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Johdanto

Myönteisiä ympäristö-
uutisia, olkaa hyvä!

Vuosi 2009 oli Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskuksessa poikkeuksellisen vaiheikas. 

Yhtiössä toteutettiin merkittävä organisaatio-
uudistus, joka oli ensimmäinen laatuaan sen 
historiassa. Lähes 20 vuotta sitten Kyläsaaressa 
pienimuotoisesti aloittaneen yhtiön liikevaih-
to oli nyt 2 455 508,55 euroa.

Ei ole vielä kovinkaan yleistä, että liiketoi-
minta on sekä taloudellisesti kestävää että eet-
tistä. Kierrätyskeskus viitoittaa edelläkävijänä 
tietä kohti uudenlaista yrityskulttuuria, jossa 
otetaan huomioon niin ihmisen kuin ympäris-
tönkin hyvinvointi. Kun yli 1 200 000 tavaraa 
löysi viime vuonna uuden käyttäjän, säästyi sa-
malla muun muassa yli 50 000 tonnia kiinteitä 
luonnonvaroja.

Samalla kun tavarat kiersivät ja löysivät 
uusia käyttötarkoituksia, Ympäristökoulu 

teki kasvatus- ja kulttuurityötä Suomessa ja 
kansainvälisesti. Koulun asiantuntijat antoivat 
yli 33 000 ihmiselle tietoa ja virikkeitä kestä-
vän elämäntavan luomiseen. He työstivät myös 
uusia ohjelmia ja materiaaleja, joiden avulla on 
helpompi omaksua ympäristövastuullisia arjen 
käytäntöjä.

Hanketyö on luova tapa edistää ympäristö-
kasvatusta, etenkin kun sitä tehdään hedel-
mällisessä yhteistyössä alan muiden toimijoi-
den kanssa. Toimintakauden hankkeista laajin 
ja monipuolisin oli 4V, jonka alaotsikko kuvaa 
hyvin kestävän kehityksen ihmisläheisiä arvoja: 
Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön arvioidaan 
kasvavan edelleen vuonna 2010. Ovatko ih-

miset viimein havahtumassa todellisuuteen 
ja voisiko Kierrätyskeskuksen menestyminen 
olla merkkinä laajemmasta kulttuurisesta 
murroksesta?

Pentti Nyholm
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Tapahtui vuonna 2009

Tammikuu

Odotettavissa vauhdikas vuosi. Orga-
nisaatiota uudistetaan perin pohjin. 
Myymälöiden kassajärjestelmä on jo 
yhtenäistetty ja perehdyttämistä ke-
hitetään.

23.–24.1. Ympäristökoulun väki Educa-
messuilla. Kierken elävänä kirjana 
on kulutuskriitikko. Messuilla vierai-
lee yli 12 300 opetus- ja koulutusalan 
ammattilaista.

Lotta kiertää kouluttamassa henki-
lökuntaa. Ryhmissä jaetaan ympäris-
töosaamista.

Kierkessä puhdistetaan nyt ympäris-
töystävällisillä pesuaineilla. Kasvi-
peräiset ja uusiutuvat raaka-aineet 
hajoavat sataprosenttisesti.

Onnellinen kaupunki -ideakeräys al-
kaa. Samalla julkistetaan 4V- hanke.

Helmikuu

Kierkellä on nyt kaksi linjajohtajaa. 
Tuovi kehittää koulutuspalveluita 
ja Aatos yhtenäistää myymälöiden 
toimintatapoja.

5.–8.2. Kaapelitehtaalla Yksilölliset 
käsityöpäivät. Plan B ihastuttaa myyn-
tikojussa ja muotinäytöksessä.

Maaliskuu

Ympäristökoulu ja hallinto muutta-
vat Kalasatamaan. 

11.3. Karkkeja, konvehteja, ympäris-
tö- ja yhteiskuntavastuuta. Kierken 
ekotukihenkilöt vierailevat Fazerilla.

16.–21.3. Miltton Showroomin eetti-
sen kuluttamisen viikko. Elli puhuu 
maapallon tapahtumista ja luonnon-
varojen kuluttamisesta. Plan B on 
esillä muotinäytöksessä. Ekostylisti 
-kisan voittaneessa asukokonaisuu-
dessa on mukana Plan B -vaate. 

Luonto- ja ympäristökoulujen opetta-
jien tapaaminen Kierkessä. Ämmäs-
suokin kutsuu ja kaatopaikalle 
tehdään yhteinen retki. Tapaaminen 
on ohjelmallisesti runsas ja asioiden 
kehittämisen kannalta antoisa.

© Kierke
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Tapahtui vuonna 2009

Huhtikuu

Kalasatamassa otetaan käyttöön Ympä-
ristökoulun uusi, viihtyisä luokka-
huone.

22.4. Kestävän kehityksen ja kulu-
tuksen kurssipäivä Kalasatamassa. 
Ympäristökoulu tarjoaa ideoita ja 
opetusmateriaaleja alakouluun.

25.–26.4. Kierrätystehdas ja aurin-
gonpaiste houkuttelevat noin 6000 
kävijää Kaapelitehtaalle. Kierkeläi-
set tuovat ihmisten iloksi askarte-
lupajan, Rojupöhö-nukketeatterin 
ja Plan B -tuotteita. Plan B esitellään 
myös Yle Ykkösen aamutelkkarissa.

27.4. Organisaatio uudistuu edelleen: 
Kierkeen rekrytoidaan myymälä-
päällikköjä, henkilöstöpäällikkö, 
laatu- ja ympäristöpäällikkö, ympä-
ristövastaava sekä logistiikkaprojek-
tipäällikkö.

Toukokuu

Kierken autoväki vaihtaa Nesteen 
tankkauskortit ST1-kortteihin. ST1 
edistää uusiutuvan energian tuotan-
toa, muun muassa tuulivoimaa.

5.5. Ympäristökoulu kurssittaa Kala-
satamassa otsikolla Jäte- ja kulutus-
asiat haltuun päiväkodissa. Kevään 
kurssipäiviin kuuluu myös työpaja:  
Nukketeatteriesitys ympäristöpro-
jektina.

13.5. Hallinnon ja Ympäristökoulun 
tuparit Kalasatamassa.

16.5. Espoossa mahdollisuuksien 
tori. Kierken teltassa menee kaupak-
si edullisia pientavaroita – astioista 
leluihin ja kenkiin.

23.–24.5. Maailma kylässä, Kaisanie-
mi. Vettä sataa, mutta silti 65 000 
ihmistä liikkeellä! Fantasianukkien 
askartelua tilkuista, myynnissä vaat-
teita ja laukkuja. Kierke saa myynti-
paikan Lotan tarjoamaa neuvontaa 
vastaan. 

28.5. Munkkivuoren ekotori. Kierken 
pisteessä lajitteluleikkiä ja biojäte-
pussien taittelua sanomalehdistä.

Kesäkuu & Heinäkuu

Hyvä kiertää -autot ovat ansaitulla 
lomalla!

Remontti-Reiskoja jälleen liikkeel-
lä: Lönkan ja Kyläsaaren myymälät 
uudistuvat ja laajenevat.

Verkkosivujakin uudistetaan.

Lönkan ja Espoon työntekijät tutustu-
vat Uffin toimintaan Klaukkalassa.

4V-hanke järjestää lasten päiväleire-
jä yhteistyössä kuntien kanssa.

Tuovi Kurttio © Kierke © Kierke
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Syyskuu

Tekeillä kiva näyttely? Cobweb-tuotan-
toporukka alkaa etsiä uusia näkökul-
mia Itämeri-viestintään. Viikottain 
kokoontuvaan ryhmään kuuluvat 
myös Elsa ja Johanna Ympäristökou-
lusta.

5.9. Syksyn ensimmäinen ajokeikka 
Vantaalla.

12.9. Hyvä kiertää myös Espoossa ja 
Helsingissä.

8.–10.9. Cobweb-hankkeen väki saa 
tuhdin annoksen asiantuntijoiden 
tietoa sekä visioi parempaa tulevai-
suutta. Helsingissä ja Hyvinkäällä 
on koolla yhteensä yli sata ympäris-
tökasvattajaa ja tutkijaa useista eri 
maista. Viikko huipentuu Harakassa, 
jossa jaetaan virikkeitä merelliseen 
ympäristökasvatukseen. Saaren 20-
vuotisjuhlia kunnioittaa läsnäolol-
laan myös presidentti Tarja Halo-
nen.

Hallitus ja johtoryhmä pähkäilevät 
Kierkelle strategiaa.

14.–27.9. Ihania piirustuksia Helsin-
gin rautatieasemalla! Vuoden alussa 
julkistettu Onnellinen kaupunki 
-ideakeräys on tuottanut 300 piirus-

Tapahtui vuonna 2009

Elokuu

10.8. Kyläsaaren uudistuneen myymä-
län avajaiset. Huonekaluja, kodinko-
neita, kirjoja, astioita, vaatteita…

18.8. 4V vaikuttaa Kiinteistö- ja raken-
tamisfoorumin toimittajailtapäivässä.

21.8. Taiteiden yö. Lönkalla askar-
rellaan koruja sekä fantasianukke-
ja. Myynnissä on Hannan tekemiä 
Plan B -koruja. Kierkeen päätyneistä 
tauluista on koottu kiintoisa myyn-
tinäyttely.

Uudistuneet verkkosivut löytyvät 
vanhasta osoitteesta www.kierratys-
keskus.fi.

Kierke lahjoittaa opiskelijoille map-
peja entistä enemmän, runsaat 2000 
kappaletta.

tusta, sarjakuvaa ja tarinaa. Noin 
5000 ihmistä näkee näyttelyn. Hy-
vä 4V!

Muita onnistuneita 4V-tapahtumia: 
Korson Setlementtinuoret toteut-
tavat 4 x 8 metriä kokoisen seinä-
maalauksen Vantaan Valon seinäl-
le. Vesalassa asukkaat kokoontuvat 
taidekerhoon viikottain.

18.–20.9. Savexpo Vantaan Myyrmä-
ki-hallissa. Kierke jakaa kestävän 
arjen vinkkejä ja ilmaisia kirjoja 
sekä myy Plan B -tuotteita.

23.–25.9. 4V-hankkeen työntekijät 
maakuntavierailulla perehtymässä 
kiinnostaviin kokeiluihin ja toimin-
toihin.

24.9. Anu ja Viveka tekevät Kierkeä 
tunnetuksi opettajien ekotukikou-
lutuksessa.

24.9. 4V vaikuttaa Isännöintipäivillä.

27.9. 4V vaikuttaa Vuokralaispäivillä.

Ympäristökoulun neuvojat kiertä-
vät ammatillisissa oppilaitoksissa 
kertomassa, miten jätekuorman kas-
vamista voi ehkäistä. Myös yhteistyö 
kummikoulujen kanssa on jälleen 
alkanut.

 – Poimintoja kierkeläisten kalentereista
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Lokakuu

1.10. Vihreä Lippu -ohjelman teema-
koulutus Kalasatamassa, aiheena 
jätteet ja kulutus.

5.–10.10. Energiansäästöviikko. Lu-
pausten antamista ja lahjakortin 
arvontaa myymälöissä. Tietoa ja 
visailua Stadin Negavatit -ryhmän 
tapahtumassa Kampissa.

7.10. Anu ja Viveka jälleen ekotukikou-
lutuksessa. Koulutuksessa on mukana 
kaikkiaan noin 60 opettajaa.

8.–9.10. Iloinen yllätys Tampereella: 
Tuoville myönnetään Ympäristökasva-
tuksen Ruusu. Johanna esittelee Ympä-
ristökasvatuspäivillä uudistamaansa 
Vihreän lipun teemamateriaalia.

Kalasatamassa on lämpimät läksi-
äisjuhlat. Kyläsaaren pitkäaikainen 
työpäällikkö Rauli jää eläkkeelle.

4V-hanke menestyy edelleen: Asuk-
kaat vaikuttavat Vermon alueen 
suunnitteluun Leppävaarassa. Vä-
lineinä on niin wikisuunnittelua 
kuin puupalikoitakin.

Kyläsaaressa alkaa julkisivuremontti.

Onkohan ympäristöystävällinen käyt-
täytyminen viimein nousussa? Yli 
miljoona tavaraa on löytänyt uuden 
käyttäjän tammikuun ja lokakuun 
välisenä aikana!

Lennu-kerhoissa leikitään ja opitaan 
Kierken kauppojen tuotoilla.

Marraskuu

Espooseen tulee uusi tyttö: Ford 
Transit -pakettiauto rekkarilla AMY 
188. Vantaalla uusi ramppisysteemi 
säästää kuljettajien selkää.

4.11. 4V vaikuttaa Jätehuollon vies-
tintäpäivillä.

Plan B on esillä Vaate eri ilmastoi-
hin -näyttelyssä Lahdessa. Kierken 
designtyö huomioidaan myös Muo-
din huipulle -extrassa.

10.11. Aineettomien lahjojen joulu-
polku Kalasatamassa.

12.11. Hyvää huomista – Yhteisiä 
tekoja ja viisaita valintoja. 4V-semi-
naarissa pohditaan, miten ekologi-
sesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys 
voisi toteutua asumisessa.

21.11. 4V vaikuttaa Ympäristöeks-
perttien syysseminaarissa.

23.11. Diagnoosi: Maailmantuska – 
Reseptejä lasten ympäristöhuolen 
käsittelyyn. 4V-seminaari kasvatta-
jille. 

26.–27.11. Luonto- ja ympäristökoulu-
jen opettajien tapaaminen Anjalassa. 
Reissussa Anu, Johanna ja Elena.

27.11. Ole hyvä, ota minut! Kierkes-
sä jaetaan kirjoja maksutta Älä osta 
mitään -päivän kunniaksi.

27.11. Kierken pikkujoulut. Vatsat 
herkkuja täynnä nautitaan tanssiteat-
teri Hurja Ruutin talvisirkustuikkees-
ta. Jatkotkin kuuluvat asiaan…

Laatua kehittävät auditoinnit etene-
vät: toimitusjohtaja Quidenkin voi 
bongata nyt kaupoista.

Joulukuu

3.12. Ympäristökasvatusväki valtaa 
Vanhan musiikkisalin. Ympäristö-
vastuullisuutta hehkutetaan puhein 
ja keskusteluin. Hanna kertoo arvos-
tamisesta, innostamisesta ja vaikut-
tamisesta.  – Osaamispankkiin talle-
tetut tiedot ja taidot kasvavat toivot-
tavasti pian korkoa.

Kyläsaaren julkisivuremontti valmis-
tuu. Lämmöneristys on parantunut 
huomattavasti.

8.12. Ympäristökoulun väki osallis-
tuu nukketeatterikoulutukseen. Ei 
ole niin helppoa saada nukke hen-
gittämään…

8.12. Kauppojen esimiehet ja neuvo-
jat saavat Kivikossa ongelmajäteop-
pia YTV:ltä.

9.12. Askarteluilta Hietalahdessa: 
Kransseja uusiomateriaaleista.

Kalasataman toimisto liittyy WWF:n 
Green Office -ympäristöohjelmaan.

4V-hanke kerää hyviä asumisen käy-
täntöjä ja innovaatioita. Kestävän 
asumisen työkalupakki ilmestyy 
ensi vuonna.

Viimein joulu! Alustavat luvut ker-
tovat, että Kierken vuosi on ollut 
poikkeuksellisen hieno. Quide kiittää 
kaikkia työntekijöitä, kumppaneita 
ja osakkaita!

Hanniina Manner Satu Havukainen Tuovi Kurttio
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Uutta tilaa Kyläsaareen 
ja Hietalahteen

Kyläsaaren uusi tilava huonekaluhal-
li avattiin elokuun alussa.  Kyläsaa-
ressa tehtiin syksyllä myös julkisi-
vuremontti.

Hietalahden kaupalle saatiin uutta 
tilaa, kun hallinto ja ympäristökoulu 
muuttivat Kalasatamaan. Kirjat sekä 
taide ja sisustus saivat omat osastonsa 
yläkertaan. Alakerrasta purettiin kir-
jasto, jonka tilalle järjestettiin myyn-
titila vapaa-ajan tavaroille. Samalla 
alakerrasta saatiin tilaa Plan B -vers-
taille eli ompelimolle, koruverstaalle 
ja verhoomolle.

Keväällä 2010 Hietalahteen siir-
retään ATK-laitteiden korjaus Van-
taalta.

 

Noutopalveluja  
parannettiin

Helsingin ajojärjestelyt yhdistettiin 
kesän aikana. Hietalahdesta käsin 
ohjataan nyt kaikkiaan neljän auton 
ajoja. Näin ajot saadaan optimoitua 
paremmin ja päällekkäisyyksiä on 
saatu vähennettyä. Espooseen tuli 
marraskuun alussa uusi auto. 

Kuljetusten tehtävänä oli palvella 
lahjoittajia ja varmistaa tavaroiden 
nopea kierto ostaville asiakkaille. 
Noin 12 000 vuosittaisen kuljetuksen 
tehostamista jatketaan vuonna 2010.

”Noutopalvelu on huippujuttu, lähtipä meiltäkin 
autolastillinen kaikenlaista tavaraa. Muuten ei 
olisi ollut mahdollista.

Myymälätoiminnot

”Kaikki toimii hyvin, kiitokset 
siististä myymälästä.

Hanniina Manner

© Kierke
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Verstastyö   
kannattaa

Kierrätyskeskuksen kaikissa kaupois-
sa on verstaita, joissa kunnostetaan 
ja uudistetaan tavaroita. Kyläsaares-
sa kunnostetaan kodinkoneita, kuten 
pesukoneita, liesiä ja kylmälaitteita, 
sekä viihde-elektroniikkaa, erityi-
sesti televisioita. Tikkurilassa huol-
letaan tietokoneita ja polkupyöriä. 
Matinkylässä korjataan DVD-laittei-
ta, stereoita ja muuta viihde-elektro-
niikkaa. Hietalahdesta löytyy Plan B 
-verstaat.

Kodinkone- ja elektroniikkavers-
taat tarjoavat työtä sähköalan asen-
tajille ja harjoittelumahdollisuuksia 
alan opiskelijoille. Kunnostettavat 
laitteet seulotaan Kierrätyskeskuk-
selle tulevien sähkölaitteiden jou-
kosta. Korjatut ja huolletut koneet 
myydään ja niille annetaan kolmen 
kuukauden takuu.

Esimerkiksi uusi tietokone kulut-
taa noin kaksi tonnia luonnonvaroja 
elinkaarensa aikana. Laadukkaan ko-
neen hankkiminen ja laitteiden kor-
jaaminen ovat siis ympäristön kan-
nalta kannattavaa toimintaa. Sama 
periaate koskee muitakin koneita ja 
laitteita.

Hanniina Manner © Kierke

Plan B ihastutti uniikilla, 
eettisellä muodilla

Plan B on uniikki vaate- ja huoneka-
lumallisto, jossa vanha tavara saa 
uuden elämän tyylikkäästi ja mie-
likuvituksella. Plan B osoittaa, että 
kierrättäminen ei ole vanhan rojun 
kuljettamista paikasta toiseen vaan 
erilaisten käyttötarkoituksien etsi-
mistä ja uuden luomista.

Lähtökohtana on hyödyntää tava-
roita, jotka eivät ole enää myyntiin 
sopivia tai joita tulee Kierrätyskes-
kukseen runsaasti. Plan B -mallistoon 
kuuluu vaatteita, asusteita, koriste-
esineitä ja huonekaluja. Suurin vali-
koima tuotteita on Hietalahden kau-
passa, jossa työverstaatkin sijaitsevat. 
Syksyllä Plan B:n huonekaluja ja vaat-
teita tuli myyntiin myös Kyläsaaren 
kauppaan.

Asukokonaisuudet herättivät huo-
miota muotinäytöksissä, näyttelyis-
sä ja mediassa omintakeisuudellaan 
sekä ympäristönsuojeluun liittyvällä 
sanomallaan. Plan B -vaate oli muka-
na Eco Stylisti -kisan voittaneessa asu-
kokonaisuudessa, joka valittiin Milt-
ton Showroom -tapahtumassa. 

Mallistoa luotsasi edelleen Irina 
Aardemae. Tuotteiden suunnittelu 
ja valmistus työllisti vuonna 2009 
kolme ompelijaa, yhden verhoili-
jan, yhden korupajan työntekijän 
sekä seitsemän opiskelijaa lyhytai-
kaisemmissa harjoitteluissa.
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Askartelupörssi  
ilahdutti ilmaiseksi

Askartelupörssin kautta tarpeet-
tomalle, sekalaiselle materiaalille 
löytyi tyytyväisiä käyttäjiä. Ilmainen 
materiaali näkyi säästöinä käyttä-
jien kukkarossa ja oli välttämätöntä 
lukuisten askartelutuokioiden jär-
jestymiselle.

Jämämateriaalien valitseminen 
askartelutarvikkeiksi säästi luonnon-
varoja. Myös ilmastopäästöjä tuli vä-
hemmän kuin uusista materiaaleista 
askartelevilla. 

Valikoimissa oli rikkinäisiä tava-
roita, pikkukrääsää, kangastilkkuja, 
videokasetteja, puurimoja ja pahvi-
rullia. Materiaali seulottiin suurim-
maksi osaksi Kierrätyskeskukselle 
tulevan tavaran joukosta. Lisäksi yri-
tyksiltä tuli suoria lahjoituksia.

Askartelupörssi lahjoitti materiaa-
lia vain ei-kaupallisille asiakkaille, 
kuten taideoppilaitoksille, nuoriso-
asiainkeskuksille, vanhusten palve-
lutaloille, päiväkodeille ja peruskou-
luille. 

Vuonna 2009 materiaalia haettiin 
yhteensä 1043 kertaa Hietalahden, 
Tikkurilan ja Matinkylän myy-
mälöiden Askartelupörsseistä.

Tavaratukea  
kulttuurityöhön

Kierrätyskeskus osallistui kulttuu-
rin tuottamiseen ympäristökasva-
tustyön lisäksi myös tavaroilla. Se 

lainasi tavaroita teatteriesityk-
siin ja filmeihin

lahjoitti tavaroita taideprojek-
teille sekä

vuokrasi materiaalia mainospro-
jekteille.

Myymälätoiminnot

Satu Havukainen
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Paljonko    
luonnonvaroja   
säästyi?

Jos vuonna 2009 Kierrätyskeskuksen 
kautta kiertäneet tavarat olisi ostet-
tu uusina, niiden valmistukseen olisi 
tarvittu kiinteitä luonnonvaroja yli 
50 000 tonnia. Säästynyt määrä vas-
taa noin 35 000 henkilöauton painoa. 
Jos autot laitettaisiin jonoon tielle, jo-
no ulottuisi Helsingistä Turkuun.

Kierrätystoiminnan ansiosta sääs-
tynyt vesimäärä (1780 000 kuutiota) 
riittäisi täyttämään 16 800 eduskun-
tataloa.

Luonnonvarojen säästön luvut pe-
rustuvat MI-luonnonvaralaskentaan. 
Laskennassa otetaan huomioon luon-
nonvarat, jotka ihminen ottaa luon-
nosta ja palauttaa sinne muodossa tai 
toisessa.

Kierrätyskeskuksen toimin-
nan ansiosta säästyneet 
luonnonvarat vuonna 2009

Kiinteät luonnonvarat

50 219 311 kg
(yli 50 000 tonnia)

Vesi

1 780 770 164 kg
(noin 1 780 000 kuutiota)

Ilma  
4 974 451 kg
(palamisprosesseissa kulunutta 
happea)

Myös Kierrätyskeskus 
kuluttaa luonnonvaroja 
ja aiheuttaa päästöjä

Pääosa Kierrätyskeskuksen kulu-
tuksesta aiheutuu toimitilojen 
sekä niiden energian ja käyttöve-
den kulutuksesta. Myös tavaroiden 
noutokuljetukset vaativat luonnon-
varoja,  mutta toisaalta palvelu on 
tärkeä ihmisille, joilla ei ole omaa 
autoa ja jotka säästävät näin ympä-
ristöä.

Tavaran kuljetuksista kertyi 211 
696 ajokilometriä. Kierrätyskeskuk-
sen autojen polttoaineen ostot teh-
tiin toukokuun alusta alkaen ST1-
yhtiön asemilla Nesteen sijaan, sillä 
ST1 edistää uusiutuvan energian tuo-
tantomuotoja.

Tavaroiden vastaanottamisen ja 
uudelleenkäyttöön ohjaamisen si-
vutuotteena syntyy jätteitä, sillä osa 
lahjoitetusta tavarasta on niin huono-
kuntoista, että sitä ei voida hyödyn-
tää. Kierrätyskeskuksessa jätevirrasta 
lajitellaan ja kerätään erikseen säh-
kö- ja elektroniikkaromu, jätepuu, 
metalli, energiajae, rakennusjäte, 
pahvi, paperi, biojäte ja lasi.

Valtaosa jätteestä ohjattiin hyö-
tykäyttöön, mutta silti sekajätettä 
syntyi toimintavuoden aikana 52 
200 kiloa. Määrä on kuitenkin las-
kenut suhteessa kiertäneen tavaran 
määrään noin 9 prosenttia verrattu-
na vuoteen 2008. Tähän on vaikut-
tanut organisaation uudistaminen 
ja työntekijöiden ympäristökoulu-
tukset.

Tuovi Kurttio
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Muutto Kalasatamaan

Ympäristökoulu ja hallinto muuttivat 
kevättalvella Hietalahdesta Sörnäi-
siin. Uudet tilat sijaitsevat Kalasata-
man metroaseman vieressä. Kalasa-
tamassa on enemmän toimistotilaa, 
ja Ympäristökoulu sai käyttöönsä 
isommille ryhmille sopivan luokan. 

Kadotetut varat  
– toiminnallinen näyttely

Ympäristökoulun luokkaan rakennet-
tiin syksyllä Kadotetut varat -näytte-
ly. Näyttelyä kierretään pienryhminä, 
neuvojan ja opettajan ohjauksessa. 

Tavoitteena on, että vierailijat saa-
vat käsityksen tuotteiden elinkaa-
reen liittyvistä ympäristönäkökul-
mista. Ryhmät valitsevat toiminnal-
lisia rasteja kolmesta eri tuoteper-
heestä, joita ovat vaatteet, ruoka, 
sähkö ja elektroniikka.

Näyttely on suunnattu etupäässä 
yläasteikäisille, mutta testiryhmien 
palautteen ja alkukokemusten perus-
teella se vaikuttaa soveltuvan laajem-
malle ikäryhmälle, alakoululaisista 
aikuisiin. Valmista näyttelyä päätet-
tiin kehittää ennakko- ja jälkitehtä-
vien osalta, jotta sen vaikuttavuus 
saadaan maksimoitua.

Tapaamisista energiaa 
luonto- ja ympäristö-
koulujen yhteistyöhön

Kierrätyskeskus järjesti maaliskuus-
sa luonto- ja ympäristökoulujen opet-
tajien tapaamisen, johon osallistui 
25 henkilöä kymmenestä eri organi-
saatiosta. Tapaamisen aikana vaih-
dettiin kuulumisia, tehtiin löytöjä 

”Koulutus
ylitti odotukset!

Hanniina Manner

– Ympäristökoulu
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Hietalahden myymälässä sekä tutus-
tuttiin Kalasataman uusiin tiloihin, 
Ämmässuon kaatopaikkaan ja Heure-
kan Liikkeelle-hankkeeseen. Ympäris-
tökoulun Rojupöhö-nukketeatteri sai 
raikuvan  vastaanoton.

Tapaamisen yhteydessä järjestet-
tiin Suomen luonto- ja ympäristökou-
lujen liiton kevätkokous ja hallituk-
sen kokous. Kokouksissa pohdittiin, 
miten luonto- ja ympäristökoulujen 
asemaa voisi parantaa Suomessa. Li-
säksi tapaamiseen sisältyi Vihreä lip-
pu -kokous.

Materiaalinyyttäreille tuotiin hy-
väksi koettuja materiaaleja ja ideoita 
kaikkien iloksi. Materiaalien jakamis-
ta päätettiin jatkaa sähköisesti Lykyn 
verkkosivuilla; tavoitteena on koota 
kattava materiaalipankki luonto- ja 
ympäristökoulujen käyttöön.

Marraskuussa Ympäristökoulun 
väki tutustui vuorostaan ympäris-

”Tuli todella käytännönläheisiä ja toteutta-
miskelpoisia ideoita, tehtäviä ja leikkejä. 
Kiinnostukseni ja innostukseni näitä asioita 
kohtaan vahvistui. 

tökoulutoimintaan Kouvolan Anja-
lassa.

Auditoinneilla   
laadukkaampaa  
ympäristökasvatusta

Ympäristökoulu ja pääkaupunkiseu-
dun luontokoulut työstivät syksyllä 
ristiinauditointia. Tarkoituksena on 
arvioida ja kehittää jo käytössä olevia 
luonto- ja ympäristökoulujen ohjel-
mia. Ympäristökoululaiset kävivät 
auditoimassa toimintaa Villa Elfvi-
kissä, Töyhtöhyypän luontokoulus-
sa, Vantaan luontokoulussa, Nuorten 
luontotalolla ja Korkeasaaren luonto-
koulu Arkissa.

Ympäristökoulussa auditoinnin 
kohteena oli kaksi Rojupöhö-esitys-
tä. Nukketeatteriin osallistui Kalasa-

taman luokassa kaksi päiväkotiryh-
mää. Lapset tuunailivat esityksen jäl-
keen YTV:ltä saatuja heijastimia As-
kartelupörssin naruilla ja helmillä.

Auditoinnista saatiin hyvää palau-
tetta, mutta hyppysiin jäi myös ideoi-
ta entistä laadukkaamman esityksen 
hiomiseen.

Tuovi Kurttio © Kierke

– Ympäristökoulu
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Koulutustoimintojen johtaja Tuovi 
Kurttiolle myönnettiin lokakuussa 
Ympäristökasvatuksen Ruusu.

Palkitsemisen perusteluissa kiitet-
tiin monipuolista panosta, jolla Tuovi 
on kehittänyt ympäristökasvatusta. 
Hän on ollut mukana luomassa Ympä-
ristökasvatus-lehteä ja ympäristökou-
luja Suomeen sekä edistänyt lukuisia 
kansainvälisiä hankkeita.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seu-
ra myöntää tunnustuspalkinnon vuo-
sittain.

Onneksi olkoon, Tuovi!

Koulutustoiminnot

Kansainvälisiä   
kohtaamisia

Kreikkalaisia Kalasatamassa

Sofia Theodorides Edessan ympä-
ristökasvatuskeskuksesta (Edessa’s   
Environmental Education Center) 
ehdotti Ympäristökoululle tapaa-
mista, ja elokuisena aamupäivänä 
ryhmä kreikkalaisia ympäristökas-
vattajia tutustui Ympäristökouluun. 
Erityisen kiinnostuneita vierailijat 
olivat jätteen synnyn ehkäisemi-
seen liittyvästä opetusmateriaalista.  
Vastalahjaksi saatiin kreikkalaisia 
ympäristökasvatusmateriaaleja se-
kä kutsu vastavierailulle. 

Ranskalaisia Hietalahdessa
Lönnrotinkadulla puhuttiin ranskaa 
syyskuussa, kun Rhône-Alpesin alue-
hallinnon edustajat kävivät tutustu-
massa Kierrätyskeskukseen. Heil-
le esiteltiin myymälä- ja koulutus-
toimintaa sekä 4V-hankkeen työtä. 
Myymälä, verstaat ja varastot herät-
tivät ihastusta 20 vieraan joukossa. 
Matkanjohtajalla oli täysi työ saada 
kaikki delegaatit bussiin ajoissa. 
Ranskalaiset kiersivät Etelä-Suomes-
sa laajemminkin tutustumassa 
siihen, miten eri toimijat toteuttavat 
kestävää kehitystä käytännössä.

Kiinalaisia kummikoulussa
Lokakuussa ympäristökasvatta-
ja Elena Saarikallio ja espoolainen 
Päivänkehrän koulu pääsivät viiden-
toista minuutin uutispätkään, 
kun Kiinan suurin uutistoimisto 
Xinhuan kuvasi koululaisia YK:n 
lastenpäivän lähetykseen. Tarkoi-
tuksena oli tuoda esille suomalais-
ta pienten lasten ympäristökasva-
tusta. Koulussa otettiin samaan 
aikaan käyttöön luokkien uusi lajit-
telujärjestelmä. Päivänkehrän koulu 
on Kierrätyskeskuksen ja YTV:n 
kummikoulu.

Mitä ympäristökas-
vatuksessa tapahtuu 
maailmanlaajasti?

5th World Environmental 
Education Congress,  
Montreal 10.–14.5.

Ympäristövastaava Lotta Palomäki 
osallistui toukokuussa maailman-
laajaan ympäristökasvatuskongres-
siin Montrealissa. Kongressissa oli 
kaikkiaan noin 2000 osallistujaa.
Lotta valitsi kongressin runsaasta 
tarjonnasta taiteeseen, luovuuteen 
sekä kouluun ja yhteiskuntaan liitty-
viä luentoja sekä tutustui eri puolil-
la maailmaa tehtyihin opetusmate-
riaaleihin.

Viherrakentaminen on 
vahva trendi   
suurkaupungeissa

Yksi Montrealin kiinnostavimmista 
teemoista oli viherrakentaminen. Eri 
puolilla maailmaa on paljon meneil-
lään koulujen viherrakentamisen 
projekteja. Kaupunkipuutarhassa 
lapset ja aikuiset pääsevät lähem-
mäksi luontoa ja saavat ymmärrystä 
siitä, mistä kaikki on peräisin. Lap-
set oppivat, miksi kannattaa syödä 
lähiruokaa.

New Yorkin Bronxissa ympäristöä 
on viherretty onnistuneesti muun 
muassa rakentamalla viherkattoja. 
Mexico Cityssä on perustettu puutar-
hoja parvekkeille ja ulkokäytäville. 
Syrjäytyneiden ja esimerkiksi kielel-
listen vaikeuksien kanssa kamppaile-
vien lasten kanssa on saatu hyviä tu-
loksia puutarhatyöllä. Kanadassa on 
oma järjestö Evergreen, joka auttaa 
kouluja viherrakentamisessa.

Pitäisikö viherrakentamista edis-
tää aktiivisemmin myös Suomessa?

Matkustamisen   
päästöt ja hyöty

Kongressilaiset tuottivat jätettä 
noin 30 kiloa kolmessa päivässä, 
mikä on huomattavasti enemmän 
kuin normaalina päivänä. Lotan 
lento Euroopasta Kanadaan ja takai-
sin tuotti 3,28 tonnia hiilidioksidia. 
Kongressin astiat olivat kertakäyt-
töisiä mutta biohajoavia.

Päästöistä huolimatta kansainväli-
nen keskustelu ja yhteys on tärkeää 
ympäristökasvatuksen edistämisen 
kannalta.

Montrealissa oli aika vähän työpa-
joja, joten teoria painottui. Suomalai-
sen ympäristökasvatuksen parhainta 
antia olisikin hyvä viedä aktiivisem-
min maailmalle. Voisiko Ympäristö-
koulu järjestää seuraavaan kongres-
siin vaikka Lennu-työpajan?

H.M.

– Ympäristökoulu
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Lennu Liito-oravan ympäristökerhot 
pyörivät kauppojen tuotoilla

Onneksi olkoon, Tuovi!

”Stephen Lewis väitti ilmaston-
muutoksen olevan jo aika toi-
vottomassa tilanteessa. Monilla 
kongressilaisilla tuntui kuiten-
kin olevan vielä uskoa tulevaan. 
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Lennu Liito-oravan ympäristöker-
hossa lähestyttiin leikkien, askarte-
lujen, tarinoiden ja draaman avulla 
kestävään kulutukseen ja jätteisiin 
liittyviä asioita.

Kerhot toimivat Espoossa Perkkaan 
ja Karakallion asukaspuistoissa sekä 
Helsingissä Lauttasaaren ala-asteella. 
Ympäristökoulun henkilökunta pyö-
ritti kerhoja kauppojen myynnistä 
saatavilla tuloilla. Kerhot on suun-
nattu 1–3-luokkalaisille. Kymmenen 

kerhokerran kokonaisuuteen osallis-
tui noin 30 lasta.

Vuonna 2009 alettiin suunnitel-
la uutta Lennu-materiaalia, jonka 
työnimenä oli Lennu Liito-orava lei-
rillä. Materiaali valmistuu 4V-hank-
keessa vuonna 2010. Ympäristökou-
lussa työstettiin myös useita muita 
ympäristökasvatuksellisia materi-
aaleja; niistä kerrotaan hankkeiden 
yhteydessä.

Ympäristökasvattajalla pitää 
riittää luottamusta, jotta hän 
voisi olla vakuuttava ja asian-
tunteva työssään.
Lotta Palomäki
(ajatus Montrealista palatessa)

Tiia Kokko

– Ympäristökoulu
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”Ekan luokan ope ihastui 
ikihyviksi, kun esittelin 
ideani kompostimatoter-
raariosta. Ja rehtorimme 
myös! Kustannuksia ei 
tule kenellekään.

YTV:n tilaama perusneuvonta 2009

Tunteja
 2009       1381
 2008       1319

Tilaisuuksia
 2009          473
 2008        428

Osallistujia
 2009   27 887
 2008   24 971 

Kompostineuvonta
Tilattu alihankintana Uudenmaan Martoilta

Tunteja
 2009            76
 2008            79

Tilaisuuksia (kpl)
 2009          42
 2008          39

Osallistujia (hlö)
 2009        873
 2008        737

Tietoterassi

Tunteja
 2009         269
 2008         239

Tapahtumia (kpl)
 2009          20
 2008          17

Osallistujia (hlöä)
 2009      2730
 2008                yli 2000
 

Perusneuvonnan prosenttijakauma  
kunnittain

 Helsinki       62 %
 Espoo         22 %
 Vantaa         13 %
 Kauniainen          1 %
 Kirkkonummi          1 %
 Muut (Ämmässuon esittely)          1 %

Muu kuin YTV:n 
tilaama neuvonta

Ympäristökoulun muuhun kuin 
YTV:n tilaamaan neuvontaan osal-
listui 880 henkilöä. Lisäksi 4V-hank-
keen tilaisuuksiin osallistui 780 hen-
kilöä. Kaikkiaan muuta kuin YTV:n 
tilaamaa neuvontaa annettiin siis 
1660 henkilölle (2008: 2813). Lisäksi 
toimipisteiden esittely kokosi noin 
1350 osallistujaa. 

Ryhmät olivat pääosin päiväkoti- ja 
koululaisryhmiä sekä opiskelijoita.

Kummikoulut    
kaudella 2009–2010

  Espoo:  Laurinlahden koulu, Matin-
lahden koulu, Päivänkehrän koulu.

  Helsinki: Hietakummun ala-aste, 
Metsolan ala-aste, Siltamäen ala-
aste.

  Kirkkonummi: Veikkolan koulu.

  Vantaa: Ylästön koulu.

(YTV: vuoden 2010 alusta alkaen HSY.)

– Ympäristökoulu
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”Ohojeeta kakaroolle”

Ympäristökoulu opasti ja innosti

Päiväkotien ja koulujen lisäksi neuvon-
taa annettiin myös muutamalle yrityk-
selle, kuten Lakeuden Etappi Oy:lle. 
Keskolle annettiin neuvontaa ympä-
ristöopisto Syklin alihankintana. 
Koulutuksen sisältönä oli henkilös-
tön innostaminen ympäristötyöhön 
ja jätteiden lajittelu toimistossa.

Marraskuussa Ympäristökoulu jär-
jesti työpajan Lakeuden Etapin isän-
nöimille valtakunnallisille jätehuol-
lon viestintäpäiville. Otsikkona oli 
”Ohojeeta kakaroolle – lapsellinen 
neuvontapaja”. Osallistujajoukko 
koostui ympäri Suomea saapuneista 
jäteneuvojista ja tiedottajista.

Keskustelut samanlaista työtä te-
kevien kanssa olivat antoisia. Yhteis-
työn tuloksena luotiin jäteneuvonnan 
ammattilaisille suunnattu koulutus-
paketti, jota voidaan hyödyntää myös 
tulevaisuudessa. Yritysneuvontaa pää-
tettiin kehittää voimakkaasti vuonna 
2010.

Lisäksi Ympäristökoulun väki osal-
listui vuoden mittaan kymmeniin 
kestävää elämäntapaa edistäviin ta-
pahtumiin ja suurempiin hankkei-
siin sekä kouluttautui pysyäkseen 
ympäristökasvatustyön haasteissa 
ajan hermolla.

Koulutustoimintojen linjalla työs-
kenteleviä henkilöitä kuului myös 
muiden kestävää elämäntapaa edis-
tävien organisaatioiden hallituksiin 
ja yhteistyöryhmiin. 

”Oikein mukava ja 
tehokas oli kyllä se 
opettajien tunti.

Tiia Kokko

– Ympäristökoulu
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��
Gabriella Campos

– Hankkeet
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4V – Välitä, Vaikuta, 
Viihdy, Voi hyvin

Kierrätyskeskuksen koordinoima 
mittava 4V-hanke jatkui toista vuot-
ta. Hankkeella pyritään paranta-
maan asuinympäristön viihtyisyyt-
tä ja turvallisuutta sekä edistämään 
osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 
perustuvaa suurkaupunkikulttuuria 
ja kestävää elämäntapaa.

Toiminnan lähtökohtana on pai-
kalliset tarpeet, ja huomioon otetaan 
myös sosiaalinen hyvinvointi. Hanke 
toimii pilottialueilla, joita ovat

 Mellunkylä, Herttoniemi, Roihu-
vuori (Helsinki)

 Leppävaara, Suvela ja Kirkkojärvi 
(Espoo)

 Korso, Länsimäki ja niiden lähi-
alueet (Vantaa).

Toimintaa järjestetään muun muassa 
vuokrataloyhtiöissä, asukasyhteisöis-
sä (joista eräänä ryhmänä maahan-
muuttajat), järjestöissä, kouluissa ja 
päiväkodeissa.

Kohti onnellisempaa  
kaupunkia

Hanke julkistettiin vuoden alussa 
Onnellinen kaupunki -tapahtumil-
la. Ideakeräyksellä saatiin yli 300 
lasten piirustusta, sarjakuvaa ja ta-
rinaa. Piirustuksista koottiin näyt-
telyitä, jotka ovat olleet esillä han-
kealueiden kirjastoissa ja Helsingin 
Rautatieasemalla.

Vuoden loppuun mennessä hanke 
oli järjestänyt 17 tarinapajaa ja 12 sar-
jakuvatyöpajaa, osallistunut yli sadan 
tilaisuuden järjestämiseen ja tavoitta-
nut noin 12 000 ihmistä. 

Kohti viihtyisämpää 

asumista

Asukkaiden osallisuuden ja kestävän 
kehityksen työn edistämiseksi teh-
tiin yhteistyötä paikallisten toimijoi-
den kanssa. Esimerkiksi Vantaalla 
hanke tuki työpajojen avulla osalli-
suutta edistävää suunnittelua. 

Kaupunkisuunnittelijoiden kanssa 
järjestettiin kaupunkikävelyitä asuk-
kaiden mielipiteiden keräämiseksi. 
Espoon Vermon alueen wiki-suunnit-
telupajoissa kehitettiin osallistavan 
kaupunkisuunnittelun keinoja.

Erillisen hankkeen sijaan 
pysyviä hyviä käytäntöjä

4v-työntekijät perehtyivät syksyisillä 
maakuntavierailuilla hankkeen kan-
nalta mielenkiintoisiin kokeiluihin. 
Lisäksi on tehty useita testauksia ja 
mallinnuksia asumisen ja toiminto-
jen hyvistä käytänteistä.

Esimerkiksi TNS Gallup laati hank-
keelle selvityksen Kestävän kehityksen 
ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asen-
teet ja tiedot sekä tuen tarve. Taloustut-
kimus toteutti selvityksen Asukas-
kysely kuntalaisille yhteisistä avoimista 
tiloista ja ulkoalueista Espoossa.

Kaikki hankkeen toiminta tähtää 
lopputuotosten valmisteluun ja jat-
kuvaan käyttämiseen. Hyvien käy-

Hankkeen tavoitteita edistäviä tapahtumia

  Koulujen ja päiväkotien yhteinen vanhempainilta

  Lasten päiväleirit Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

  Yhteistyöllä onneen! (seminaari)

  Diagnoosi: Maailmantuska – Reseptejä lasten ympäristöhuolen 
käsittelyyn (seminaari)

  Hyvää huomista – Yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja (seminaari)

Hanna Lilja

– Hankkeet

täntöjen pysyvyyttä tukee laaja ma-
teriaalien kokonaisuus, jota alettiin 
valmistella vuonna 2009. 

Vuokratalojen tapahtumia

Asukasaktiivien koulutus

Ympäristöeksperttien koulutus

Tuunaustapahtumat

Ympäristöteemaillat

Maahanmuuttajien illat

Siivousillat

Hyötykasvi-illat

Kädentaitokerhot

Pihakatselmoinnit
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4V pähkinänkuoressa

  Yhteisöllisyyttä ja hyvää elinympäristöä edistävä hanke.

  Hanketyötä tehdään vuosien 2008–2011 ajan.

  Yhteistyössä: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus sekä Espoon,   
Helsingin ja Vantaan kaupungit.

  Hankkeella on ohjausryhmä ja kolme pääsuunnitteluryhmää,   
joiden aihepiirejä ovat kasvatus, asukastyö ja vuokratalot.

  Hanke saa EU-rahoitusta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä  
tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista rahoitusta Uudenmaan 
liitolta.

Hankkeen aluetoimistot

  Helsinki: Mellunkylän asukastalo Mellari.

  Vantaa: Korso, Vantaan Valo.

  Espoo:  Espoon keskuksen yhteispalvelupiste.

  Lisäksi hankkeen työntekijöitä työskenteli Kierrätyskeskuksen 
tiloissa, Kalasataman toimistolla.

4V-hanketyön tekijöitä

Vakituisesti:
Eija Koski, Hanna Lilja, Katja Viberg, 
Tuija Hyyrynen, Annukka Luomi 
sekä kesken vuotta aloittaen Heidi 
Huvila ja Laura Virta.

Espoon kaupungilla:
Mervi Romppanen.

Vantaan kaupungilla:
Sanna Lehtinen, alkuvuoden ajan 
Marjo Nurminen ja Maija Sarpo, 
myöhemmin Maija Sarpo ja Ville 
Heinilä.

Hankkeessa työskenteli myös tunti-
palkkainen tiedottaja Päivi Suihko-
nen sekä neuvojia ja harjoittelijoita.

– Hankkeet

Hanna Lilja
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www.4v.fi

4V-hankkeen julkaisuja

  Kouluille ja päiväkodeille, vuokratalojen asukkaille sekä järjestöille on valmis-
teilla käsikirjat, jotka helpottavat oman kestävän kehityksen ohjelman tekemis-
tä ja toteuttamista.

Maahanmuuttajille on tehty selkokielistä materiaalia jätteiden lajittelusta sekä 
Onni-kalvosarja. Lisäksi työstetään selkokielistä asumisopasta.

  Lennu Liito-oravan suositut kerhomateriaalit saavat täydennystä oppaasta, jota 
voi käyttää leireillä.

     Ympäristökasvatusideoita päivähoidon ja alkuopetuksen arkeen tarjoaa Kiuru ja 
koppakuoriainen -materiaali. Yhteistyössä hankkeen kanssa: Vantaan luontokou-
lu, sivistystoimi ja ympäristökeskus.

  Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran toivomuksesta uudistettiin Vihreän 
lipun energiamateriaali. Johanna Sunikan toimitustyön tuloksena tarjolla on 
nyt toiminnallisempi ja konkreettisempi aineisto, jonka avulla oppilaitoksissa 
voidaan ottaa käyttöön ekotehokkaita energiakäytäntöjä.

  Hanke osallistui Animaatiojoulukalenterin järjestämiseen yhdessä Ateneumin 
taidemuseon ja muiden tahojen kanssa. 4V-työntekijät etsivät ja kokosivat yhtei-
söllisen animaation toteuttajaryhmiä.

  Hankkeen puitteissa valmisteltiin myös lukuisia opinnäytetöitä. Yhteistyössä 
hankkeen kanssa: Helsingin ja Tampereen yliopistot ja Otaniemen Laurea-am-
mattikorkeakoulu.

4V-hanke on ollut mukana Opetushallituksen kokoamassa asiantuntijoiden ryh-
mässä, jossa määriteltiin koulun kestävän kehityksen ohjelma. Työn tuloksena 
julkaistiin esite Keke koulussa – koulun kestävän kehityksen ohjelma (joulukuu 2009).

Koulutustoiminnot

© 4V-hanke

Uudenmaan  
ympäristökasvatuksen 
osaamispankki

Osaamispankin tavoitteena on saat-
taa ympäristöosaamista koskeva 
tieto asukkaiden, yhdistysten, op-
pilaitosten, yritysten ja muiden 
toimijoiden käyttöön. Osaamis-
pankki toteutetaan verkkosivustona 
suomeksi ja ruotsiksi. Sivusto val-
mistuu kesällä 2010.

Joulukuussa Osaamispankin han-
keväki järjesti ympäristökasvattajil-
le yhteistyöseminaarin ajatuksella 
”Lisätään ympäristövastuullisuutta 
yhdessä”. 4V-hankkeen teemat olivat 
seminaarissa vahvasti esillä muiden 
aiheiden ohella.

Kierrätyskeskus on hankkeessa 
mukana partnerina. Hanketta koor-
dinoi Hyria Koulutus Oy, ja se on osa 
Hyvinkään-Riihimäen Ympäristö-
osaamisen keskuksen eli KEKO-ver-
koston hankekokonaisuutta. Päära-
hoittaja on Uudenmaan liitto.

– Hankkeet

Petri Räty
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Cobweb
Communicating the Baltic

Miten kertoa nuorille ja aikuisille 
tuoreella tavalla Itämerestä ja kestä-
västä elämäntavasta? Kun Cobweb-
hankkeen suomalainen tuotantoryh-
mä alkoi suunnitella uutta Itämeri-
näyttelyä, se päätti hylätä mediassa 
ja tutkimuskielessä toistetut ongel-
malistat. Niiden sijaan ryhdyttiin 
unelmoimaan, millaista olisi elää 
kaupungissa, jossa kestävä elämän-
tyyli olisikin jo totta.

Tuotantoryhmä kokoontui syys-
kuusta alkaen viikottain Kalasata-
massa. Käsikirjoittaja Marjo Sou-
lanto alkoi työstää ryhmän ideoita 
tarinoiksi, ja graafikko Mari Järvinen 
luonnosteli kuvia. Kiertonäyttelyn ja 
sitä tukevien opettajanmateriaalien 
on määrä valmistua vuoden 2010 lop-
puun mennessä.

Näyttelyn tuotantoryhmään kuu-
luu seitsemän henkilöä eri organisaa-
tioista. Kaksi heistä ovat Ympäristö-
koulun väkeä: ympäristöasiantuntija 

Koulutustoiminnot

Elsa Rintala ja ympäristökasvattaja 
Johanna Sunikka. Kierrätyskeskuk-
sen roolina hankkeessa on toimia 
asiantuntijana elämäntapakysymyk-
sissä sekä tuottaa näyttelystä verk-
kosovellus.

Seminaari veti Itämerestä 
kiinnostuneita useista maista
Cobweb-hankkeen ensimmäinen kan-
sainvälinen asiantuntijoiden kohtaa-
minen järjestettiin Helsingissä ja 
Hyvinkäällä syyskuussa. Seminaareis-
sa ja työpajoissa hahmoteltiin Itäme-
ren tulevaisuutta: toiveita, uhkia ja 
ratkaisukeinoja. Tapahtumaan osal-
listui yli sata kiinnostunutta ainakin 
kuudesta eri maasta.

Hankkeen suomalaiset työntekijät 
kokoontuivat joulukuussa Suomen-
linnaan tunnelmalliseen työpajaan. 
Ohjaava asiantuntijaryhmä kertoi 
tuotantoväelle näyttelyyn liittyvistä 
odotuksistaan. Lisäksi tehtiin yhdes-
sä näyttelyn pohjatyötä taidepedago-
gisista lähestymistavoista käsin.

”Problems – enough! 
Why not solutions?
Marjukka Porvari
Cobweb-hankkeen asiantunti-
jaseminaari, syyskuu 2009
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”Asenteeni ympäristötietoa kohtaan on muuttunut 
projektin aikana. Perinteisen tiedon sijaan haluan tutkia, 
kuinka ekosysteemipalvelut vaikuttavat jokapäiväiseen 
elämäämme ja terveyteemme. 
Matti Ovaska
Cobweb-tuotantoryhmän näyttelykokous, joulukuu 2009

Keri 2020

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kus on mukana kestävän kulutuksen 
ja jätehuollon asiantuntijana virolai-
sen Keri Seltsin kehityshankkeessa.

Tarkoituksena on laatia Kerin 
saarelle ja siellä oleville majakkara-
kennuksille ohjelma kehittämiseksi 
ja ylläpidoksi, niin että saari voisi 
tulevaisuudessa olla yleisölle avoin 
vierailukohde sekä merellisen tutki-
muksen ja ympäristötiedon keskus.

Hanketta rahoittaa Pohjoismai-
nen ministerineuvosto. Hanke alkoi 
vuonna 2009 ja päättyy 2010.

Selvitys järjestöjen  
ympäristötyöstä

Suomessa tehdään paljon ympäristö-
työtä – muissakin kuin varsinaisis-
sa ympäristöjärjestöissä. Kierrätyskes-
kus selvitti ympäristöministeriön tuel-
la järjestöjen ympäristötyön määrää 
Suomessa.

Lähes kaikki vastaajat kertoivat 
tehneensä jotakin ympäristötyöksi 
laskettavaa. Kyselyyn vastasi 10 jär-
jestöjen yhteistyöjärjestöä, 29 kes-
kusjärjestöä, 32 piiri- tai aluetason 
järjestöä ja 85 järjestöä, joissa on 
pääasiassa henkilöjäseniä.

Selvityksestä on luettavissa raportti osoit-
teessa www.kierratyskeskus.fi/koulutus/
ymparistokoulu/ajankohtaista/selvitys_jar-
jestojen_ymparistotyosta_julkaistu.html.

Cobweb

pähkinänkuoressa

Hankkeella edistetään ympäristötie-
don ja kestävän elämäntavan leviä-
mistä keskisen Itämeren alueella.

Hanketyötä tehdään vuosien 2009–
2011 ajan.

Mukana Suomen lisäksi Latvia, Ruotsi 
ja Viro. Työtä tehdään luonto- ja ympä-
ristökoulujen, yliopistojen ja museoi-
den voimin.

Hanke saa rahoitusta EU:n Central 
Baltic -ohjelmasta.

Hankkeen edistäjiä   
ja työntekijöitä

Kierrätyskeskuksen henkilöstöstä hank-
keeseen osallistuivat vuonna 2009 koulu-
tustoimintojen johtaja Tuovi Kurt-
tio (ohjaava asiantuntijaryhmä) sekä 
ympäristöasiantuntija Elsa Rintala ja 
ympäristökasvattaja Johanna Sunikka 
(tuotantoryhmä). 

Tuovi Kurttio jatkoi joulukuusta 2009 
hankkeen kansainvälisessä ohjausryh-
mässä ja hänen tilalleen suomalaiseen 
ohjausryhmään tuli ympäristökasvatta-
ja Elena Saarikallio. Hanketta koordi-
noi Hyria Koulutus Oy, ja projektipääl-

likkönä toimii Maija Venäläinen. Lisäk-
si hanketta edistävät Suomessa Harakan 
luontokoulu (Helsingin kaupunki) sekä 
Villa Elfvik (Espoon kaupunki) yhteis-
työssä viestintätoimisto Pleistoseenin 
kanssa.

Tarkemmin partnereista ja hankkeen 
sisällöistä: www.kierratyskeskus.fi/hank-
keet/cobweb sekä hankkeen aikana 
säännöllisesti ilmestyvä Newsletter.

Tuovi Kurttio

Tuovi Kurttio

– Hankkeet
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Osakkaat ja osakkeet

Yhtiön osakkeet on jaettu kahteen sarjaan, kantasarjan ja A-sarjan osak-
keisiin. Osakepääoma 31.12.2009 oli 58 460 euroa. A-sarjan osakkeisiin ei 
ole lunastusoikeutta. Lunastusoikeus kantasarjan osakkeisiin on kaikilla 
kantasarjan osakkailla. Osakepääoma jakautui osakkeisiin taulukossa esi-
tetyn jakauman mukaan.

Osakepääoman jakauma vuonna 2009

Kantasarja (20 ääntä/osake) 2885 kpl 57 700,– 
A-sarja (1 ääni/osake) 38 kpl 760,–

Osakkeenomistajat ja osakkeet vuonna 2009

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista % Osuus äänistä %

Kantasarjan osakkeet

Helsingin kaupunki 51,3 52,0
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta 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
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 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
Korso-Koivukylän 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

Henkilöstö ja osakkaat

Hanniina Manner
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Organisaatio uudistui 
merkittävästi

Organisaatiomuutokseen liittyvät 
henkilöstöresurssien lisäykset alkoi-
vat selvästi näkyä ja tuottaa tulosta 
jo vuonna 2009, mutta muutoksen 
hyötyjen uskotaan toden teolla 
näkyvän tulevaisuudessa. Yhtiön 
toiminta laajenee vuonna 2010, ja 
uutta yrityskulttuuria hiotaan sa-
malla yhä toimivammaksi.

Yhtiön päätoiminnoista muodos-
tettiin kaksi liiketoiminnallista ko-
konaisuutta:

 Myymälätoimintojen linja

 Koulutustoimintojen linja

Henkilöstöasiat keskitettiin uudelle 
matriisimuotoiselle henkilöstöosas-
tolle. Muu hallinto muuttui esikunta-
osastoksi. Samalla toteutettiin henki-
löstöön liittyviä muutoksia ja lisäyksiä. 
Keväällä Ympäristökoulu ja hallinto 
muuttivat uuteen toimipisteeseen Ka-
lasataman kaupunginosaan.

Hallituksen ja   
johtoryhmän toiminta

Hallitus kokoontui vuonna 2009 kah-
deksan kertaa. Yhtiön toiminnan 
strategisen kehittämisen keskeisenä 
vaikuttajana jatkoi toimitusjohta-
jan kokoama johtoryhmä. Hallitus ja 

johtoryhmä kokoontuivat yhteiseen 
strategiaseminaariin syyskuussa.

Johtoryhmään kuuluivat toimi-
tusjohtaja Juha Lehtikuja, myymälä-
toimintojen linjajohtaja ja toimitus-
johtajan sijainen Aatos Weckman, 
koulutustoimintojen linjajohtaja Tuo-
vi Kurttio sekä keväästä alkaen ensin 
henkilöstöpäällikkö Hannu Ahlroth 
ja joulukuun alusta alkaen uusi hen-
kilöstöpäällikkö Juha Vasko. 

Henkilöstö, palkat ja 
palkkiot

Henkilöstökulujen toteuma oli toi-
mintakaudella 3 046 310,73 euroa. 
Kasvua edelliseen vuoteen nähden 
tapahtui 28 prosenttia. Palkkoja ja 
palkkioita maksettiin 2 499 374,06 
euroa (2008: 1 961 062,48 euroa).

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 
alussa 32 omalla rahoituksella pal-
kattua työntekijää. Organisaatiomuu-
toksen vuoksi henkilöstön määrä 
kuitenkin kasvoi voimakkaasti. Myös 
palkkatuella palkattujen työntekijöi-
den määrä kasvoi.

Yhtiön omassa palveluksessa oli 
keskimäärin 103 työntekijää (2008: 
78 työntekijää). Vuoden lopussa yh-
tiön palveluksessa oli kaikkiaan 116 
palkattua työntekijää (2008: 87), 
joista 37 työntekijää oli palkattu 
omalla rahoituksella ja 79 Espoon 
ja Helsingin kaupunkien tuella tai 
palkkatuella.

Yhtiön omalla rahoituksella toi-
mivien henkilöiden lisäksi yhtiössä 
työskenteli erityisin sopimuksen lu-
kuisia henkilöitä.

© Kierke

Hallitus
  Taustayhteisö

Pekka Kansanen (pj.) Helsingin kaupunki

Johanna af Hällström Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry

Tuula Hämäläinen-Tyynilä Espoon kaupunki

Ismo Pykäläinen Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys r.y.

Stefan Skog Vantaan kaupunki

Kirsi Tuominen Marttaliitto

Markus Turunen YTV

Leena Vuorinen Korso-Koivukylän Linkki ry
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Henkilöstö ja osakkaat
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Kierrätyskeskus  
on suuri työllistäjä
Kierrätyskeskuksen työntekijöiden 
joukkoon kuului vuonna 2009 yhtiön 
rahoituksella palkattuja työntekijöi-
tä, työllistettyjä, työharjoittelijoita, 
työkokeilijoita, kuntouttavassa työ-
toiminnassa olevia, yhdyskuntapal-
velijoita, hanketyöntekijöitä sekä va-
paaehtoisia työntekijöitä.

Espoo
Matinkylän toimipiste

Matinkylän toimipisteessä työsken-
teli kaikkiaan 84 henkilöä. Heistä 28 
oli naisia ja 51 miehiä. Vapaaehtoisia 
oli 5. He työskentelivät kaikkiaan 
noin 30,2 henkilötyövuotta. Yhdys-
kuntapalvelun kautta kertyi noin 
589 työtuntia.

Helsinki
Hietalahden toimipiste

Hietalahden toimipisteessä työsken-
teli 69 henkilöä. Heistä 40 oli naisia 
ja 29 miehiä. He työskentelivät noin 
29,9 henkilötyövuotta.

Kyläsaaren toimipiste

Kyläsaaren toimipisteessä työsken-
teli 75 henkilöä. Heistä 9 oli naisia 
ja 60 miehiä. Vapaaehtoisia oli 6. He 
työskentelivät noin 31,4 henkilötyö-
vuotta. Yhdyskuntapalvelijat työs-
kentelivät noin 420 työtuntia. Kylä-
saaren toimipisteestä jäi eläkkeelle 
yksi työnjohtaja.

Kalasataman toimipiste

Uudessa Kalasataman toimipistees-
sä työskenteli yhteensä 28 henkilöä. 
Heistä 21 oli naisia ja 7 miehiä. He 
työskentelivät noin 22,2 henkilötyö-
vuotta.

Vantaa
Tikkurilan toimipiste

Tikkurilan toimipisteessä työskente-
li 159 henkilöä, joista 40 oli naisia ja 
82 miehiä. Vapaaehtoisia työntekijöi-
tä oli 37. He työskentelivät noin 46,9 
henkilötyövuotta. Yhdyskuntapalve-
lua suorittavat henkilöt työskenteli-
vät 2317 tuntia.

Hanniina Manner
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Uusia tehtävänimikkeitä 
ja siirtoja

Vuoden aikana tehtiin useita toimi-
pisteiden välisiä henkilöstösiirtoja, 
jotka koskivat erityisesti lähiesi-
miestehtäviä hoitavia työntekijöitä. 
TYKES-rahoitteinen kehittämispro-
jekti oli muutoksessa tukena. 

Vastuuhenkilöille järjestettiin jou-
lukuussa Kiljavalla kaksipäiväiset ke-
hittämispäivät.

Yhtiön tehtävärakenne määritel-
tiin keväällä. Uusia nimikkeitä ovat 
linjajohtaja, myymäläpäällikkö, myy-
mälävastaava, osastovastaava (kaik-
kiin myymälöihin), laatu- ja ympäris-
töpäällikkö, logistiikka- ja kuljetus-
päällikkö, ympäristövastaava, henki-
löstöpäällikkö, rekrytointipäällikkö, 
henkilöstövastaava ja henkilöstösih-
teeri. Tehtäviä hoitamaan rekrytoi-
tiin ihmisiä niin talon sisältä kuin 
ulkoakin. Ympäristökoululle rekry-
toitiin määräaikainen yritysneuvon-
taan keskittyvä ympäristöasiantun-
tija. 

Työturvallisuutta  
tehostettiin

Vuonna 2009 yhtiön kaikkien toimi-
pisteiden valaistusta ja sähköturval-
lisuutta parannettiin työsuojelupii-
rin tarkastajan huomioiden mukaan. 
Joka toimipisteessä kävi myös fysiote-
rapeutti. Työturvallisuuden ja -proses-
sien kehittämiseksi aloitettiin laatu-
työ, joka näkyi toimipisteissä muun 
muassa keväällä ja syksyllä järjestet-
tyinä auditointikierroksina.

Myymälävastaavat aloittivat sään-
nölliset työturvallisuuteen liittyvät 
tarkastukset. Työsuojelupäällikkö teki 
tarkastuksen jokaiseen toimipistee-
seen kesällä. Työsuojelutoimikunta 
kokoontui neljä kertaa. Joka paikassa 
päivitettiin pelastussuunnitelmat, ja 
Kalasatamaan tehtiin kokonaan uusi 
pelastussuunnitelma.

Tuovi Kurttio

Virva Kämäräinen
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Henkilöstö ja osakkaat

Tilintarkastajat

Pricewaterhouse Coopers Oy
(päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, KTM)

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Organisaatiotilanne 31.12.2009

Hallitus

Puheenjohtaja Pekka Kansanen,
muut jäsenet Johanna af Hällström, Tuula Hämäläinen-Tyynilä,

Ismo Pykäläinen, Stefan Skog, Kirsi Tuominen, Markus Turunen, Leena Vuorinen.

Yhtiökokous

Yhteisöosakkaat (kantasarja):
Helsinki, YTV, Vantaa, Espoo, Kauniainen, 9 kansalaisjärjestöä. 

Henkilöosakkaat (A-sarja)

Hallinto ja toimisto

Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja,
laatu- ja ympäristöpäällikkö Mari Rautajoki,
tiedottajat Anu Saari ja Hanniina Manner,
taloussihteeri Petteri Petäjälehto,
toimistovastaava Taina Kuusio,
3 toimistotyöntekijää.

Myymälätoimintojen liiketoimintalinja

Linjajohtaja Aatos Weckman,
logistiikkaprojektipäällikkö Asko Vainio.

Johtoryhmä

  Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja,
  linjajohtaja Aatos Weckman (tj:n sijainen),
  linjajohtaja Tuovi Kurttio,
  henkilöstöpäällikkö Juha Vasko.

Koulutustoimintojen liiketoimintalinja

Linjajohtaja Tuovi Kurttio

Ympäristökoulu
Ympäristöasiantuntijat Elsa Rintala ja Riikka Hietala,

ympäristövastaava ja -asiantuntija Lotta Palomäki,
 ympäristökasvattajat Anu Kaila, Elena Saarikallio

ja Johanna Sunikka

Hanketyön linja
Hankepäällikkö Eija Koski, yhteisöllisyyskoordinaattorit 

Tuija Hyyrynen ja Hanna Lilja, ympäristökasvattajat
 Anu Kaila, Laura Virta ja Katja Viberg, hankeassistentti

Heidi Huvila, tiedottaja Päivi Suihkonen.

Kyläsaari

Myymäläpäällikkö
Marje Arvinen,
myymälävastaava
Helena Heinänen,
osastovastaavat
Markku Heinänen
ja Robert Närjänen,
24 kierrätystyöntekijää.

Hietalahti

Myymäläpäällikkö
Jukka Risu,
työnjohtajat
Raija Brännare
ja Driss Halla,
17 kierrätystyöntekijää.

Matinkylä

Myymäläpäällikkö
Pirjo Sorjonen,
myymälävastaava
Pertti Pajunen,
osastovastaavat
Henry Palmroos, Marko 
Rokka ja Tuula Saari,
21 kierrätystyöntekijää.

Tikkurila

Myymäläpäällikkö
Olli Sarpo,
myymälävastaava
Tarja Kauppinen,
osastovastaava
Serge Piguet,
22 kierrätystyöntekijää.

Verstaat

Sähkötyönjohtaja
Matti Ruotsalainen,
6 korjaajaa,
työnjohtaja
Irina Aardemae,
5 työntekijää,
elektroniikkakorjaaja, ATK-tukihenkilö Ari-Pekka Suhonen
1 korjaaja.

Henkilöstöosasto

Henkilöstöpäällikkö Juha Vasko, rekrytointipäällikkö Hannu Ahlroth, 1 henkilöstösihteeri.
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Kierke   
pähkinänkuoressa

Ottaa vastaan, lahjoittaa ja myy 
hyviä käytettyjä tavaroita.

Opastaa ja innostaa ihmisiä kes-
tävän elämäntavan kysymyksissä.

Voittoa tavoittelematon ja yleis-
hyödyllinen yhteisö.

Sosiaalinen yritys, jonka omista-
vat Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungit, YTV (v. 2010 HSY) sekä 
joukko kansalaisjärjestöjä.

”Tavaroita,
joilla on tarinoita. 

”Yllättävän hyvin
varustettu. 

Adolfo Vera
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Ennätysmäärä kierrätettyä tavaraa

”Erittäin hyvä idea laittaa 
tavara kiertoon. Säästetään 
luontoa ja nähdään elämä ja 
oleminen muuna kuin voiton-
tavoitteluna!

Yhtiön liikevaihto

2009      2 455 508,55 € 2008  2 177 504,2 €

Vuoden 2009 liikevaihto oli 103 prosenttia budjetoidus-
ta liikevaihdosta, ja se kasvoi 12,8 prosenttia edelliseen 
vuoteen nähden.

Yhtiön liikevoitto

2009       104 013,35 €	 					2008  290 485, € 

Vuoden 2009 liikevoitto oli 4,2 prosenttia liikevaihdosta 
(2008: 13,3 %). Oman pääoman tuotto oli 12,2 prosenttia 
(2008: 42,9 %). Omavaraisuusaste oli 64,1 prosenttia (2008: 
62,7 %).

Asiakkaiden ja tavaroiden määriä 
vuonna 2009

Maksaneet asiakkaat (hlöä)
Kyläsaari     32 252
Hietalahti     50 280
Matinkylä     68 655
Tikkurila     59 467
Yhteensä   210 654

Ilmaisasiakkaat (hlöä)
Kyläsaari       2 190
Hietalahti       9 367
Matinkylä     16 547
Tikkurila     13 609
Yhteensä     41 713

Myydyt tavarat (kpl)
Kyläsaari     71 669
Hietalahti   163 830
Matinkylä   276 949
Tikkurila   210 084
Yhteensä   722 532

Ilmaiset tavarat (kpl)
Kyläsaari     10 950
Hietalahti   167 435
Matinkylä   218 495
Tikkurila     110 915
Yhteensä   507 795

Uudelleenkäyttöön ohjautuneet tavarat 
kaikkiaan (kpl)

Myydyt tavarat
2009   722 532
2008   630 285

Ilmaiset tavarat
2009   507 795
2008   313 419

Yhteensä
2009  1 230 327
2008   943 703

Tavaroiden noudot ja viennit Kier-
rätyskeskuksen autoilla

Helsinki

2009      5306
2008  1322

Espoo

2009  2579
2008  2800

Vantaa

2009  4032
2008  3350

Lisäksi Vantaalla jatkettiin yhteistyötä kaupun-
gin kanssa: kaupungin poistotavaroita noudet-
tiin 152 kertaa (2008: 281 kertaa).

Vuonna 2008 maksaneita asiakkaita yhteensä: 
180 866 henkilöä. Vuonna 2008 ilmaisasiak-
kaita yhteensä: 32 454 henkilöä.
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”Jos Kierrätyskeskusta ei olisi,
 se joutaisi keksiä!

Miksi Kierrätyskeskuksen 
palveluita käytetään?

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kuksen kautta kiersi toimintavuo-
den aikana yli 1 200 000 tavaraa 
hyötykäyttöön. Asiakkaita oli yli 
250 000. Tavaramäärä kasvoi noin 
30 prosenttia ja asiakasmäärä 18 
prosenttia verrattuna vuoteen 2008. 
Nousun arvioidaan jatkuvan edel-
leen, sillä tammi-maaliskuussa 2010 
kierrätetyn tavaran määrä kasvoi 25 
prosenttia.

Lähes viidennes Kierrätyskeskuk-
sen asiakkaista haki ilmaista tavaraa. 
Asiakkaat olivat tyytyväisiä etenkin 
tuotteiden hintoihin ja hyvään palve-
luun. Yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, 
että tavara on edullista tai sopivan 
hintaista, ja 95 prosenttia piti palve-
lua ystävällisenä. Valtaosa piti myy-
mälöitä myös siisteinä.

Kierrätyskeskuksessa asioidaan 
ennen kaikkea, koska sieltä saa edul-
lista tavaraa. Lähes 60 prosentilla 
käyntiin vaikuttaa kuitenkin myös 
ympäristösyy: halu ostaa käytettyä 
ja siten säästää ympäristöä. Puolet 
asiakkaista piti tärkeänä mahdolli-
suutta tuoda tullessaan omia ylimää-
räisiä tavaroitaan.

Adolfo Vera
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Helsinki, Hietalahti
Lönnrotinkatu 45

Helsinki, Kyläsaari
Kyläsaarenkatu 8

Espoo, Matinkylä
Matinpurontie 8

Vantaa, Tikkurila
Horsmankuja 6

Tervetuloa löytöretkille Kierrätyskeskuksen kauppoihin!

Avoinna ma–pe klo 10–18 ja la klo 10–15.

www.kierratyskeskus.fi


