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Pieniä ja suuria askeleita kohti kestävää elämäntapaa
PääKauPunKiSeudun KierrätYSKeSKuS ja YmPäriStöKoulu
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K ierrätyskeskuksen ja Ympäristökoulun työn mer-
kitystä tässä ajassa ei voi yliarvioida. Ympäristö-
ongelmien laajuus ja ihmisten hämmentyneisyys 

niiden edessä vaativat uudenlaisen, kestävän kehityk-
sen kulttuurin rakentamista ja sisäistämistä.

Tarvitaan neuvontaa kestävän elämäntavan keinois-
ta ja rohkaisua niiden toteuttamiseen. Kulttuurin on 
muututtava yhteiskunnan jokaisella tasolla vauvojen 
hoitamisesta yritysten ja järjestöjen toimintaan ja ta-
louselämään.

Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon sosiaali-
nen ja ympäristöongelmia käytännön tasolla ratkova 
yritys. Se raivaa tietä ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestäviin valintoihin ja tekoihin. Moni-
alaisuus, tieteiden, taiteiden ja yhteiskuntavastuulli-
suuden vuoropuhelu sekä kansainvälisyys toivat vuon-
na 2008 yhtiön toimintaan elävyyttä ja innostavuutta.

Kierrätyskeskus toimii tukena eri ikäisten ihmis-
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ten arjessa, mutta vaikuttaa myös laajemmissa ja 
kauaskantoisissa kestävän kehityksen linjauksissa ja 
hankkeissa. Sen tekemä ympäristötyö varioi kesto-
vaippaneuvonnasta Vihreään draamaan, kädentyöpa-
joista kierrätysideologialle pohjautuvaan muotiin ja 
ympäristökasvatuksen käsitteiden selkeyttämisestä 
EU-hankkeisiin.

Osakkaidensa lisäksi Kierrätyskeskus tekee yhteis-
työtä lukuisten merkittävien ympäristötyötä tekevien 
organisaatioiden kanssa. Ympäristökoulun tuottamia 
materiaaleja ja ympäristökasvatusmalleja on käännet-
ty eri kielille ja sovellettu lähimaiden oloihin. 

Vuonna 2008 Kierrätyskeskus onnistui yhdistämään 
taloudellisesti kannattavan toiminnan sosiaalisten ja 
eettisten arvojen vaalimiseen. Tällaisen yritysetiikan 
esimerkin soisi leviävän laajemminkin suomalaiseen 
yritysmaailmaan ja koko yhteiskuntaan.



� talouS ja tavaroiden Kierto

talous hyvässä kunnossa
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen talous kehittyi 
edelleen suotuisasti. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 
2008 edellisestä vuodesta 27,2 prosenttia. Tilikau-
den liikevaihto oli 2.177 504,2 euroa (vuonna 2007: 
1.711 265,2).

31.12.2008 päättyi yhtiön kahdeksastoista tilikausi. 
Yhtiö harjoittaa kierrätyskeskustoimintaa pääkaupun-
kiseudulla Vantaan, Espoon sekä kahdessa Helsingin 
toimipisteessä. 

Yhtiön toimialaan kuuluu tuotteiden ja raaka-ai-
neiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätyk-
seen, tuotteiden korjaus sekä näihin toimintoihin ja 

Liikevaihto toimialoittain (euroa)

Toimialat 2008 2007

Tavaramyynti 1.816 971,0 1.429 957,9

Neuvonta ja koulutus 143 087,8 98 366,9

Verstastoiminta 217 445,4 178 219,4 

Uudelleenkäyttöön ohjautuneet tavarat (kpl)

Tavarat 2008 2007

Myytyjä tavaroita 630 285 508 900

Ilmaisia tavaroita 313 419 306 200

Yhteensä 943 704 815 100

Asiakkaiden ja tavaroiden lukumääriä

Asiakkaat ja tavarat Kyläsaari Lönnrotinkatu Espoo Vantaa Yhteensä

Maksaneita asiakkaita 16 096 52 218 57 270 55 282 180 866

Ilmaisasiakkaita 342 8 627 11 343 12 142 32 454

Myytyjä tavaroita 37 197 164 382 238 664 190 042 630 285

Ilmaisia tavaroita 1 712 128 945 100 609 82 153 313 419

jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä valistus ja 
neuvonta. 

Yhtiö merkittiin sosiaalisen yrityksen rekisteriin 
6.2.2008. Sosiaalisena yrityksenä voidaan aiempaa 
paremmin edistää palkkatuettujen työntekijöiden työ-
markkinavalmiuksia.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnassa yli-
tettiin sekä edellisen vuoden toteuma että asetettu 10 
prosentin kasvutavoite. Uudelleenkäyttöön ohjattujen 
tavaroiden määrä oli 943 704 (kasvua edellisestä vuo-
desta noin 14,4 %). Asiakkaina oli yhteensä 213 320 
henkilöä (kasvua 16,7 %). 

Yhtiön liikevaihto ja tuotto vuonna 2008

Liikevaihto 1.1.2008–31.12.2008 2.177 504,2 euroa 117,5 % budjetoidusta liikevaihdosta

Yhtiön liikevoitto 290 485,0 euroa 13,3 % liikevaihdosta

Liikevaihdon kasvu 27,2 prosenttia edellisestä vuodesta

Yhtiön oman pääoman tuotto 43,3 % (2007: 11,4 %)

Yhtiön omavaraisuusaste 62,9 % (2007: 67,8 %)

Ilmaisten tavaroiden osuus kaikista tavaroista oli 33,2 prosenttia (vuonna 
2007: 37,6 %). Tavaroita noudettiin ja kuljetettiin asiakkaille kahdeksalla 
autolla. Helsingissä noutoja tai vientejä tehtiin 1322 (vuonna 2007: 926), 
Vantaalla 3350 (2787) ja Espoossa noin 2800 kertaa.

Vantaalla jatkettiin yhteistyötä kaupungin kanssa: kaupungin poisto-
tavaroita noudettiin 281 kertaa (2007: 163). 

tavaroita kierrätettiin ja kunnostettiin paljon

* Asiakkaita yhteensä 
vuonna 2008:  
213 320 henkilöä.
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uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalvelut
Hyvä kiersi ja tavaroita kerättiin
Tavaroiden keräämiseksi järjestettiin Hyvä kiertää 
-kampanjoita vakiintuneilla paikoilla, lauantaisin ker-
ran kuukaudessa. Kierrätyskeskuksen autot keräsivät 
ympäri vuoden kierrätyskelpoista pientavaraa toreilla, 
kauppojen ja ostoskeskusten pihoilla.

Kanta-asiakkaita enemmän
Kierrätyskeskuksen kanta-asiakkaaksi pääsi keräämäl-
lä ostoksista saatuja leimoja. Kanta-asiakkaat saivat 
kymmenen prosentin alennuksen yli kolmen euron 
arvoisista ostoksista. Kanta-asiakkaina oli vuoden mit-
taan kaikkiaan 1229 hlöä (2007: 1070).

verstastoiminta ja Ser-vastaanotto
Ihmiset ovat voineet viedä sähkö- ja elektroniikkalait-
teita kotoaan Kyläsaareen. Matinkylän ja Tikkurilan  
toimipisteissä otettiin vastaan pääsääntöisesti toimivia 
laitteita. Laitteita korjattiin ja toimitettiin uudelleen-
käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Korjauskelvot-
tomat laitteet toimitettiin valtuutetuille käsittelijöille.

Hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto
Kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä vastaanotet-
tiin Espoon, Kyläsaaren ja Vantaan toimipisteissä. Mak-
sutta otettiin vastaan muun muassa ongelmajätteitä, 
pahvia, kartonkia, metallia ja pieniä määriä lasia.

Peräkärryjen lainaus
Kierrätyskeskuksen peräkärrypalvelu helpotti tavaroi-
den kuljettamista ja rohkaisi näin ihmisiä kierrättä-
mään aktiivisesti. Peräkärry löytyi Helsingin Kyläsaa-
resta, Espoosta ja Vantaalta. Espoossa lainattiin 
kärryä 222 kertaa, Kyläsaaressa 227 kertaa ja Van-
taalla 282 kertaa – yhteensä 731 kertaa.

lukemista matkailijoille
Kierrätyskeskus palveli myös Kampin matkakeskuk-
sessa jakamalla ilmaista matkalukemista ihmisille. 
Tarjolla oli kirjallisuutta pokkareista sarjakuviin. Lue-
tut kirjat sai palauttaa tai antaa vaikka naapurille.

Toimintavuoden aikana 13 392 kirjaa sai uuden 
lukijan (vuonna 2007: 11 703). Kirjoja jaettiin myös 
Kierrätyskeskuksen vakituisissa toimipisteissä sekä 
Älä osta mitään -päivän tapahtumassa 28.11.

mappeja opiskelijoille
Mappikampanjalla tehtiin Kierrätyskeskusta tunnetuksi 
opiskelijoille. Mappeja jaettiin 1750 kappaletta (2007: 
4000) eli seitsemän rullakkoa. Kampanja järjestettiin 
kuudessa (2007: 10) oppilaitoksessa, joista neljä oli 
Helsingissä ja kaksi Espoossa.

astioita lainaksi
Kierrätyskeskus ehkäisi kertakäyttökulttuuria lai-
naamalla kestoastioita esimerkiksi juhlijoille. Panttia 
vastaan saattoi lainata pestäviä muovisia kestoastioita 

Kyläsaaressa korjatut 
kodinkoneet ja  
elektroniikkalaitteet 
(kpl)

Televisio 622

Elektroniikka 500

Kylmälaite 192

Pesukone 273

Liesi 87

Mikrouuni 263

ATK 386

Musiikki 22

Yhteensä 2345

(Vuonna 2007 yhteensä  
1413 kpl.)

Vantaalla korjatut  
elektroniikkalaitteet 
(kpl)

Tietokoneet 200

Näytöt 455

Stereot 159

Videot 161

Tulostimet 39

ATK- 
pientavarat 2520

Yhteensä 3534

(Vuonna 2007 yhteensä 
2202 kpl.)

sekä posliinilautasia ja ruokailuvälineitä. Vuonna 2008 
lainattiin 17 212 astiaa (2007: 17 454). Astioita lai-
nattiin 75 tilaisuuteen (2007: 71).

Kirjasto lönnrotinkadulla
Lönnrotinkadun pieni kirjasto sisältää lähinnä ympä-
ristökasvatuksen ja jäteneuvonnan teoksia. Kirjastoa 
käyttivät esimerkiksi Kierrätyskeskuksen neuvojat. 
Koulut saattoivat lainata sieltä videoita.

askartelupörssi
Opettajien ja varhaiskasvattajien mukaan askartelu-
materiaaleista ja -ideoista on jatkuvasti pulaa lasten 
kanssa toimittaessa. Kierrätyskeskus otti vastaan 
yrityksille tarpeettomia, mutta askarteluun kelpaavia 
materiaaleja ja tavaroita.

Lönnrotinkadun Askartelupörssissä käytiin 664 ker-
taa ja Vantaalla 365 kertaa (2007 käyntejä yhteensä 
yli 550 kertaa).
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KierrätYSmuotia

uniikkimallisto Plan B

Kierrätyskeskus säästää luontoa – mutta myös kuluttaa sitä
Jos Kierrätyskeskuksesta vuonna 2008 hankitut tava-
rat olisi ostettu uusina, niiden valmistukseen ja kul-
jetukseen olisi kulunut kymmeniä tuhansia tonneja 
luonnonvaroja. Uusiutumattomia luonnonvaroja sääs-
tää eniten atk- ja elektroniikkalaitteiden sekä huone-
kalujen uudelleenkäyttö. Sähkölaitteissa käytetään 
metalleja, joiden ottaminen maaperästä ja jalostami-
nen kuluttavat luontoa erittäin paljon. 

Kiinteät luonnonvarat jäävät tuotanto- tai käyttövai-
heessa jätteeksi lukuun ottamatta polttoaineista ilma-
kehään vapautunutta hiiltä.

Vaikka Kierrätyskeskus toimii luonnonvarojen sääs-
tämiseksi, sen toiminta samalla kuluttaa luontoa. 
Kulutuksesta pääosa aiheutuu toimitiloista sekä niiden 

vanhasta huivista ja verhoista on  
syntynyt juhlamekkoja ja käsilaukkuja.

Vuonna 2008 Plan B työllisti neljä 
ompelijaa, kaksi harjoittelijaa sekä 
verstaan työntekijän.

Mallisto sai vuonna 2008 huomiota 
paitsi Suomessa myös muualla Euroo-
passa. Plan B -boutique on avoinna 
Lönnrotinkadun kaupan yhteydessä.

Plan B on Kierrätyskeskuksen uniikki 
vaate- ja huonekalumallisto, jossa van-
ha tavara saa uuden elämän – tyylik-
käästi ja mielikuvituksella. Lähtökohta-
na on hyödyntää tavaroita, jotka eivät 
ole enää myyntiin sopivia tai joita tulee 
keskukseen runsaasti.

Työnjohtaja Irina Aardemaen  
lisäksi myös ompelijat itse suunnittele-
vat Plan B -vaatteita. Isoäidin mekosta, 

energian ja käyttöveden kulutuksesta. Myös tavaroi-
den noutokuljetukset vaativat luonnonvaroja.

Kodinkoneet kestävään käyttöön
Kodin sähkölaitteiden valmistus kuluttaa paljon luon-
nonvaroja. Suomessa sähköntuotanto on niin materi-
aalitehokasta, että laitteita ei kannata uusia useinkaan 
edes energiansäästön vuoksi.

Esimerkiksi jääkaappia kannattaa käyttää ainakin 
25 vuotta, vaikka uusi jääkaappi kuluttaisi joka vuosi 
3 prosenttia vähemmän energiaa. Hiilidioksidipäästö-
jen kannalta vaihtaminen kannattaa 15 vuoden välein, 
jos laite tehostuu 3 prosenttia joka vuosi.
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vuoden taPaHtumia

merkintöjä kierrätyskeskuksen ja  
Ympäristökoulun toiminnasta

tammikuu
Vuodenvaihde on työntäyteistä aikaa Kierrätyskes-
kuksen toimipisteissä. Noutopyyntöjä, lahjoituksia 
ja asiakkaita riittää tungokseen asti.

Keräysauto alkaa kiertää jo 5.1. Auto tulee täy-
teen ja asiakkaat tyytyväisiksi, kun saavat kiertoon 
tarpeettomiksi jääneitä tavaroita.

Uudelleenkäytettävää-kirja sekä Onnea osta-
matta -ohjelmasarja valmistuvat. Kolmevuotinen 
hankkeemme Uusi Elämä – Uus Elu päättyy me-
nestyksekkäästi. Suomalais-virolaisen hankkeen 
innovaatioita ja tuotteita aiotaan hyödyntää tehok-
kaasti Ympäristökoulun toiminnassa. Askeleen ver-
ran lähempänä kohti kestävää elämäntapaa!

Ympäristökoulun ja YTV:n tarjoamaa neuvontaa 
Ämmässuo-retkineen esitellään kasvattajien suu-
ressa Educa-tapahtumassa tammikuun lopulla.

Helmikuu
Kierrätyskeskuksen uniikkituotteiden Plan B -mallisto 
herättää kiinnostusta Euroopassa. Kierrätyskeskuksen 
askarteluohjeita jätemateriaalista on ollut esillä askarte-
lulehdissä. 

Meidät merkittiin sosiaalialan yritysten rekisteriin 6.2. 
Yhtiön etuoikeutena on sekä puolustaa ympäristöä että 
ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää työttömyyttä.

maaliskuu
Alamme rakentaa Kierken omaa ympä-
ristöohjelmaa. Kirjaamme tavoitteek-
semme lajitteluastioiden selkeyden: 
kaikissa astioissa täytyy lukea, mille 
jätejakeelle ne on tarkoitettu.

Matinkylässä nautitaan pullan ja kah-
vin tuoksusta: kaikki lajittelupisteet on 
nyt nimetty Espoon toimipisteessä!

Myös Kyläsaaressa kunnostaudutaan 
lajittelupisteiden ja nimikylttien rakenta-
misessa. Kyläsaaressa biojätteet pääse-
vät omaan kompostiin.

Lönnrotinkadun kassoilla ja keittiössä 
on jo hyvät lajittelupisteet. Astioita on 
järjestettävä lisää. Vantaalla toimii hie-
nosti uusi esitehylly.

Jännittävää: Ryhdymme suunnitte-
lemaan uutta EU-hanketta. Keväällä val-
mistellaan myös organisaatiomuutosta.
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Huhtikuu
Kotien sähkölaitteita ja elektroniikkaa aletaan ottaa 
vastaan Kyläsaaren lisäksi myös Vantaalla ja Espoos-
sa. Kierrätyskeskuksessa laitteita kunnostetaan ja 
annetaan valtuutetuille käsittelijöille.

Trendikäs Nuukuusviikko näkyy 14.–16.4. myös 
Kierrätyskeskuksen toimipisteissä. Suomalainen ku-
luttaa joka vuosi keskimäärin 40 tonnia luonnonva-
roja.

Ympäristöneuvojen työkeikat jatkuvat ja Ämmäs-
suon kaatopaikka kutsuu vierailijoita puhuttelevalle 
retkelle. Henkilökuntakin vierailee Ämmässuolla. 

Biojäte muodostaa edelleen metaania ja ilmasto 
lämpenee. Pääkaupunkiseudulla yksi ihminen saa 
aikaan 165 kiloa sekajätettä vuodessa. Jotain tarttis 
tehdä…

4V-hanketta edistetään pikku hiljaa.

toukokuu
Muodin ja valistuksen hurmaa: Plan B -kevätmallis-
to ja Ympäristökoulu ovat esillä Kierrätystehdas-
tapahtumassa Kaapelitehtaalla 3.–4.5. Rojupöhö-
nukketeatteri viihdyttää ja valistaa.

Kierrätyskeskuksen väki viettää kevätjuhlia tans-
simalla Vuosaaren kartanon pihalla. Tikanheitto ja 
mölkky tuovat oman mausteensa aineettomaan 
hauskanpitoon.

Vaikutamme ja valistamme myös Mahdollisuuk-
sien torilla 23.5. (kauppakeskus Sello, Viaporin tori) 
sekä Maailma kylässä -tapahtumassa 24.–25.5. (Kai-
saniemen puisto).

Tänä keväänä on perustettu kaksi uutta Lennu-
kerhoa ala-asteikäisille. Varat saatiin Kierrätyskes-
kuksen Huuto.net-myynnistä.

Kesäkuu
Ympäristökoulu hakee kummikouluja lukuvuodeksi 
2008–2009. Neuvonta on kouluille maksutonta, YTV 
rahoittaa.

Ympäristökoululla on takanaan 680 ympäristökasva-
tustuntia, työntekijät keräävät voimia syksyyn. Lennu-
kerho kuitenkin pyörii myös kesäkuussa Espoossa.

Uusin kartoitusprojektimme: Millaista ympäristötyö-
tä järjestöissä tehdään?

Kierrätyskeskuksen kaupoissa on kuuma kesäale! 

�
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Heinäkuu
Rohkaisevaa tietoa: Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskuksen asiakasmäärä on kasvanut alku-
vuoden aikana 15 prosenttia viime vuodesta.

Ympäristökoulun opettaja matkustaa Udmur-
tian Ekologiselle leirille 15.7. Kierrätyskeskuk-
sessa vierailee japanilaisia ympäristökasvatta-
jia 31.7.

lokakuu
Uusia neuvojia koulutetaan.

Kestovaippayhdistyksen väki opastaa ja auttaa 
moderniin vaippakulttuuriin 25.10. Lönkalla.

Energiansäästöviikko 6.–12.10.: Yhteistyötä 
Motivan kanssa. Olemme mukana Stadin NegaWat-
tien energiansäästötorilla Kampissa.

Ympäristökasvatuspäivät Heurekassa 8.–
9.10.: Teemana on ympäristökasvatuksen ja tek-
nologian kohtaaminen. Ympäristökoulu järjestää 
työpajan ”Öljystä silmälaseiksi ja silmälaseista ko-
ruiksi”. Esittelemme päivillä myös käsitehanketta.

4V-hankkeen koulutuksen aiheena 25.10.: osal-
listavat menetelmät.

Kiireiden keskellä on mukavaa levähtää Reilun 
kaupan kahvihetkessä…

Syyskuu
Espoon ja Vantaan toimipisteissä saa ilmaiseksi kestovaippojen 
ompeluun soveltuvaa materiaalia.

Ympäristökoulun kummikouluksi on hakenut suuri määrä koulu-
ja. Haku päättyy 5.9. ja kahdeksan onnekasta koulua pääsee mu-
kaan antoisaan koulutukseen.

Uusi Lennu-kerho alkaa Ruoholahdessa. Kerhotyö rahoitetaan 
Huuto.Net-myynnillä.

Askartelupörsseihin voi lahjoittaa materiaaleja. Pörssit toimi-
vat Lönnrotinkadun, Vantaan ja Espoon toimipisteisssä. 

Tutustumme Tartossa sikäläisen kierrätyskeskuksen toimintaan 
ja redesigneen, uudelleenkäyttöön.

Uuden EU-hankkeen suunnittelu huipentuu Hyvinkään kaupun-
gin jättämään hankehakemukseen: Communicating the Baltic 
– COBWEB. Kierrätyskeskus on yksi kymmenestä partnerista. 
Mielenkiintoista sekin, että mukana on ihmisiä neljästä maasta.

elokuu
Kestovaippapäivät vetävät vanhempia opettele-
maan vaippojen ompelemista ja käsittelyä (Espoo 
16.8., Vantaa 24.8.).

Ympäristökoululla on strategiapäivät.
Taiteiden yönä 22.8. Lönkalle tulee paljon 

ihmisiä. Teemme yhdessä hauskaa käyttötaidetta. 
Tietenkin kierrätysmateriaaleista. Julistenäyttely-
nä: Vanha on parempaa. 
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marraskuu•joulukuu
Ympäristökoulun opettajia matkustaa 3.11. Ruotsiin 
vaihtamaan ideoita.

Älä osta mitään -päivää vietetään Luonto-Liiton ja 
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa 28.11. Kirjojen 
vapautusrintama tempaisee levittämällä kaupunkiti-
laan Kierrätyskeskuksen lahjoittamia kirjoja. 

4V-hanke pääsee vauhtiin. Julistetaan ideakilpailu 
Onnellinen kaupunki.

Lönkan tiloissa 5–8-vuotiaat nauttivat Rojupöhö-
nukketeatterista ja seikkailevat Ympäristökoulun Jou-
lupolulla 17.11.–17.12. Joulupolun suosio yllättää: 
45 ryhmää, yli 600 lasta. Aineeton lahja voi olla vaik-
ka luisteluoppitunti!

Paikallisradio Metro FM kuuluttaa Vaihtoehtoinen 
Joulu -kampanjaa. Hankkimisen sijaan haastetaan 
ihmisiä pohtimaan, mistä tavarasta he olisivat valmiita 
luopumaan. Kisaan osallistuu yli 200 krääsään kylläs-
tynyttä ihmistä.

Kierrätyskeskus lahjoittaa joulumieltä vähävaraisille 
ja vaikeassa tilanteessa oleville lapsiperheille. Hyvä 
Joulumieli -keräyksen kautta saa vaikka ruokaa per-
heelle. Kun annat, voit saada tilalle enemmän…

Kehittämispäivät Virossa: Hankalien tilanteiden 
esimiestyön opiskelua.

Hyvä on kiertänyt läpi vuoden: Auto on ajanut 
joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina Vantaalla 
noutamassa tavaroita. Kuukauden toisena lauantaina 
auto on pörrännyt Helsingin ja Espoon välillä. 

Kierrätyskeskuksesta on pitkin vuotta lainattu tava-
raa ja kiertäviä näyttelyitä. Varmaan tuhannet ihmiset 
yhteensä ovat saaneet vaikutteita valintoihinsa Lön-
kan kestävien elämäntapojen näyttelystä.

Vuoden saldoa: Jos yhden vuoden aikana Kierrätys-
keskuksesta hankitut tavarat olisi ostettu uusina, olisi 
tuhlattu kymmeniä tuhansia tonneja kiinteitä luonnon-
varoja, vettä ja ilmaa sekä tuhansia hehtaareja luon-
nonalueita. Samalla ilmaan olisi päästetty valtavasti 
hiilidioksidia.

Olemme ottaneet vuoden mittaan monta pientä ja 
suurta askelta kohti kestävää elämäntapaa. Onnitte-
lut meille kaikille!



1� YmPäriStöKoulu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristö-
koulu tarjoaa ympäristökasvatuksellista tukea ja 
neuvontaa sekä tuottaa alan materiaaleja ja ohjelma-
paketteja. Ympäristökoulussa kehitettyjä kiitettyjä 
ohjelmia ja menetelmiä ovat esimerkiksi Lennu Liito-
oravan ympäristökerho, Vihreä draama ja kummikou-
lutoiminta. Ympäristökoulu edistää myös Vihreän lipun 
toimintaa.

Vuonna 2009 Ympäristökoulu palveli erilaisia asia-
kasryhmiä jakamalla tietoa jätteen synnyn ehkäise-
misestä ja kestävästä kuluttamisesta. Ihmiset olivat 
edelleen kiinnostuneita myös jätteiden lajittelusta.

Ympäristökoulun palvelujen suurin tilaaja oli YTV, 

Ympäristökoulu valistaa ja palvelee

» Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus
» Kestävän elämäntavan suunnannäyttäjä
» Yhteiskuntavastuullisuuden edistäjä

jonka kanssa Kierrätyskeskus jatkoi perusneuvonta-
sopimusta. Yhteistyö YTV:n kanssa sisälsi perusneu-
vontaa, ammatillisessa oppilaitoksissa kiertävän Tieto-
terassi-näyttelyn sekä kummikoulutoimintaa.

YTV:n tilaaman neuvonnan lisäksi Ympäristökoulu 
jakoi tietoa muun muassa messuilla, energiansäästö-
viikolla, Ämmässuon avointen ovien päivänä, Maailma 
kylässä -festivaalissa ja Kierrätystehdas-tapahtumas-
sa. Uudenmaan Martoilta ostettiin kompostineuvontaa. 

Ympäristökoulun neuvonnan asiakkaita ja yhteistyö-
kumppaneita olivat myös Espoon kaupunki, Nurmijär-
ven seurakunta, Sykli ja Kesko.
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Kompostineuvonta  
(Uudenmaan Martoilta tilattu)

2008 2007

Tunteja 79 38,5

Tilaisuuksia 39 24

Osallistujia 737 328

Neuvontatapahtumien ja -tuntien jakauma

Tapahtumat % Tunnit %

Helsinki 62,1 56,9

Espoo 16,5 19,6

Vantaa 13,8 14,1

Kauniainen 0,9 1,4

Kirkkonummi 6,7  8,0

* Muu kuin YTV:n tilaama  
neuvonta vuonna 2008

Osallistujia 2813

Ympäristökoulun neuvonta

» Ympäristöneuvontaa tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
» Kierrätyskeskus ja Ympäristökoulu antoivat neuvontaa jätteen 

synnyn ehkäisemisestä, kierrätyksestä ja muusta kestävän 
kehityksen toiminnasta.

YTV:n tilaama perusneuvonta  
(Kasvattajille ja eri ikäisille  
asiakasryhmille)

2008 2007

Tunteja 1 319 981

Tilaisuuksia 428 305

Osallistujia 24 971 17 182

Tietoterassi 
(YTV:n tilaama neuvonta ammatillisille  
oppilaitoksille)

2008 2007

Tapahtumia 17 28

Osallistujia Yli 2 000 Yli 3 200

* Tietoterassin tuntimäärä vuonna 2008:  
239 tuntia.
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”maanantai oli oikein antoisa ja mukava päivä. 
tuhannet kiitokset sen järjestämisestä. ekotiimi 
oli oikein tyytyväinen päivän antiin.” Opettaja, yläkoulu

Arkikäytäntöjen muuttaminen ja kestävän kehityksen 
ohjelman tekeminen ovat prosesseja, joihin tarvitaan 
pitkäkestoista tukea. YTV:n kanssa suunnitellun kum-
mikoulutoiminnan tarkoituksena on paitsi antaa tukea 
myös madaltaa opettajien kynnystä käyttää itse ai-
heeseen liittyvää materiaalia opetuksessa.

Kummikoulutoiminnan ensimmäisen lukuvuoden 
(2007–2008) teemana oli ”Fiksut valinnat ja kestävä 
kehitys”. Pääkaupunkiseudun alakouluilta tuli yli 60 
hakemusta. Mukaan oli kuitenkin mahdollista valita 
vain kuusi kummikoulua. Ohjelman aikana tehtiin yh-
teensä 101 neuvontatuntia. 

Ensimmäinen kummikouluvuosi oli rohkaiseva ko-
kemus, joka kannusti jatkamaan ja laajentamaan toi-
mintaa lukuvuodelle 2008–2009. Kirkkonummi pääsi 
YTV-neuvonnan piiriin, joten mukaan saatiin valituksi 
kahdeksan koulua.

Ympäristökoulun ja espoon kaupungin yhteistyö
Espoon kaupunki edisti koulujen kestävän kehityksen 
toimintaa ostamalla Ympäristökoululta koulukummi-
tukea lukuvuodelle 2007–2008. Taustalla oli koulujen 
suuri kiinnostus toimintaa kohtaan. Hyvien kokemus-
ten rohkaisemina myös tätä toimintaa jatkettiin syk-
syllä 2008.

Koulukummitukea tarjottiin espoolaisille peruskou-
luille niiden omien tarpeiden mukaan. Toiminta sisälsi 
muun muassa koulujen kestävän kehityksen ohjelma-
työn tukemista, opettajien koulutusta ja opetusmate-
riaalin tarjoamista.

Syksyn 2008 aikana vierailtiin kutsusta yhteensä 16 
koulussa. Vierailuihin käytettiin 81,5 tuntia. Toiminnan 
suunnitteluun, markkinointiin ja analysointiin käytet-
tiin 600,5 kummituntia. Lisäksi opetusmateriaalien 
valmistamiseen käytettiin noin 182 tuntia.

Ympäristökoulun kummikoulutoiminta

Koulujen terveiset kaupungille
Kestävän kehityksen toimikunnan tavoitteena on, että 
vuonna 2010 kaikilla kouluilla on kestävän kehityksen 
toimintaohjelma. Vihreä lippu tai ympäristösertifikaa-
tin saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii kuitenkin 
kouluilta resursseja, ja ulkopuolista apua tarvitaan.

Kaupungin tuki jatkossakin olisi tarpeen, jotta 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen olisi 
mahdollista kaikkien espoolaisten koulujen arjessa ja 
opetuksessa. 
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Lennu Liito-oravan ympäristökerhon ohjelma oppai-
neen on onnistunut esimerkki Ympäristökoulun tuot-
tamista ympäristökasvatusmalleista. Kerhossa lapset 
saavat selkeän käsityksen kuluttamisen yhteydestä 
ympäristöongelmaan sekä välineitä valita ympäristön 
kannalta hyviä arjen tekoja. 

Kerhossa on käsitelty kuluttamisen ja jätteen syn-
nyn ehkäisemisen teemaa askartelujen, leikkien, tari-
noiden sekä retkien avulla.

Ohjaajille avattiin vuoden lopulla sivusto, jolle oli 
koottu lisätehtäviä ja muita kerhon apumateriaaleja. 
Sivustoa täydennetään edelleen. Sivuston käyttäjä-
tunnukset on jaettu Lennu-kurssien osanottajille.

Kierrätyskeskuksen omilla myyntituotoilla järjestet-
tiin keväällä kaksi, kesällä yksi ja syksyllä yksi Lennu-
kerho pääkaupunkiseudulla.

Aiemmin ilmestyneistä Vihreän draaman oppaista 
otettiin loppuvuodesta uudet painokset. Sekä Lennu-

oppaasta että Vihreän draaman oppaista on aloiteltu 
useita käännöshankkeita, joista osa ehti valmistua 
vuonna 2008. 

Elena Saarikallio ja Tiina Väärämäki: Lennu Liito-orava ja suu-
ri mysteeri. Materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. 
Toim. Marjo Soulanto. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
2006, uusintapainos 2007. Vuonna 2008 materiaali käännet-
tiin venäjän kielelle. Kääntäminen ruotsin ja englannin kielelle 
alkoi myös vuonna 2008.

Elena Saarikallio ja Anu Venäläinen: Lennu Liito-orava ja suuri 
mysteeri. Opettajan lisämateriaali. Verkkoaineisto. Toim. Mar-
jo Soulanto. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2007.

Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori: Vihreää draamaa tavara-
maailmassa. Toim. Eija Koski. Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskus 2006, uusintapainos 2008. Oppaasta on ilmestynyt 
myös vironkielinen laitos.

Heli Konivuori: Vihreää draamaa Lelumaassa. Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus 2006, uusintapainos 2008. Oppaasta 
on ilmestynyt myös vironkielinen laitos.

YmPäriStöKoulun materiaaleja
lennu liito-orava ja vihreä draama
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matka udmurtian ekologiselle leirille 

giselle leirille heinäkuussa. Heillä oli leirillä apunaan 
tulkki. Leiri järjestettiin Starye Kaksi -kylän peruskou-
lussa, Udmurtian tasavallan eteläosassa. Starye Kaksi 
on noin 700 asukkaan maalaiskylä, jossa kanat, ankat 
ja hanhet kulkevat vapaana ja lähes jokaisella per-
heellä on oma lehmä.

leirin sisältö ja osallistujat
Ohjelma koostui luennoista, työpajoista ja ryhmä-
työskentelystä. Luentojen aiheet vaihtelivat projekti-
työskentelyn perusteista ympäristökasvatuksen tilaan 
Venäjällä. Työpajoissa paikalliset asiantuntijat vetivät 
käytännöllisiä opetustuokioita.

Kävimme tutkimassa alueen lähdettä biologiaa 
opettavan Kristina Lipinan johdolla. Udmurtiassa on 
useita puhdasvetisiä lähteitä, joiden merkitys on suuri 
juomaveden saannin kannalta. Teimme myös käsitöi-
tä, joissa hyödynnettiin perinteisiä malleja ja luonnon-
materiaaleja.

Ryhmätöiden aiheet käsittelivät ympäristökasvatuk-
sen menetelmiä, terveyden edistämistä, perinteiden 
vaalimista ja oman elinympäristön viihtyvyyden lisää-

YmPäriStöKoulu

1�.�. – ��.�.�008
» Summer session of open Finno-ugric university: international 

ecological camp in Starokaksinskaya school of mozhginsky 
region of udmurt republic.
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matkan ja yhteistyön taustaa
Kestävän kehityksen haasteet ovat maailmanlaajoja, 
ja myös ympäristökasvattajien on tärkeää olla yhtey-
dessä toisiinsa yli rajojen. Ympäristökoulun ja Udmur-
tian ympäristökasvattajien yhteistyö sai alkunsa, kun 
Irina Fedorova Suomalais-ugrilaisesta avoimesta 
yliopistosta otti yhteyttä Ympäristökouluun. Keväällä 
2008 ryhmä udmurtialaisia opettajia ja ympäristökas-
vattajia tutustui Kierrätyskeskuksen kauppaan ja Ym-
päristökouluun. Samalla he esittelivät omaa työtään. 

Suomalais-ugrilainen avoin yliopisto on Izhevkissä 
toimiva suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyötä 
edistävä hanke, jonka järjestäjänä on kesäkoulu. Ym-
päristökasvatus oli otettu vuonna 2008 ensimmäistä 
kertaa mukaan ohjelmaan. Tapahtuma alkoi yhteisellä 
tervetuliaistilaisuudella Izhevskin Lääketieteellisessä 
korkeakoulussa, minkä jälkeen osallistujat jakaantui-
vat kolmeen eri teemaleiriin. Leirien teemoja olivat 
ympäristökasvatuksen lisäksi suomalais-ugrilaisten 
kielten asema ja suvaitsevaisuuskasvatus.

Ympäristökoulun opettaja Anu Venäläinen (Kaila) 
osallistui yhdessä Mirka Venäläisen kanssa ekolo-



mistä. Yksittäisiä aiheita olivat esimerkiksi opettajien 
kouluun suunnittelema ekologialuokka, johon oli saatu 
inspiraatio Kierrätyskeskuksen koulutusluokasta. 

Leirin osallistujat olivat pääasiassa udmurtialaisia 
peruskoulun opettajia ja oppilaita. Lisäksi leirille osal-
listui ihmisiä Izhevskin yliopistosta ja luontokeskuk-
sesta. Venäjän ulkopuolelta leireille oli saapunut kolme 
osallistujaa.

Yliopiston hengen mukaan kaikki halukkaat olivat 
tervetulleita mukaan. Lapset, nuoret ja aikuiset työs-
kentelivät tasavertaisesti. Anu Venäläinen osallistui 
leirillä keskusteluihin ja ryhmätöihin sekä esitteli Len-
nu Liito-oravan kerhomateriaalia. Aineisto on käännet-
ty venäjän kielelle, ja siitä on otettu jo lisäpainoksia.

Harvinaiset ulkomaalaiset vieraat ja Lennu-mate-
riaali saivat Udmurtiassa huomiota TV-haastattelua 
myöten. Paikalliset opettajat ja opettajankouluttajat 
kertoivat, että Udmurtiassa tarvitaan nimenomaan 

Lennu-oppaan kaltaisia käytännöllisiä opetusmateriaa-
leja. Udmurtian ympäristökasvatusmateriaalit ovat  
aiemmin olleet teoreettisia ja käytäntöön soveltami-
nen on jätetty opettajan omalle vastuulle.

leirin anti ja tulevaisuudensuunnitelmia
Leirin parasta antia oli nähdä, kuinka yhteisöllisyys ja 
nuorten osallisuus voivat parhaimmillaan toimia. Nuo-
ret kertoivat palautetilaisuudessa arvostavansa sitä, 
että heitä oli kohdeltu vakavasti ja että heitä oli koh-
deltu kuin aikuisia. Udmurtiasta tuotiin uusia ideoita 
työhön Suomessa. Myös venäläisten opetusaineistojen 
parhaimmistoa on suomennettu.

Alustavien suunnitelmien mukaan vastaava leiri 
järjestetään seuraavan kerran kesällä 2009 Virossa. 
Silloin paikalle toivotaan erityisesti suomalais-ugrilai-
sia nuoria. 
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YmPäriStöKoulun ideavaiHtoa ruotSiSSa  

nynäshamn ja Solna
�.–�.11.�008

Ympäristökoulun opettaja Lotta Palomäki ja ympä-
ristökasvattaja Johanna Sunikka vierailivat marras-
kuussa ruotsalaisessa Nynäshamn-luontokoulussa ja  
tutustuivat sen toimintaan ja materiaaleihin Mats 
Vejdmarkin johdolla. Ruotsalaiset kiinnostuivat  
suomalaisista materiaaleista, etenkin Vihreästä draa-
masta.

Lotta tutustui myös Håll Sverige Rent -säätiössä ta-
pahtumien ympäristöohjelmaan Miljödiplomering sekä 
Överjärva gård -luontokouluun Solnassa. Luontokou-
lun opettaja Ninni Reinebo esitteli paikan toimintaa.

Solnan luontokoulussa käy alueen koululaisia sekä 
kaupungin työntekijöitä oppimassa monenlaisia ym-
päristöasioita luonnon ihmeistä kestäviin elintapoihin. 

Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas, restauroitu 
ja suojeltu. Luontokoulun lisäksi alueella on muitakin 
yrittäjiä, kuten luomukahvila, kompostimyyjä, res-
taurointia, talli, lampola ja puutyöverstas.

japanilaisia vieraita Kierrätyskeskuksessa 
Ayumi Matsumoto ja Satoko Iijima vierailivat 
Suomessa heinäkuussa 2008. Tokyo Wako Elementa-
ry Schoolista saapuneet vieraat tutustuivat Kierrätys-
keskuksen toimintaan 31.7.



�v-hanke
» välitä, vaikuta, viihdy, voi hyvin.
» tavoitteena yhteisöllinen elämäntapa  

ja hyvä elinympäristö.

taustaa
4v-hankkeen tavoitteena on parantaa elinympäristöä, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää 
sekä osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa 
elämäntapaa.

Hanke alkoi huhtikuussa 2008 ja jatkuu maalis-
kuuhun 2011. Toteuttajia ovat Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskus. Helsingissä vastuuvirastona on ympäristö-
keskus, mutta Kierrätyskeskus vastaa toiminnasta ja 
koordinoi hanketta. Lisäksi toteuttamiseen osallistuu 
sosiaalivirasto.

Hanke saa EU-rahoitusta Etelä-Suomen kilpailuky-
kyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta (Euroo-
pan aluekehitysrahasto) sekä kansallista rahoitusta 
Uudenmaan liitolta.

Toiminta keskittyy Helsingissä Mellunkylään, Roihu-
vuoreen ja Herttoniemeen, Espoossa Leppävaaraan, 
Suvelaan ja Kirkkojärvelle sekä Vantaalla Korsoon ja 
Länsimäkeen lähialueineen. Kierrätyskeskuksessa on 
työskennellyt vuoden mittaan noin kymmenen henki-
löä hankkeen puitteissa, minkä lisäksi työntekijöitä on 
Espoossa ja Vantaalla. Hankkeen Helsingin toimipiste 
on kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellari, joka sijaitsee 
Mellunkylässä.

toiminnan sisältöä
Hankkeen tuotoksina syntyy muun muassa kestävän 
kehityksen työkalupakki kaupunkien vuokrataloille. 
Työkalupakin avulla voidaan edistää kestävää elä-
mäntapaa sekä vahvistaa asukasdemokratiaa ja viih-
tyvyyttä. Hankkeessa kehitetään myös vertaistukeen 
perustuva tukihenkilöverkoston malli, jolla pyritään 
kestävää kehitystä ja elämäntapaa edistävään asukas-
toimintaan, vuokra-asumiseen ja kasvatustyöhön.

Hankkeen kohderyhmien käyttöön laaditaan vaikut-
tamisen käsikirjat edistämään verkostomallia. Lisäksi 
valmistetaan koulutussisältöjä ja materiaaleja. Koh-
deryhmänä ovat esimerkiksi isännöitsijät, opettajat ja 
päiväkodit.

Ensimmäisenä toimintavuotena verkotuttiin ja 
aloiteltiin yhteistyötä. Esimerkiksi kesällä 2008 jär-
jestettiin Mellarin toimipisteessä lastenleiri yhdessä 
alueen muiden toimijoiden kanssa. Hanke toteutti 
kuntavaalien alla ehdokkaille suunnatun kyselyn kes-
tävän kehityksen edistämisestä kasvatuksessa ja asu-
misessa sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista. 
Vastaukset ovat nähtävillä osoitteessa http://www.4v.
fi/Vaalit2008/Vaalit.htm.

Virallisesti hanke julkistettiin marras-joulukuun 
vaihteessa, jolloin alkoi myös Onnellinen kaupunki  
-ideakeräys. Kouluille, päiväkodeille ja nuorisotaloille 
jaettiin reilun kaupan jalkapalloja ja tarjottiin sarja-
kuva- ja tarinapajoja ideoiden työstämiseksi. Ideat on 
myöhemmin koottu näyttelyiksi, jotka ovat olleet esillä 
muun muassa hankealueen kirjastoissa.

www.4V.fi

”onnellisessa kaupungissa ei heitetä roskia 
maahan eikä veteen. Siellä ei polteta tupakkaa 
eikä juoda kaljaa eikä rikota pulloja maahan. 
Siellä ei vahingoiteta luontoa eikä eläimiä, jos 
ne ovat kuolemassa sukupuuttoon.”

Lasten tekemästä tarinasta Onnellisten kaupunki
Päiväkoti Strömsinlahti, Mustikat-ryhmä

18 HanKKeet
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uusi elämä – uus elu

» Ympäristötietoisuutta kädentöiden, näyttelyiden ja seminaarien avulla.
» luovuudella ja arjen kekseliäisyydellä kohtuulliseen elämäntapaan.
» vähemmän luonnonvarojen kulutusta ja jätettä, enemmän onnea.

taustaa
Uusi Elämä -hankkeessa edistettiin luonnonvarojen 
säästöä ja kestävää kulutusta. Erityisesti keskityttiin 
uudelleenkäyttöön sekä kohtuullisuuteen – kysymyk-
seen siitä, mikä on tarpeeksi. Interreg IIIA -hanke 
aloitettiin vuonna 2005 ja saatiin päätökseen vuonna 
2008. 

Uuden Elämän puitteissa järjestettiin Suomessa 
ja Virossa uudenlaisia, eri alojen välisiä tapahtumia 
sekä tuotettiin näyttelyitä, oppaita ja muita ympäris-
tökasvatuksen materiaaleja. Materiaalit ovat kaikkien 
käytettävissä ja suuri osa niistä löytyy Kierrätyskes-
kuksen nettisivuilta.

uudelleenKäYtettävää 
uuskasutatav – reusable
Kirjan tarinat, valokuvat ja piirrokset antavat innosta-
via esimerkkejä luovasta uudelleenkäytöstä. Kaunista 
kirjaa jaettiin hankealueen kirjastoihin ja oppilaitok-
siin, ja sitä on kyselty myös ulkomaisiin kirjastoihin. 
Tekstit on kirjoitettu viron, suomen ja englannin kie-
lellä. Kasviöljypohjaisilla väreillä uusiopaperille painet-
tu kirja valmistui tammikuussa 2008.

Karin Laansoo, Anu Vahtra, Indrek Sirkel: Uudelleenkäytettä-
vää – Uuskasutatav – Reusable. Pääkaupunkiseudun Kierrä-
tyskeskus 2008.

HanKKeet

onnea oStamatta
tarinoita kohtuullisesta kuluttamisesta
Elämäntapavalintoja esittelevä ohjelmasarja julkaistiin 
CDROM:lla, jota jaettiin kouluissa ja ympäristökasva-
tustapahtumissa. Seitsemän lyhyttä ohjelmaa käsitte-
levät kestävää kulutusta eri näkökulmista.

Ohjelmien otsikot
Pala luontoa • Onni • Kuin silloin ennen • Sormus ja 
selkäreppu • Maapallon ja luonnonvarojen rajallisuus 
• Kuinka paljon on riittävästi? • Vanhasta uutta • Ta-
varoita, joilla on tarinoita • Talouden rattaat • Vähem-
män, hitaammin, onnellisemmin

Onnea ostamatta. Tarinoita kohtuullisesta kuluttamisesta. To-
teuttaja Ismo Tuormaa (DocIsland Ky) yhdessä nuorten esiin-
tyjien, hankkeen työntekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2008. Ohjelmat voi 
katsoa myös YouTuben kautta.
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Hanke tavoitti tuhansia ihmisiä
Uusi Elämä -seminaarit tavoittivat kaikkiaan 550 
osallistujaa, näyttelyissä ja työpajoissa kävi tuhansia. 
Suomessa tehtiin 24 näyttelyä tai julkaisua ja Virossa 
16. Sekä Suomessa että Virossa järjestettiin yli 20 
tapahtumaa.

Hankkeen saavutuksia koottiin vuoden lopulla vä-
rikkääksi Uusi Elämä -esitteeksi, joka löytyy Kierrätys-
keskuksen nettisivuilta.

Yhteistyössä: Elinvoimaa EU-ohjelmista, Taaskasutuskeskus, 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Marttaliitto.

Virolaisia kumppaneita: Tarton ympäristökasvatuksen kes-
kus (TEEC), Tallinnan ympäristövirasto, Von Krahlin teatteri ja 
vaatesuunnittelija Reet Aus, Taideakatemia design-keskus.

Suomalaisia kumppaneita: Kierrätysliike, Luonto-Liitto ja 
lasten luontolehti Sieppo, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koti-
MIPS-hanke, SLU, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja 
Ympäristökasvatus-lehti, Turun ympäristökeskus.

Lisäksi: Yli sata muuta organisaatiota ja tahoa.

Työntekijät: Ohjausryhmän puheenjohtaja oli Tuovi Kurt-
tio. Vakituisia työntekijöitä Tuovi Kurttion lisäksi olivat Eija 
Koski, Erik Sikk ja Ivo Viher. Lisäksi hankkeessa toimi 
useita työryhmiä ja kymmeniä projektikohtaisia työntekijöi-
tä. Vielä tammikuussa 2008 maksettiin palkkaa kymmenelle 
työntekijälle.
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Selvitys järjestöjen ympäristötyöstä
» tekijät näkyviin.
» ideat jakoon.
» resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Millaista ympäristötyötä tehdään sellaisissa järjes-
töissä, jotka eivät ole varsinaisia ympäristöjärjestöjä? 
Kierrätyskeskus aloitti kesällä 2008 ympäristöministe-
riön rahoituksella selvityshankkeen. Hankkeeseen pal-
kattiin osa-aikaisiksi projektityöntekijöiksi Juuli Alm 
ja Tuula Friman.

On tiedossa, että monet muutkin kuin varsinaiset 
ympäristöjärjestöt osallistuvat ympäristötyöhön oman 
toimintansa ohella, kukin tavallaan. Joillakin järjestöil-
lä on meneillään ympäristöhankkeita, -kampanjoita 

tai -projekteja, ja toiset taas kiinnittävät erityistä 
huomiota toimistonsa ekologisuuteen ja henkilöstönsä 
osaamiseen. Joillakin järjestöillä ympäristötyö on kiin-
teä osa toimintaa kesäleirien ohjelmassa, koulutuk-
sessa tai yleisesti asenteissa ja toimintamalleissa.

Aiemmin tästä moninaisesta ympäristötyöstä ei ole 
koottu tietoa, mikä vaikeuttaa suunnittelua ja koordi-
nointia. Kaikki tieto lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön 
ja resurssien entistä järkevämpään käyttöön.
Hankkeen tuloksia odotetaan kesällä 2009.

HanKKeet��



luonnos ympäristökasvatuksen käsitteistä
» alustava luettelo keskeisistä käsitteistä ja  

sisällöistä on nyt netissä.
» Yhteinen työ helpottuu yhteisen terminologian avulla.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus sai vuonna 2008 
valmiiksi taustatyön ympäristökasvatuksen käsitteiden 
määrittelemiseksi. Työtä rahoitti ympäristöministeriö. 
Hankkeessa työskentelivät Tarja Heinonen, Annuk-
ka Luomi ja Hanna Lilja.

Tavoitteena oli laatia luettelo keskeisimmistä, ylei-
sesti käytetyistä ympäristökasvatuksen käsitteistä 
sekä tuottaa luonnos käsitteiden ja niiden sisältöjen 
yhteiseksi määrittelyksi. Luonnoksen pohjalta käytä-
vän yleisen keskustelun myötä olisi mahdollista mää-
ritellä käsitteet yhteisesti niin, että tulevaisuudessa 
puhuttaisiin samoin käsittein.

Käsiteluettelon perustana ovat säädöksissä esiin-
tyvät sekä käytännön toimijatahojen ja tutkijoiden 

käyttämät käsitteet. Käsitteet pyrittiin määrittelemään 
mahdollisimman lyhyesti, pelkistetysti, yleiskielisesti 
ja arvovapaasti.

Kierrätyskeskuksen nettisivuilla on luettavissa 
hankeraportti ja sen tiivistelmä: ”Rakkaalla lapsella 
on monta nimeä. Ympäristökasvatuksen käsitteiden 
määritelmäluonnos”. Tarkoitus on, että luonnos toimii 
pohjana laajemmin käytävälle keskustelulle ympäris-
tökasvatukseen liittyvistä käsitteistä.

Käsitekeskustelu on osa Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaoston laatiman strategian toimeenpanoa ja jalkau-
tusta sekä opetus- ja ympäristöministeriön yhteishankkeena 
toteutettavan ympäristökasvatuksen aluekeskus- ja yhteistyö-
verkostojen toimintaedellytysten kehittämistä.

��



HenKilöStö ja oSaKKaat��

Henkilöstö, palkat ja palkkiot
Yhtiön palveluksessa oli vuoden alussa kolmekym-
mentä omalla rahoituksella palkattua työntekijää. 
Vuoden aikana palkattiin Lönnrotinkadun Kierrätyskes-
kukseen kaksi ympäristökoulun opettajaa, hanketyö-
hön ympäristökasvattaja, Espoon Kierrätyskeskukseen 
työpäällikkö ja Kyläsaaren Kierrätyskeskukseen van-
hempi myyjä. 

Lisäksi palveluksessa oli lyhytaikaisissa työsuhteissa 
projektityöntekijöitä ja freelance-neuvojia sekä sivu-
toiminen atk-tukihenkilö. Yhtiön palveluksesta poistui 
talouspäällikkö, työnjohtaja, hinnoittelija ja hinnoitte-
lun kehittäjä.

Palkkatuella palkattujen työntekijöiden määrä kas-
voi voimakkaasti ja yhtiön omassa palveluksessa oli 
keskimäärin 78 työntekijää (2007: 61).

Espoon ja Helsingin toimipisteiden työllistämistuella 
työllistettyjä työntekijöitä palkattiin edelleen suoraan 
yhtiön palvelukseen. Vuoden lopussa yhtiön palveluk-
sessa oli kaikkiaan 87 työntekijää, joista 32 työnteki-
jää oli palkattu omalla rahoituksella ja 55 palkkatuella 
tai Espoon ja Helsingin kaupunkien tuella. Henkilös-
tökulujen toteuma oli toimintavuotena 2.380 348,8 
euroa (123,4 % budjetoiduista henkilöstökuluista; 
kasvua 62,1 %). Maksetut palkat ja palkkiot olivat yh-
teensä 1.961 062,5 euroa (2007: 1.214 144,4).

Henkilöstö toimipisteittäin
espoo
Espoon Kierrätyskeskuksessa työskenteli omalla ra-
hoituksella palkattujen työntekijöiden lisäksi henkilöitä 
seuraavasti: työllistettyjä työntekijöitä, työharjoitte-
lijoita, työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevia, vapaaehtoistyöntekijöitä, yhdyskuntapalveli-
joita.

Yhteensä Espoon Kierrätyskeskuksessa oli vuoden 
2008 aikana kaikkiaan 77 työntekijää (2007: 55). 
Heistä 29 oli naisia ja 48 miehiä. He työskentelivät 
noin 25,7 henkilötyövuotta (2007: noin 18,3). Yhdys-
kuntapalvelua suoritti Espoon toimipisteessä 14 henki-
löä (2007: 15), yhteensä 589 tuntia (2007: 675).

Hallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2008 yh-
deksän kertaa. Lisäksi järjestettiin hallituksen ja joh-
toryhmän yhteinen strategiaseminaari 8.–9.9. Kirkko-
nummella.

Yhtiön toiminnan strategisen kehittämisen keskei-
senä toimijana jatkoi toimitusjohtajan kokoama joh-
toryhmä.

Hallituksen ja johtoryhmän 
toiminta

Helsinki
Helsingin toimipisteissä työskenteli yhtiön omalla ra-
hoituksella palkattuja työntekijöitä sekä harkinnanva-
raisesti työllistettyjä pitkäaikais- ja nuorisotyöttömiä. 
Lisäksi Kierrätyskeskuksissa työskenteli työharjoitte-
lijoita, työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja yhdyskuntapalvelun 
suorittajia.

Lönnrotinkadun toimipisteen työntekijöiden luku-
määrä vuonna 2008: Kun lasketaan yhteen yhtiön 
omat työntekijät, Helsingin kaupungin työllistämät, 
työkokeilussa olleet, työharjoittelijat, vapaaehtois-
työntekijät ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat 
sekä hanketyöntekijät, saadaan tulokseksi 79 henkilöä 
(2007: 94). Heistä 60 oli naisia ja 19 miehiä. He työs-
kentelivät kaikkiaan noin 42,5 (2007: noin 45) henkilö-
työvuotta.

Kyläsaaren toimipisteessä työskenteli yhteensä 52 
henkilöä (2007: 66), joista 4 oli naisia ja 48 miehiä. 
He työskentelivät kaikkiaan noin 24,9 henkilötyövuot-
ta (2007: noin 28,3).

Lisäksi Kyläsaaressa oli vuoden aikana 6 yhdyskun-
tapalvelijaa (2007: 6), jotka työskentelivät 420 tuntia 
(2007: 445).

vantaa
Vantaan Kierrätyskeskuksessa oli omien työntekijöi-
den lisäksi töissä työllistettyjä työntekijöitä, työvoima-
toimiston kautta tulleita harjoittelijoita, vapaaehtois-
työntekijöitä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia ja 
Kriminaalihuoltolaitoksen kautta tulleita yhdyskunta-
palvelun suorittajia.

Yhtiön omat työntekijät, Vantaan kaupungin työllis-
tämät henkilöt, vapaaehtoistyöntekijät, työharjoitteli-
jat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat huomioon 
ottaen Vantaan Kierrätyskeskuksessa oli vuoden 2008 
aikana kaikkiaan töissä 149 työntekijää (2007: 130). 
Heistä 49 oli naisia ja 100 miehiä. He työskentelivät 
noin 42,9 (2007: noin 24,9) henkilötyövuotta. Yhdys-
kuntapalvelua suoritti Vantaan toimipisteessä 37 hen-
kilöä (2007: 32), yhteensä 1887 tuntia (2007: 1791).

Henkilöstön koulutus
Keväällä saatettiin päätökseen laaja esimiesten 
koulutusohjelma, johon osallistui 18 työntekijää. 
Toimitusjohtaja aloitti syksyllä Helsinki-konsernin 
tytäryhtiöilleen järjestämän toimitusjohtajavalmen-
nuskoulutuksen. Koulutuspäällikkö, tiedottaja ja pro-
jektityöntekijät osallistuivat erilaisiin ympäristöalan 
koulutustilaisuuksiin. Vakituiselle henkilökunnalle 
järjestettiin joulukuussa Virossa kaksipäiväiset kehit-
tämispäivät.



Osakkeenomistaja
Osuus  
osakkeista %

Osuus  
äänistä %

Kantasarjan osakkeet

Helsingin kaupunki 51,3 52,0

Pääkaupunkiseudun Yhteis-
työvaltuuskunta (YTV) 25,7

26,0

Vantaan kaupunki 7,7 7,8

Espoon kaupunki 7,7 7,8

Helsingin Luonnonsuojelu-
yhdistys ry 2,7 2,8

Kauniaisten kaupunki 1,0 1,0

Uudenmaan ympäristön-
suojelupiiri ry 0,7 0,7

Oy HYY Yhtiöt Ab 0,7 0,7

Luonto-Liitto ry 0,3 0,3

Ympäristö- ja kuluttaja-
poliittinen 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

Osakepääoma 31.12. oli 58 460 euroa. A-sarjan osak-
keisiin ei ole lunastusoikeutta. Lunastusoikeus kanta-
sarjan osakkeisiin on kaikilla kantasarjan osakkailla. 
Osakepääoma jakautui osakkeisiin edellä esitetyn ja-
kauman mukaan seuraavasti: 

Kanta-sarja (20 ääntä/osake) 2 885 kpl 57 700,-

A-sarja (1 ääni/osake) 38 kpl 760,-
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oy
organisaatiotilanne �1.1�.�008

Strateginen johtoryhmä

Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

Koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio

Työpäällikkö Aatos Weckman  
(tj:n sijainen)

Yhtiökokous

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

Henkilöosakkaat (= A-sarja)

Tilintarkastajat

KPMG OY

(Päävastuullinen  
tilintarkastaja  
Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT)

Hallitus

Pekka Kansanen (pj.), Johanna af Hällström, Tuula 
Hämäläinen-Tyynilä, Ismo Pykäläinen, Stefan Skog, 
Kirsi Tuominen, Markus Turunen, Leena Vuorinen

Hallinto ja toimisto

Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

Taloussihteeri Petteri Petäjälehto

Assistentti Marja Peltola (hoito-
vapaalla),vs. assis-
tentti Taina Kuusio

Sivutoiminen atk-
tukihenkilö

Pekka Tapiomäki

Kaksi työllistettyä toimistotyöntekijää

Korjaus ja purku

Kyläsaari

Sähkötyönjohtaja Matti Ruotsalainen

Elektroniikkakorjaaja Eino Mulari

Kodinkonekorjaaja Raimo Teivonen

Työpajoissa 7 työllistettyä työntekijää

Vantaan Kierrätyskeskus

Työpäällikkö Asko Vainio

Työnjohtaja Jukka Risu

Elektroniikkakorjaaja  
Ari-Pekka Suhonen

* Lisäksi Vantaalla työskenteli vuo-
den mittaan 44 työllistettyä työnte-
kijää, 9 työharjoittelijaa ja 8 kun-
touttavassa työtoiminnassa olevaa 
henkilöä.

Espoon Kierrätyskeskus

Työpäällikkö Mari Rautajoki

Työnjohtajat Raija Brännare, 
Driss Halla, Pirjo Sorjonen, 
Pertti Pajunen

Vanhempi lajittelija Tuula Saari

Varastovastaava Serge Piguet

Kierrätyskeskusapulainen  
Van Chivorn

* Lisäksi Espoossa työskenteli vuo-
den mittaan 16 työllistettyä työnte-
kijää ja 2 työharjoittelijaa.

Helsingin Kierrätyskeskus
Kyläsaaren ja Lönnrotinkadun toimipisteet

Tavarankierrätys ja kuljetus

Kyläsaari

Työpäällikkö Aatos Weckman

Työnjohtaja Rauli Hasu

Vanhemmat myyjät  
Markku Heinänen, Matti Peltonen

Lönnrotinkatu

Työpäällikkö Hannu Ahlroth

Työnjohtajat Irina Aardemae,  
Helena Heinänen

* Lisäksi Kyläsaaren ja Lönnrotinkadun 
toimipisteissä työskenteli vuoden mittaan 
yhteensä 27 työllistettyä työntekijää, 1 
työharjoittelija, 2 kuntouttavassa työtoimin-
nassa olevaa sekä 1 työelämävalmennuk-
sessa oleva henkilö.

Koulutus ja neuvonta

Koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio

Hankepäällikkö Eija Koski

Hankeavustajat Heidi Huvila,  
Meri Heinonen, Mervi Ryynänen

Toimittaja Elina Mikola

Yhteisöllisyyskoordinaattorit  
Hanna Lilja, Tuija Hyyrynen

Ympäristökasvattajat  
Annukka Luomi, Katja Viberg

Ympäristökoulun opettajat
Elena Saarikallio (äitiysvapaalla),  
Anu Kaila, Elsa Rintala, Lotta Palomäki, 
Riikka Hietala, vs. ympäristökoulun 
opettaja Johanna Sunikka

Koulukummit Laura Virta, Suvi Pessala

Projektityöntekijät Ville Heinilä, Juuli 
Alm, Tuula Friman, Tarja Heinonen

Tiedotus

Tiedottaja Anu Saari (äitiyslomalla)

Vs. tiedottajat Salka Orivuori,  
Virva Kämäräinen

Työllistetty graafikko

* Lisäksi useita ihmisiä lyhytaikaisissa avus-
tavissa tehtävissä.
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Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus ja 
Ympäristökoulu

Vuosikertomuksen toimitus Marjo Soulanto Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen vastuuhenkilöiden kertomusten pohjalta • 
Ulkoasu Sanna Saastamoinen • Kuvat © Tuovi Kurttio, Kierrätyskeskus, Uusi Elämä -hanke, 4V-hanke

Ympäristöneuvontaa • lainattavia näyttelyitä • ohjelmia 
ympäristökasvatukseen • kestävän kehityksen hankkeita • 
Tavaroiden kierrättämistä • innostavia materiaaleja •  
luovaa uudelleenkäyttöä • Jätteen syntymisen ehkäisyä  
• paljon muuta kestävän kehityksen toimintaa

Pieniä ja suuria  
askeleita 
kohti kestävää 
elämäntapaa



pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ottaa vastaan 
tavaralahjoituksia kaikissa kaupoissa.

Helsinki, Hietalahti
Lönnrotinkatu 45

Helsinki, Kyläsaari
Kyläsaarenkatu 8

Espoo, Matinkylä
Matinpurontie 8

Vantaa, Tikkurila
Horsmankuja 6

ma–pe 10–18, la 10–15

www
.kier
raty
skes
kus.
fi


