• Kauppa on viihtyisä

• Sijainti on sopiva

• Aukioloajat ovat sopivat

1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (623) 
arvosanan keskiarvo

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

Koulutuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2014

1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (aikuiset 57 ja lapset 121) 
arvosanan keskiarvo

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

• Osallistujat saivat 

 hyödyllistä tietoa

• Aihe herätti ryhmässä 

 keskustelua

• Neuvoja osasi työnsä

• Neuvonnan varaaminen 

 onnistui hyvin

1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (aikuiset 57 ja lapset 121) 
arvosanan keskiarvo

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

• Osallistujat saivat 

 hyödyllistä tietoa

• Aihe herätti ryhmässä 

 keskustelua

• Neuvoja osasi työnsä

• Neuvonnan varaaminen 

 onnistui hyvin

CASE
SISUSTUSINTOILIJA 
PANEE HYVÄN 
KIERTOON

Kodin laittamisesta pitävä Marjut 

Kuopus tunnustautuu kirpputorien ja 

kierrätyskeskusten suurkuluttajaksi. 

Asunnon vaihdosta ja sisustusmaun 

muuttumisesta seuraa usein soitto 

Kierrätyskeskukseen.

– Tavaraa kertyy nurkkiin kierrät-

tämisestä huolimatta. Ensimmäisen 

kerran otin yhteyttä Kierrätyskeskuk-

seen vuonna 2006, jolloin vinttiva-

rastostamme haettiin tarpeettomaksi 

käyneitä huonekaluja, lastenvaatteita 

ja leluja. Pienen lapsen äidille lisäkädet 

olivat kullanarvoiset.

Lahjoituskertoja on sittemmin kerty-

nyt lähemmäs kymmenen. 

– Pari vuotta sitten remontoimme 

uutta kotiamme ja ilokseni myös tähän 

löytyi apua Kierrätyskeskuksesta. Yli-

määräiset laatat, putkenpätkät ja muut 

käyttökelpoiset remonttitarvikkeet 

päätyivät kuljettajien matkassa Espoon 

kierrätyskeskukseen, Kuopus kertoo.

– Olen myös lahjoittanut säännöllisin 

väliajoin monta isoa Ikea-kassillista kir-

joja. Taas olisi aika käydä kirjasto läpi.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-

kus valikoitui Kuopuksen lahjoitus-

kohteeksi joustavan palvelun, suuren 

vastaanottokapasiteetin ja ammat-

timaisen kuljetuspalvelun ansiosta. 

Lahjoittamisesta on jäänyt hyvä mieli.

– Noutopalvelun on saanut tilattua 

nopeasti ja joustavasti myös iltaisin.  

On mukava tunne, kun itselle tarpeeton, 

mutta täysin käyttökelpoinen tavara 

pääsee kiertoon.

Marjut Kuopus lahjoittaa 

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskukselle säännöllisesti 

huonekaluja ja käyttötavaraa. 

Avainluvut
ASIAKASTYYTYVÄISYYS
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1 2 3 4

Kaikkien vastaajien (aikuiset 57 ja lapset 121) 
arvosanan keskiarvo

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Aikuiset

Lapset

Täysin
eri mieltä

Täysin
samaa mieltä

• Osallistujat saivat 

 hyödyllistä tietoa

• Aihe herätti ryhmässä 

 keskustelua

• Neuvoja osasi työnsä

• Neuvonnan varaaminen 

 onnistui hyvin

SISUSTUSINTOILIJA 
PANEE HYVÄN 
KIERTOON

YLEISEN HYVÄN 
PUOLESTA

VASTUULLINEN YHTEISKUNNAN JÄSEN

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, edistämään hyvinvointia ja 
paikallistaloutta, jotka eivät perustu tuo-
tannon ja kulutuksen kasvuun. Ympäristö-
tietoisuutta ja työnteon mahdollisuuksia 
pyritään lisäämään.

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyöky-
kyisten työllistäminen on keskeinen osa 
Kierrätyskeskuksen toimintaa. Tukityöllis-
täminen ja työhönvalmentaminen lisäävät 
sosiaalista osallisuutta ja vähentävät 
syrjäytymistä. Kierrätyskeskus kehittää 
toimintamalleja, jotka mahdollistavat osal-
listumisen ja työpanoksen jokaisen omien 
edellytysten ja kykyjen mukaan. 

Kierrätyskeskus tekee myös aktiivista 
yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, 
ja hankinnoissa suositaan sosiaalisia ja 
yhteiskunnallisia yrityksiä.

Erityistulkintaa palkkatukeen 
tarvitaan

Vuonna 2014 merkittävin vaikuttamisen 
kohde oli vuoden 2015 alussa toteutettava 
palkkatuen uudistus ja siihen liittyvä lain-
säädännön muutostyö. Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus eroaa omistusmuodoltaan 
monista muista alan toimijoista, ja palkka-

tukilain osalta siihen on sovellettu säätiö- 
ja yhdistystoiminnan ohjeita. Lainmuutosta 
pidettiin merkittävänä riskinä Kierrätyskes-
kuksen rahoituspohjalle ja koko nykyiselle 
toimintamallille, sillä lain tulkinnassa ei 
huomioida yhtiön erityispiirteitä.

– Vuositasolla palkkatukirahoitus vä-
henee merkittävästi. Yhtiön pääomistaja, 
Helsingin kaupunki, joutuu nyt pohti-
maan yhdessä yhtiön hallituksen kanssa, 
miten tilanne ratkaistaan. Kysymykseen 
voi tulla esimerkiksi toiminnan organisaa-
tiomuodon muuttaminen, toimitusjohtaja 
Juha Lehtikuja sanoo.

Lakiuudistuksen myötä myös tukipe-
rusteet, työttömyyden kesto ja työaika 
on määritelty uudelleen, mikä vaikeuttaa 
nykyisten toimijoiden ennakointia.

– Kunnille vaikutukset lasketaan mil-
joonissa euroissa. Keskustelua osakas-
kuntiemme kanssa jatketaan siitä, miten 
kunnat panostavat jatkossa valmentavaan 
työhön, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja 
elämänhallintaan.

Palkkatukiuudistus 
yhdisti toimijat

Kierrätyskeskus osallistui aktiivisesti väli-
työmarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän 

toimintaan, jossa tavoitteena on parantaa 
vaikeasti työllistyvien asemaa vaikuttamalla 
lainsäädäntöön, valmentavien työmarkkinoi-
den asemaan sekä yhteiskunnan asenteisiin.

Vaikuttamistyö painottui vuonna 2014 
palkkatukiuudistusta koskeviin kannan-
ottoihin ja lausuntoihin. Vuonna 2015 on 
keskitytty työttömyyden hoitoa koskevien 
toimenpiteiden nostamiseen vaalitee-
moiksi. Yhteistyöryhmän muita jäseniä 
ovat muun muassa vammaisjärjestöjen 
asiantuntijaorganisaatio VATES, Suomen 
Kierrätyskeskusten yhdistys, Työttömien 
valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY 
ja Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY. 

Vaikka kannanotto ei tuonut muutosta 
uuteen palkkatukilakiin, ponnistelut tuki-
työllistämisen puolesta jatkuvat.

Vaikuttamistyötä Arvo-liitossa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
liittyi syksyllä 2014 yhteiskunnallisten 
yritysten etujärjestöön, Arvo-liittoon, jossa 
tavoitteena on ottaa aktiivinen rooli. 

– Arvo-liiton kautta voimme edistää 
yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta 
ja löytää tapoja vaikuttavuuden arviointiin 
ja mittaamiseen, kehitysjohtaja Tuovi 

Kurttio sanoo.

Arvo-liitto on yhteiskunnallisten yri-

tysten etujärjestö, jonka tavoitteena 

on rakentaa eettisesti ja taloudellisesti 

kestävää yritystoimintaa Suomessa. 

Liiton jäsenyritykset kantavat vastuuta 

yhteiskunnasta ja ympäristöstä, arvos-

tavat henkilökuntaansa ja harjoittavat 

avointa hallintotapaa.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan 

antaa yritykselle, joka ratkoo liiketoimin-

nallaan yhteiskunnallisia haasteita tai 

ympäristöongelmia, on perustettu yhteis-

kunnallista tarkoitusta varten ja jonka 

voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskun-

nalliseen hyvään. Painoarvoa annetaan 

myös toiminnan läpinäkyvyydelle.

Vastuullisen yrityksen tunnukset
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Suomalaisten yritysten joukossa 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
erityistapaus. 

– Paitsi että käytämme kaiken tuottom-
me yhteiskunnalliseen hyvään, myös oma 
toimintamme on yleishyödyllistä. Erityis-
asema on haaste, mutta samalla mahdol-
lisuus toimia edelläkävijänä sosiaalisen 
vastuun ja yhteiskunnallisen yrittämisen 
saralla, Kurttio toteaa.

Vaikuttamistyötä on tehty 
vuonna 2014 myös  

• Ympäristökasvattajien Pyöreän pöydän  
 yhteistyössä ympäristötietoisuuden  
 edistämisen edellytysten parantamiseksi
• Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja 
 -tietoisuuden edistämisryhmä Välkessä
• Ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuu-
 den parantamiseksi Rattailla-hankkeessa
• Suomen kierrätyskeskusten yhdistyk-
 sessä edistämällä mm. jätelain 
 toteutumista ja kierrätyskeskustoi-
 mialan kehittämistä.

Valmentava työ auttaa 
eteenpäin

Kierrätyskeskus toimii valmentavilla 
työmarkkinoilla, jossa määräaikaisen työn 
tarjoamisen lisäksi parannetaan työlliste-
tyn valmiuksia pärjätä avoimilla työmark-
kinoilla tuetun työjakson päätyttyä.

Työhönvalmennus on yksi konkreetti-
sista keinoista, joilla jatkopolun löyty-
mistä autetaan. Vuonna 2014 työhönval-
mennus kasvoi pysyväksi toiminnoksi, 
ja siihen osallistui 240 henkilöä. Toimin-
tamalli syntyi viime vuonna päättyneen 
Hyvä kiertää -projektin tuloksena.

– Uusi, pysyväksi tarkoitettu työ-
hönvalmennus on hieno asia ja kertoo 
Kierrätyskeskuksen sitoutumisesta 
työelämävalmiuksien kehittämiseen, hen-
kilöstöjohtaja Elina Kauppila iloitsee.

Työhönvalmennus auttaa työntekijöi-
tä tuomaan osaamistaan esiin. Vuoden 
aikana Kierrätyskeskukseen palkattiin 
kaksi työhönvalmentajaa, jotka tarjoavat 
pienryhmä- ja yksilövalmennusta tuetussa 
työsuhteessa oleville. Osallistuminen on 
vapaaehtoista, ja halukkaita on riittänyt. 

Avainluvut
YHTEISÖ

Työhönvalmennukseen osallistuneiden jatkopolut
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Töissä avoimilla markkinoilla ........................................ 24

Opiskelemassa ...............................................................................10

Työelämän ulkopuolella .........................................................5

Suorittamassa asevelvollisuutta......................................3

Eläkkeellä ............................................................................................... 1

*Palkkatukitöissä Kierrätyskeskuksessa tai muualla
Yhteensä

240
työntekijää tai
työkokeilijaa
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Valmennukseen osallistuneista 10 prosent-
tia työllistyi avoimille markkinoille.

– Valmennuksen tavoitteena on, että 
Kierrätyskeskuksessa työskentelyn jälkeen 
henkilöllä on paremmat mahdollisuudet 
työllistyä muualla. Yhdessä mietitään sopi-
via jatkopolkuja, laitetaan CV:t kuntoon, 
harjoitellaan työnhakua ja asiakaspalve-
lutaitoja tai tuetaan hakeutumista tietylle 
alalle esimerkiksi suorittamalla siellä 
vaadittavia työelämäkortteja, Kauppila 
kertoo.

CASE
KOKEMUS TOI 
ITSEVARMUUTTA 
TYÖNHAKUUN

Parturi-kampaajaksi valmistunut Nata-

lia Liski ei ahkerasta hausta huolimatta 

ollut löytänyt itselleen työpaikkaa, 

mutta Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskuksessa tärppäsi: työhönvalmen-

nusta sisältänyt vuosi auttoi häntä 

etenemään avoimille työmarkkinoille.

Natalia aloitti kahden kuukauden 

työkokeilunsa Matinkylässä, josta jatkoi 

Nihtisillan uuteen kierrätystavarataloon 

asiakaspalvelun ja hinnoittelun pariin.

– Kierrätyskeskuksessa työskente-

lystä on tullut hyvä olo. Olen saanut 

lisää rohkeutta ja uusia ystäviä.

Jatkopaikka löytyi TE-toimiston 

kautta. Hakemus pysäköinninvalvojaksi 

ParkkiPatelle laadittiin yhdessä työhön-

valmentajan kanssa.

– Työhönvalmentajani auttoi paljon, 

mutta en olisi saanut uutta paikkaa 

ilman omaa motivaatiota ja aktiivi-

suutta, Natalia painottaa.

– Odotan uusia työkavereita ja työ-

tehtäviä innolla!

”Odotan uusia työkavereita ja työtehtäviä 

innolla”, kertoo pysäköinninvalvojan pestin 

Kierrätyskeskuksen työkokeilun 

jälkeen napannut Natalia Liski.

Koulutusten määrä, yhteensä noin 226 osallistujakertaa.

70 osallistujaa 

39 osallistujaa 

106 osallistujaa

11 osallistujaa

Henkilöstöosaston järjestämät 
esimies- ja asiantuntijakoulutukset

Työhyvinvointikorttikoulutukset, Elo 

Tulityökortti, hygieniapassi, trukkiosaamiskortti, 
työturvallisuuskortti, kuljettajien ammattipätevyyskortti, 
kassapassi, anniskelupassi

Huugo-koulutus, EHYT ry
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VASTUULLISTA
VAROJEN-
KÄYTTÖÄ
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelema-

ton, yhteiskunnallinen yritys. Toiminnassa pyritään paitsi eko-

logiseen ja sosiaaliseen, myös taloudelliseen kestävyyteen. 

Kierrätyskeskus on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta 

varten ja kaikki tulot kanavoituvat yhteiskunnalliseen hyvään. 

Kierrätyskeskus saa tuloja kierrätystavaroiden myynnistä ja 

julkisista tuista. Tuottoa ei jaeta omistajille, vaan tulo ohja-

taan suoraan mission mukaiseen yleishyödylliseen työhön. 

Vakaa talous on edellytys toiminnan jatkuvuudelle.
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VASTUULLISTA
VAROJEN-
KÄYTTÖÄ

Liikevaihto kasvussa

Vuonna 2014 yhtiön toiminta kasvoi 
edelleen. Koulutustoimintojen liikevaih-
to kasvoi 26,5, tavaramyynnin 15,8  ja 
verstastoiminnan 26,0 prosenttia. Koko 
liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia. Kierrä-
tyskeskuksen tuloista 50,5 prosenttia tuli 
myymälöiden ja koulutuslinjan liikevaih-
dosta, 4,2 prosenttia hanketuloina ja 45,3 
prosenttia tukina. Liikevaihdon kasvu jäi 
suunnitellusta, mutta tiukalla kulukurilla 
tulos jäi positiiviseksi.

Tähtäimessä omavaraisempi 
tulevaisuus

Kierrätyskeskuksen pitkän linjan tavoite 
on vähentää riippuvuutta julkisesta 
rahoituksesta, josta suurin osa koostuu 
valtion palkkatuista ja kuntien työllistä-

mistuista. Lisäksi osakaskunnilta saadaan 
vuokra-avustuksia ja EU:lta hankera-
hoitusta esimerkiksi työvalmennuksen 
kehittämiseen.

– Haasteena on, että toiminta ja 
tilat kasvavat, mutta avustukset eivät. 
Tilanteessa, jossa julkiseen rahoitukseen 
kohdistuu valtavia paineita ja kuntien 
talous on tiukalla ei voida jatkuvasti olla 
pyytämässä lisää rahaa, toimitusjohtaja 
Juha Lehtikuja sanoo.

Kierrätyskeskus pyrkii nostamaan 
oman rahoituksen osuuden pysyvästi 
yli 50 prosenttiin. Viime vuonna tavoite 
toteutui. Osuuden kasvattaminen on 
tärkeää, jotta toimintoihin saadaan pitkä-
jänteisyyttä. 

– Hyvät hankkeet eivät saisi kaatua ra-
hoituksen päättymiseen, Lehtikuja toteaa.

Talouden kestettävä 
myös kokeiluja

Vastuullisesti kasvava talous takaa toi-
minnan jatkuvuuden ja toimii puskurina 
yllättävien tilanteiden varalle. Yhtiön 
viime vuosina tekemät isot investoinnit 
toimitiloihin ovat ajoittain heikentäneet 
yhtiön taloudellista tilannetta.

Nuoren toimialan luonteeseen kuuluu 
monien asioiden kehittäminen kokeile-
malla. 

– Taloutemme on kestettävä myös 
riskinottoa, jotta ekologista elämäntapaa 
edistävät uudet ideat ja toimintamallit 
saavat elintilaa, toimitusjohtaja Juha 
Lehtikuja sanoo.

TALOUDELLISESTI 
KESTÄVÄÄ
YMPÄRISTÖTYÖTÄ
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Avainluvut
VAROJENKÄYTTÖ

Toiminnan rahoitus

Toiminnan kulut

Liikevaihdon kasvu

Henkilöstökulujen kasvu

Henkilöstömäärän kasvu

• Myymälä- ja koulutus-

    linjojen myyntitulot, 50,5 %

• Palkkatuet, 30,4 %

• Kuntatuet ja -lisät, 13,7 %

• Hanketulot, 4,2 %

• Vuokra-avustukset, 0,9 %

• Koulutustuki, 0,2 %

• Muut tulot, 0,1 %

Henkilöstökulut, 77,0 %

Toimitilakulut, 12,0 %

Vapaaehtoiset henkilösivukulut, 2,4 %

Viestintä- jä markkinointikulut, 2,0 %

Ajoneuvokulut, 1,3 %

Muut hallintokulut, 1,3 %

Muut yhteensä: 4,0 %

Kone- ja kalustokulut, 0,7 %

Atk-laite ja ohjelmakulut, 0,6 %

Myyntikulut, 0,6 %

Matkakulut, 0,5 %

Tutkimus- ja kehityskulut, 0,5 %

Hallintopalvelut, 0,5 %

Muut liikekulut, 0,4 %

Edustuskulut, 0,2 %

3
2010 2011 2012 2013 2014

4

5

6
milj. €

5,5 milj. €

4

5

6

7

8

9

2010 2011 2012 2013 2014

milj. €

8,2 milj. €
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450

2010 2011 2012 2013 2014

hlöä

417 työsuhteessa

+811 000 €

+487 418 €

+11 hlöä
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Yhteiskunnallisena yrityksenä Pääkaupun-
kiseudun Kierrätyskeskus edistää kestävää 
kehitystä ja sosiaalista tasa-arvoa. Toimin-
taan käytetyt julkiset varat palautuvat 
yhteiskunnalle moninkertaisena hyötynä 
työllistämistoimenpiteistä ja luonnonvaro-
jen uudelleenkäytöstä syntyvien 
säästöjen muodossa. 

Vuosittain Kierrätyskeskuksen harjoitta-
masta toiminnasta kertyy yhteiskunnalle 
tuntuvat säästöt. Rahassa mitattavien 
säästöjen lisäksi syntyy hyötyä esimerkiksi 
työllistettyjen mahdollisuuksista palata 
työelämään, sosiaalisen aseman parane-
misesta, terveydentilan kohenemisesta ja 
ostovoiman lisääntymisestä.

Sosiaalista tuottoa sidosryhmille

Eräs tapa tarkastella yhteiskunnallista 
hyötyä on SROI-analyysi (Social Return 
on Investment), joka kertoo sijoitetun 
pääoman sosiaalisesta tuotosta sidosryh-
mittäin. Sen avulla voidaan selvittää eri 
intressiryhmien saamat suorat hyödyt.

Työllistäminen näkyy 
valtion- ja kuntataloudessa

Kunnat panostavat voimakkaasti työllistä-
miseen muun muassa kuntalisien muodos-

sa. Vuonna 2014 panostus Kierrätyskeskuk-
selle oli 1,7 miljoonaa euroa Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla. 

Kierrätyskeskuksen yhteiskunnallista, 
välillistä vaikuttavuutta kuntasektorilla 
on hyvin vaikea osoittaa suorina lukuina. 
Laskettavissa olevia säästöjä syntyi kuiten-
kin 1,1 miljoonan euron arvosta tukimeno-
säästöinä ja lisääntyneenä kunnallisve-
rokertymänä. Välilliset hyödyt näkyvät 
kevennyksenä kuntien työtaakassa ja sen 
myötä henkilöstötuottavuuden nousuna ja 
kuntabudjettien helpotuksena. 

Valtio panosti ja hyötyi

Valtion hyödyt sen sijaan ovat suuremmat: 
Valtio panosti 3,5 miljoonaa, mutta hyötyi 
6 miljoonaa euroa. Säästöhyödyt syntyvät 
pitkäaikaistyöttömien, syrjäytyneiden ja 
koevapausvankien työllistämisestä sekä 
yhdyskuntapalvelupaikkojen tarjoamisesta. 

Kierrätyskeskuksen osalta valtiolle 
palautuvat rahavirrat tukityöllistettyjen 
palkkojen ennakonpidätyksistä ja sosiaali-
kuluista vuonna 2014 olivat 1,9 miljoonaa 
euroa, ostovoiman suora lisäys 0,8 miljoo-
naa euroa sekä työmarkkina- ja muiden 
tukimenojen säästöt 2,5 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTA 
LISÄARVOA LUOMASSA

SÄÄSTÖÄ YHTEISKUNNALLE

Toiminnasta
kertyy
yhteiskunnalle
vuosittain 
tuntuvat säästöt.

”
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Kierrätys säästää 
luontoa ja rahaa

Kierrätyskeskus pyrkii lisäämään kiintei-
den luonnonvarojen säästöjä 10 prosentilla 
vuosittain. Vuonna 2014 uudelleenkäyt-
töön ohjattujen tavaroiden kappalemää-
rässä kasvutavoite saavutettiin, mutta 
kilomäärissä kehitys oli negatiivista. 

Viime vuoden kiinteiden luonnonva-
rojen säästöt olivat noin 25 500 tonnia ja 
veden noin 2,2 miljoonaa kuutiota. Jos 
tavarat tuotettaisiin Suomessa, vastaisi 
säästö Helsingin vesihinnastolla yli kuutta 

miljoonaa euroa. Kierrätystavarat vähensi-
vät uusiin verrattuna hiilidioksidipäästöjä 
6 570 000 kiloa, mikä vastaa päästöoikeu-
den hinnassa lähes 30 000 euroa.

HSY:n tilauksesta toteutettu ympäristö-
kasvatus ja -koulutus hyödyttävät yhteis-
kuntaa edistämällä kestävää elämäntapaa. 
Luonnonvaroja säästyy ja kierrätys tehos-
tuu, kun tietoisuus ympäristöstä kasvaa 
ja ekologista käyttäytymistä tuetaan 
käytännön tasolla.

SROI-suhdeluku
mittaa sosiaalista  
arvoa ja 
ympäristöhyötyjä

SROI tulee sanoista Social 

Return on Investment (sijoitetun 

pääoman sosiaalinen tuotto)

Kuvaa organisaation tuotta-

mien sosiaalisten hyötyjen ja 

toimintaan käytettyjen resurssien 

välistä suhdetta

Suhdeluku sisältää organisaa-

tioon panostavat ja sen toimin-

nasta hyötyvät sidosryhmät

Panostuksille ja hyödyille anne-

taan mahdollisimman kiistaton 

rahamääräinen arvo vaikutusten 

laskemisen ja vertailun helpotta-

miseksi.
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CASE

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS 
NUJERRETAAN PAIKALLIS-
YHTEISTYÖLLÄ

Palkkatuen avulla työnantaja voi työl-

listää henkilön, jolla on vaikeuksia työl-

listyä avoimille markkinoille. Palkka-

kustannus on työnantajalle pienempi ja 

tukityöllistetty saa työehtosopimuksen 

mukaisen palkan. Järjestelmä hyödyt-

tää varsinkin erityisryhmiä: pitkäaikais-

työttömiä, nuoria ja osatyökykyisiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön neu-

votteleva virkamies Pekka Tiainen 

harmittelee, ettei hyvää systeemiä 

hyödynnetä riittävästi.

– Yhteiskunnan kannalta tämä on 

halpa keino hoitaa työttömyysongel-

maa, eikä se kasvata julkista velkaa 

merkittävällä tavalla. Lisäksi tukityöl-

listäminen vähentää syrjäytymistä ja 

parantaa työttömien asemaa.

Tiaisen mielestä pitkäaikaistyöt-

tömyys pystytään nujertamaan, jos 

palkkatukirahat kohdennetaan tehok-

kaammin paikallistasolla.

– Kunnat, työhallinnon yksiköt, yri-

tykset ja kolmas sektori – jopa kotita-

loudet – voisivat toimia yhteistyössä 

pitkien työttömyysjaksojen katkaise-

miseksi. Repe Helismaan sanoin leipä 

on maailmalla pieninä palasina: lyhyet-

kin työsuhteet kerryttävät työssäolo-

ehtoa ansiosidonnaista työttömyystur-

vaa varten, jollei pysyvä työllistyminen 

onnistu. Työllistäminen voidaan sitten 

uusia, jos työttömyys jatkuu.

Tiaisella on taskussaan myös konk-

reettinen ehdotus.

– Kuntalisä toisi työllistämiseen kai-

vattua lisäapua. 

Kierrätyskeskuksen tukityöllistämis-

toimintaa Tiainen pitää esimerkillisenä.

– Kiertotalous on kansainvälisen 

kilpailukyvyn ykkösteemoja, ja luon-

nonvarojen uudelleenkäyttöön ja 

tuotteiden elinkaariajatteluun liittyvälle 

ammattitaidolle on varmasti kysyntää. 

Organisoitu kierrätystoiminta on arvo-

kasta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa 

toimintaa.

Yhteiskunnalle 
palkkatuki on halpa 
keino hoitaa työt-
tömyysongelmaa, 
eikä se kasvata 
julkista velkaa 
merkittävästi.

”

Kuntalisä toisi 
työllistämiseen 
kaivattua lisäapua.

”
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on 
Helsingin kaupunkikonsernin tytär- 
yhteisö, jonka toimintaa säätelee paitsi 
osakeyhtiölaki, myös Helsingin kaupungin 
konserniohje. Ohjeen tarkoituksena on 
varmistaa, että tytäryhteisöissä hoidetaan 
kaupungin omaisuutta tarkoituksenmu-
kaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti. Ta-
voitteena on myös yhtenäistää johtamis- ja 
hallintokäytäntöjä ja varmistaa tytäryhtei-
söjen toiminnan läpinäkyvyys.

Kaupunki edellyttää, että tytäryhteisöt 
ovat esimerkillisiä työnantajia, suhtautu-
vat vastuullisesti ympäristökysymyksiin 
ja pitävät pääomarakenteensa tarkoituk-
senmukaisena suhteessa toimialaan ja 
toimintaan. Tytäryhteisöjen hallituksissa 
on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia.

Hallintorakenne

Kierrätyskeskuksen ylin päättävä elin on 
yhtiökokous, jonka valitseman kuusihen-
kisen hallituksen alaisuudessa toimitus-
johtaja työskentelee. Hallituksen jäseniä ei 
kuulu yhtiön operatiiviseen johtoon.

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa 
vuodessa. Hallitus on sitoutunut noudatta-
maan pääomistajan, Helsingin kaupungin, 
määrittelemää konserniohjetta. Hallituk-
seen valitaan tyypillisesti myös vähem-
mistöosakkaiden edustajia, ja aktiivisilla 
osakkeenomistajilla on hyvät mahdolli-
suudet hallituspaikkaan.

Palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioissa noudate-
taan emokonsernin käytäntöjä, eli tulok-
silla ei ole niihin vaikutusta. Kokouspalk-
kiot ovat suuruudeltaan varsin maltillisia. 

Yhtiön kaikki toimihenkilöt kuuluvat 
tulospalkkiojärjestelmän piiriin, mut-
ta vuonna 2015 palkkioita ei makseta. 
Tulospalkkiojärjestelmä on kannustava 
matalapalkkaisille, koska tulospalkkion 
suuruus on riippumaton palkasta.

Riskienhallinta, raportointi 
ja tiedotus

Kierrätyskeskus raportoi toiminnastaan 
emokonsernille puolivuosittain. Ympäris-
töraportti ja riskienhallintasuunnitelma 
laaditaan kerran vuodessa. Henkilöstön 
edustajia informoidaan hallituksen 
päätöksistä neljännesvuosittain luottamus-
miesten kanssa pidettävissä palavereissa. 
Tarvittaessa tiedonantoja järjestetään 
useammin.

Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi kokouksissaan yhtiön 
toimintaa taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristötoiminnan osalta.

LÄPINÄKYVYYS 
OHJAA TOIMINTAA

HYVÄÄ HALLINTOA
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EKOLOGISTA JA 
SOSIAALISTA HYVÄÄ

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANA

Hallituksen keskeisin tehtävä on varmistaa, että yhtiön 
talous on riittävän vakaalla pohjalla jatkuvuuden turvaami-
seksi. Kierrätystavaran myyntitoiminta muodostaa työllistä-
mistukien ja kaupunkien vuokra-avustusten kanssa yhtä-
lön, jonka ansiosta meidän ei tarvitse jatkuvasti olla hattu 
kourassa pyytämässä omistajilta lisää rahaa. Vuosien varrella 
liikevaihto on kasvanut, liiketiloja tullut lisää, logistiikka ke-
hittynyt sekä työllistettävien ja vakituisen henkilöstön määrä 
noussut, mutta kasvu on tapahtunut hallitusti.

Olemme pyrkineet säilyttämään päätöksenteon avoimena 
osakeyhtiölain puitteissa ja tiedotamme aktiivisesti työnteki-
jöitä kiinnostavista asioista.

Näkisin, että toimintaamme ohjaa kaksi pääperiaatetta: 
ekologinen ja sosiaalinen. Kierrätyskeskus on käytännön 
esimerkki kestävästä elämäntavasta, ja ympäristötietoi-
nen ajattelumalli on lyönyt hyvin läpi etenkin Helsingissä. 
Toisaalta annamme monille mahdollisuuden työllistyä ja 
autamme heitä eteenpäin kohti pysyvää työtä. Erityisesti 
Hyvään kierteeseen -hanke on ollut menestys. Tällä on suuri 
painoarvo, sillä pitkäaikaistyöttömyyden ongelma uhkaa 
pian kaatua syliin.

Nämä näkökulmat ovat avainasemassa, kun mietitään 
miksi kaupunkien kannattaa olla toiminnassa mukana ja 
kantaa kortensa kekoon haastavassa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa. 

Pääasia, 
että tavara kiertää

Keväällä Helsingin kaupungin ympä-

ristökeskuksen johtajan virasta eläk-

keelle jäävä Pekka Kansanen istuu 

viimeistä kauttaan Kierrätyskeskuk-

sen hallituksessa. Toimintaa 90-lu-

vun alkupuolelta saakka luotsannut 

puheenjohtaja toteaa kehityksen 

olleen huimaa.

– Kierrätyskeskusta pidettiin aluksi 

kaatopaikan jatkeena, mutta nyt siitä 

on tullut yhteiskunnallisesti hyväksyt-

ty toimija. Uusiokäyttöä arvostetaan.

Palkitsevinta hallitustyöskentelyssä 

on Kansasen mukaan ollut yhteistyö 

kansalaisjärjestöjen kanssa.

– Suosittelen laajemminkin mallia, 

jossa julkishallinto ja kolmas sektori 

toimivat yhdessä. Ilmapiiri on ollut 

luova ja innostava.

Hallitusuralle on mahtunut myös 

taloudellisia takaiskuja – osa kiperiä, 

osa ei niinkään.

– Vuosia sitten varkaat iskivät Kier-

rätyskeskukseen. Hallitusta tämä 

huvitti: pääasia, että tavara kiertää!

Pekka Kansanen

hallituksen puheenjohtaja

    Vuosikertomus 2014  Vastuullista varojenkäyttöä 37



OSAKKEET 
JA OSAKKAAT

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

Osakepääoman jakauma vuonna 2014

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 ympäristöpalvelutkuntayhtymä 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)

Pekka Kansanen (pj.), 
Helsingin kaupunki

Marja Dahl, 
Espoon kaupunki

Markus Turunen, 
HSY

Ursula Immonen, 
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri

Leena Maidell-Münster, 
Vantaan kaupunki 

Ismo Pykäläinen, 
Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen 
yhdistys ry
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ORGANISAATIO-
KAAVIO 2014

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Myymälätoiminnot

Kyläsaaren kauppa
Tekniset verstaat

Itäkeskuksen 
kauppa

Nihtisillan tavaratalo
Uudistusverstaat

Suomenojan 
kauppa

Koivukylän tavaratalo
Tekniset verstaat

Nihtisillan 
logistiikkayksikkö

Tekniset verstaat

Ympäristökoulu Polku

Koulutuspalvelu Tuuma

Koulutustoiminnot

Yhteiset 
tukitoiminnot

Kehitys-
yksikkö

Viestintä-
yksikkö

Talous-
yksikkö

Henkilöstö-
yksikkö

Atk-tuki

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 Weckmann
 Myymälätoimintojen johtaja
 tj:n sijainen
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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

Kyläsaaren kauppa 

Kyläsaarenkatu 8

00580 Helsinki

Suomenojan kauppa

Rusthollarinkatu 1

02270 Espoo

Koivukylän tavaratalo

Hosantie 2

01360 Vantaa

Nihtisillan tavaratalo

Kutojantie 3

02630 Espoowww.kierratyskeskus.fi




