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PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
KIERRÄTYSKESKUS OY
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy luo 
mahdollisuuksia ekologisesti, sosiaalises-
ti ja taloudellisesti kestäviin valintoihin ja 
tekoihin. Kierrätyskeskus harjoittaa yleis-
hyödyllistä toimintaa jätteen synnyn ehkäi-
syn alalla lisäämällä ympäristötietoisuutta 
ja tarjoamalla mahdollisuuksia tavaroiden 
ja materiaalien uudelleenkäyttöön. 

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseu-
dulla viisi toimipistettä: Vantaalla ja Espoos-

sa on yksi toimipiste ja Helsingissä kolme. 
Kaikissa toimipisteissä on myynti- ja ilmais-
tavaraosasto. Lönnrotinkadun toimipistees-
sä Helsingissä on lisäksi  ympäristöaiheinen 
näyttely, hallinto, neuvontapalvelut, kirjas-
to ja verhoomo. Kyläsaaren toimipisteestä 
löytyvät kodinkone-, atk- ja elektroniikka-
korjaamot. Vantaalla on atk-verstas. Kylä-
saaressa on tarjolla vain suurikokoisia ta-
varoita kuten huonekaluja ja kodinkoneita 
ja Kivikossa ainoastaan vaatteita ja pienta-
varoita.
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Maksaneiden asiakkaiden kokonaismäärä 
oli noin 138 700 henkilöä, eli noin 0,9 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ilmais-
tavaroita haki yli 29 200 asiakasta, eli noin 
9,6 % edellisvuotista vähemmän. Kaikkiaan 
tavaroita kiersi uudelleenkäyttöön noin 589 
300 kpl, eli 0,6 % edellisvuotta enemmän. 
Ilmaistavaroiden osuus kaikista tavarois-
ta nousi hieman aikaisemmasta, ollen nyt 
36,4 %. Tavaroita noudettiin asiakkailta ja 
kuljetettiin asiakkaille kahdeksalla autolla, 
joilla ajettiin n. 20 000 - 25 000 kilomet-
riä/auto ja yhteensä noutotilausten määrä 
netin kautta kasvoi huomattavasti vuonna 
2005. Noin 8 700 nouto- ja noin 2 500 vien-
titapahtumaa (vuonna 2004 yhteensä noin 
7 200 nouto- ja 2 800 vientitapahtumaa).

VR:n kanssa jatkettiin yhteistyötä mar-
raskuun loppuun saakka ja vastaanotet-
tiin heidän hävitettäviä löytötavaroita. VR:
ltä haettiin löytötavaroita vuoden aikana 
kahdeksan kertaa 5-10 säkillistä kerralla. 
Helsingin Eläinsuojeluyhdistykseltä haettiin 
vaatteita 16 kertaa, joka kerta noin 50 sä-
killistä.  Kaikissa toimipisteissä tavaran tar-
jonta oli ajoittain niin runsasta, että kaikkea 
tarjottua tavaraa ei voitu ottaa vastaan. 

Kesällä 2005 aloitettiin Vantaalla uudenlai-

Toimipisteiden asiakasmäärät sekä myydyt ja ilmaiseksi annetut tavarat vuonna 2005:

Maks. asiakkaat
Ilmaisasiakkaat  
Myydyt tavarat
Ilmaistavarat
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Kyläsaari
17 900

-
37 000

-

Lönkka 
45 000
8 800

137 000
100 200

Espoo
29 800
5 900

105 600
26 200

Vantaa
40 000
12 000
84 800
78 900

Kivikko
6 000
2 400
6 000
9 200

Yhteensä
138 700
29 200

381 400
214 600

Liikevaihto jakaantui toimialoittain seuraavasti: 

Tavaramyynti
Neuvonta- ja koulutustoiminta  
Verstastoiminta

v. 2005
1 113 232,78€

69 162,00€     
187 518,85€

v. 2004
961 263,32€
59 684,29€

196 891,25€

Koko tilikauden liikevaihto ylitti kolmannen kerran peräkkäin miljoonan euron rajan, ollen 
1 369 913,63 euroa. Arvonlisäverollisen myynnin osuus liikevaihdosta oli varsin vaatima-
tonta, 6 290,01 euroa.

TALOUS JA TAVARANKIERTO

nen yhteistyö kaupungin kanssa. Kierrätys-
keskus hakee maksua vastaan kaikki Van-
taan kaupungin poistohuonekalut. 

Kierrätyskeskus oli Helsingin MM-kisojen 
ECO Mass -ympäristöohjelman yhteistyö-
kumppani. Kisojen jälkeen haettiin  ylimää-
räisiä suurkeittiölaitteita Kierrätyskeskuk-
seen.

Tavaranvaihtoa tehtiin  vuonna 2005 Tallin-
nan Taaskasutuskeskuksen kanssa. Sinne 
vietiin kaksi pakettiautollista tavaraa, lähin-
nä polkupyöriä, suksia, monoja ja sairaala-
sänkyjä ja sieltä tuotiin astioita, huonekalu-
ja ja  kodin tekstiilejä.

Pakistanin maanjäristyksen uhreille  lahjoi-
tettiin 10 telttaa ja SPR:n pyynnöstä lah-
joitettiin kahdelle tulipalossa kaiken menet-
täneelle perheelle vaatteita, vuodevaatteita 
yms. kodintekstiileitä. Herttoniemen mies-
ten asuntolaan lahjoitettiin 3200 kpl tava-
roita, lähinnä vaatteita ja kenkiä.

Tammikuussa 2005 Kierrätyskeskus lahjoit-
ti 1000 euroa Tsunamin uhreille ja vuoden 
2005  yhteistyökumppaneiden joululahja- ja 
joulukorttirahat lahjoitettiin Unicefi n kautta 
Pakistanin maanjäristyksen lapsiuhreille.



UUDELLEENKÄYTTÖ- JA 
KIERRÄTYSPALVELUT

Muutoksia toimipisteissä

Kyläsaaren tavarahissi uusittiin ja kulje-
tusten kapasiteettia parannettiin uusimalla 
Vantaan toimipisteessä pakettiauto joulu-
kuussa.

Asiakaskyselyt
Kierrätyskeskuksen palvelutasoa seurataan 
jatkuvasti erilaisilla palautteilla ja kyselyil-
lä. Jatkuvien palautteiden ohella kerätään 
aktiivisesti palautetta useamman kerran 
vuodessa. Noutoaikoja seurataan neljä ker-
taa vuodessa, asiakaspalautetta kysytään 
kaksi kertaa vuodessa ostavilta asiakkailta, 
kerran vuodessa noutoasiakkailta ja lisäksi 
tehdään kerran vuodessa tunnettavuusky-
sely toreilla ja kauppakeskuksissa.
 

Kanta-asiakkaat
Kierrätyskeskuksen kanta-asiakkaaksi pää-
see keräämällä ensin leimoja. Kanta-asi-
akkaat saavat 10%:n alennuksen yli 3 eu-
ron arvoisista ostoksista. Kanta-asiakkaille 
on ollut vuoden aikana omia tarjouksia ja  
heille on lähetetty kirjeitä. Vuoden 2005 lo-

pussa kanta-asiakkaita oli 678 kpl. (vuoden 
2004 lopussa noin 400 kpl)

Verstastoiminta ja SER-vastaanotto

Maksullinen sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den vastaanotto yhteistyössä YTV:n kanssa 
jatkui elokuun puoliväliin. Maksullisen vas-
taanoton päätyttyä otettiin kaikenkuntoisia 
pesukoneita ja helloja sekä toimivia televi-
sioita ja atk-laitteita verstaiden kunnostet-
taviksi. Kylmälaitteita ei elokuun puolivälin 
jälkeen otettu vastaan lainkaan. Ajoittain 
verstailla oli pulaa korjattavista laitteis-
ta. Laitteita vastaanotettiin yhteensä koko 
vuoden aikana 6367 kpl, joista 2782 kpl Ky-
läsaaressa, 1935 kpl Espoossa ja 1650 kpl 
Vantaalla.

Verstaista oli toiminnassa vuonna 2005 Ky-
läsaaren elektroniikkakorjaamo ja kodinko-
nekorjaamo sekä Vantaan elektroniikkakor-
jaamo. Kesästä 2005 Lönnrotinkadulla oli  
verhoilija.

Kyläsaaren elektroniikkakorjaamolla tes-
tattiin ja korjattiin laitteita yhteensä 1977 
kpl. Laitteet menivät hyvin kaupaksi. Säh-
kötyönjohtajan lisäksi verstaalla oli töissä 
yksi oma korjaaja ja välillä yhdestä kahteen 
työllistettyä korjaajaa.
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Korjatut elektroniikkalaitteet Kyläsaaressa:

Televisiot     
Videot ja stereot     
Atk-laitteet     
Muut      
Yhteensä             

Kodinkoneita Kyläsaaressa korjattiin 786 
kappaletta (883 kpl vuonna 2004). Vastaa-
van kodinkonekorjaajan apuna verstaalla 
on kodinkonekorjaaja. Lisäksi verstaalla oli 
työllistettyjä korjaajia. Kyläsaaressa  puret-
tiin Kierrätyskeskuksen asiakkailta tulleita 
korjauskelvottomia kodinkoneita metallite-
ollisuuden raaka-aineeksi sekä varaosiksi 
omien kodinkoneiden korjaukseen.

Korjatut kodinkoneet:  

Pyykinpesukoneet    
Astianpesukoneet       
Sähköliedet    
Mikroaaltouunit    
Kylmälaitteet    
Yhteensä   

Vantaalla työskenteli oma osa-aikainen 
elektroniikkakorjaaja. Hänen apunaan työs-
kenteli työllistettyjä ja työharjoittelijoita. 
Vantaalla korjattiin vuoden 2005 aikana 
603 laitetta (vuonna 2004 507). Vantaan 
kaupungin ammatillinen kurssikeskus hy-
väksyi vuonna 2005 Kierrätyskeskuksen 
opetuspaikaksi sähköalan perustutkinnon 
asentajakoulutukseen.

Ammatillisesta kurssikeskuksesta oli 3 opis-

kelijaa kukin 8 opintoviikkoa. Kierrätyskes-
kuksessa tehdystä opiskelusta opiskelijat 
saivat vapautuksen koulussa annettavasta 
Linux-opetusjaksosta.

Korjatut elektroniikkalaitteet Vantaalla:

Kokonaisia ATK-laitteita    
Näyttöjä 
Tulostimia   
Stereoita
Videoita
Varaosia   
Yhteensä     
 

Hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto

Kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä 
vastaanotettiin Vantaan ja  Kyläsaaren toi-
mipisteissä sekä Espoon uudessa pisteessä 
Mäkkylässä. Hyötyjätteistä otettiin vastaan 
Kyläsaaressa ja Vantaalla pienmetalleja, 
pakkauslasia, nestepakkauksia ja pahvia.

Ongelmajätteistä otettiin vastaan Kylä-
saaressa, Vantaalla ja Mäkkylässä akkuja, 
maaleja, jäteöljyä, loisteputkia ja paristoja. 
Lisäksi Lönnrotinkadun ja Kivikon toimipis-
teet ottivat vastaan kotitalouksien paristoja 
ja loistelamppuja.

Kyläsaaren ja Vantaan toimipisteessä on 
Kierrätyskeskuksen omassa käytössä lava, 
jolle erotellaan kaatopaikalle menevistä 
huonekaluista puhdas puumateriaali.
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 809 kpl
418 kpl
250 kpl
500 kpl

1 977 kpl

336 kpl 
14 kpl
99 kpl

203 kpl
116 kpl
788 kpl

127 kpl
64 kpl
70 kpl
50 kpl
55 kpl

237 kpl
603 kpl



KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT

Kampanjat

Hyvä kiertää –tavarankeräyskampanjoita 
järjestettiin keväällä ja syksyllä toreilla ja 
suurten kauppojen ja ostoskeskuksien pi-
hoilla yhteensä 10 kertaa.  Älä osta  mitään 
-päivänä 25.11. Kierrätyskeskuksen autot 
keräsivät tavaraa seitsemällä rautatiease-
malla. Älä osta mitään -päivän ”Anna kivan 
kiertää” –kampanja järjestettiin yhdessä 
Globe Hopen kanssa. 

Kierrätyskeskustoiminnasta opiskelijoille ai-
empaa tehokkaammin tiedottamiseksi jär-
jestettiin jälleen syksyllä mappikampanjat 
Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla yhdessä 
paikallisten oppilaitosten kanssa. Kampanja 
toteutettiin 13 oppilaitoksessa (2004 9 op-
pilaitoksessa), joiden opiskelijoille jaettiin 
ilmaiseksi yli 3 000 (vuonna 2004 myös yli 
3 000) yrityksiltä saatua käytettyä mappia.

Messut ja tapahtumat

Tammikuussa järjestettiin Espoon toimipis-
teessä viralliset avajaiset. Tapahtumassa 
oli muotinäytös, lapsille askartelua, kasvo-
maalausta,  nukketeatteria ja huovutusta. 
Musiikista vastasi Arvon Herrat, asiakkaille 
oli kakkutarjoilu ja ulkona partiolaiset pais-

toivat lettuja. Letunpaistosta tullut tuotto 
lahjoitettiin SPR:n kautta Tsunamin uhreil-
le.

Tammikuun lopulla Kierrätyskeskus oli 
mukana Educa -messuilla neljättä kertaa  
yhteisosastolla Luonto-Liiton ja Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa. Mes-
suilla esiteltiin lähinnä Kierrätyskeskuksen 
askartelupörssiä ja neuvontatoimintaa.

Toukokuun lopulla Kierrätyskeskus oli  mu-
kana Kepan järjestämässä Mahdollisuuksien 
Tori  -tapahtumassa Rautatientorilla. Mah-
dollisuuksien Torilla esiteltiin Kierrätyskes-
kuksen toimintaa yleensä. Tapahtumaan 
osallistui tuhansia ihmisiä.

Maailman ympäristöpäivänä 5.6. ja loka-
kuussa järjestettiin kauppakeskus Isossa 
Omenassa Hyvä kiertää -tapahtuma. Ta-
varankeräyksen lisäksi kauppakeskuksessa 
oli ympäristöneuvontaa ja kierrätysmateri-
aaliaskartelua lapsille. Hyvä kiertää Isossa 
Omenassa tapahtumat  järjestettiin yhdes-
sä kauppakeskuksen kanssa.

Kesäkuussa 2005 Lönnrotinkadulla järjes-
tettiin sinkkubileet. Tapahtuma sai paljon 
huomiota tiedotusvälineissä ja keräsi pai-
kalle 300 sinkkua aina Kouvolaa myöden.

Elokuun viimeisenä torstaina Kierrätyskes-
kuksen Lönnrotinkadun toimipiste oli neljät-
tä kertaa mukana Helsingin Juhlaviikkojen 
Taiteiden Yössä. Kierrätyskeskuksessa oli 
yksi Helsingin Sanomien yhteistyötapahtu-
ma. Tapahtumassa oli tavaranvaihtoa,  kas-
sien ja paitojen painamista ja lapsille jäte-
materiaaliaskartelua. Musiikista vastasi Trio 
Martin. 

Syksyllä osallistuttiin Motivan koordinoi-
maan valtakunnalliseen energiansäästö-
viikkoon yhteistyössä muiden Stadin Ne-
gawattien eli YTV:n, Helsingin Energian ja 
liikennelaitoksen kanssa. Energiansäästö-
tori kiersi Kolmen Sepän patsaalla ja Rau-
tatieaseman länsisiivessä tavoittaen useita 
tuhansia helsinkiläisiä. 
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MUU YHTEISTYÖ

Kesäkuun alussa kierrätyskeskus oli mukana 
järjestämässä eduskunnan ympäristöpäivää 
ja syksyllä tehtiin yhteistyötä Veikkaus Oy:
n Ekotiimin kanssa ja oltiin mukana järjes-
tämässä Veikkaus Oy:n ympäristöpäivää 
joulukuussa.

Kaikissa toimipisteissä vieraili runsaasti eri-
laisia ryhmiä, muun muassa työttömien yh-
distyksiä, partiolaisia, henkilökuntaa muista 
Kierrätyskeskuksista ja Virosta sekä erityi-
sesti koululuokkia ja päiväkotiryhmiä. 

Tavaran tuojille jaettiin kiitoslahjoina Kier-
rätyskeskuksen logolla varustettuja kan-
gaskasseja, kyniä, kalentereita ja hedel-
mäpusseja. Kesällä jaettiin pullonavaajia ja 
kärpäslätkiä ja syksyllä ja talvella jaettiin 
heijastimia.

Aikaisempien vuosien tapaan tehtiin tiedo-
tusyhteistyötä erilaisten teatteriryhmien, 

taideprojektien ja järjestöjen kanssa. Ta-
varoita lainattiin/vuokrattiin vuonna 2005 
seuraaville tahoille: Uudenmaan taidetoi-
mikunta, Oy Filmiteollisuus fi ne ab/Jope 
Ruonansuu -show, Maria Dunckerin näyt-
tely, Pekka Luhdan esitys “kiertokoulu”, 
Luontokoulu Pikkutikka Hyvinkää, Mos-
kito television/Yle 1 Kotikatsomo sarja-
tuotanto, Kotivinkki lehden kuvauksiin, 
Justin Case:n TV-mainos, Helsinki-Filmi:
n elokuvan rekvisiitaksi, Ohjelmatoimisto 
Wanna B:n Teatraalinen stailaus -kilpailun 
sisustukseen, Toni Pöysti:n naamiaisasu, 
Ilves Teatteri, Aino Vainio:n mainosvalo-
kuviin, Muu ry:n Muuiltakoulu-tilaisuuteen, 
Räidu-Saamentutkimuksen ainejärjestön 
teatteriesitykseen, Kestovaippayhdistyksen 
kestovaippatapahtumaan, Asunnottomien 
yö -projektiin, Urban Teatterin teatteriesi-
tykseen, Mandart Entertaiment, Lumena 
Produktion Oy, Double-Cross Media House, 
Takomo-Teatteri, Helsingin Elokolo ja Otto 
Tuotanto. Vastineeksi lahjoittamastaan ta-
varasta Kierrätyskeskus sai tilaa muun mu-
assa teatteriesitysten käsiohjelmissa.
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YMPÄRISTÖNEUVONTA JA 
-KOULUTUS

YTV:n tilaama jäteneuvonta

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
neuvojat ovat tehneet vuonna 2005 perus-
neuvontasopimuksen mukaista jäte-, kier-
rätys- ja ympäristöneuvontaa seuraavasti:

Tunteja             799 kpl
Tilaisuuksia                263 kpl
Neuvontaa saanut  13 305 ihmistä

Neuvontaa ovat tilanneet pääasiassa koulut 
ja päiväkodit. Neuvontaa on mainostettu 
Kierrätyskeskuksen yleisen tiedotuksen yh-
teydessä mm. EDUCA-messuilla, yleisesit-
teessä ja www-sivuilla sekä erikseen ar-
viointigradua varten alueen ala-asteen 
kouluille. Syyskaudella oli käytettäväksi 
jäljellä vain parisataa perusneuvonnan tun-
tia, vaikka kysyntää neuvonnalle olisi ollut 
enemmänkin, joten markkinointi ei ollut en-
sisijainen ongelmamme. Neuvontatuntien 
epätasainen jakaantuminen vuoden sisällä 
johtui pääasiassa juuri arviointitutkimus-
hankkeesta, johon neuvontatunteja kohdis-
tettiin keväällä runsaasti.

YTV:n, neuvonnan tilaajan tai eri projektien 
maksamia, ja Kierrätyskeskuksen omalla 
kustannuksellaan toteuttamaa neuvontaa 
järjestettiin vuonna 2005 yhteensä seuraa-
vasti.

Uudet koulutus- ja neuvontamateri-
aalit 2005:

Lennu-kerhot 

Iltapäiväkerhotoiminnan sisällölliseksi moni-
puolistamiseksi laadittuja kerhomateriaale-
ja kehitettiin Interreg IIIA – projektissa Uusi 
Elämä – Uus Elu. Uudistetut kerhomateri-
aalit – joiden yksittäiset tuntisuunnitelmat 
ovat käytettävissä myös erillisinä - saatiin 
lähes julkaisukuntoon, mutta vielä on auki, 
onko varaa painattaa niistä vihkonen vai jul-
kaistaanko ne vain sähköisessä muodossa. 
Aineiston laativat neuvojat Elena Lehtimäki 
ja Tiina Väärämäki, ja sen julkaisukuntoon 
toimitti toimittaja Marjo Soulanto.

Jätemateriaaliaskarteluideat
Jätemateriaalin käyttöideoita koottiin Tuot-
teelle Uusi Elämä – kilpailussa ja työpaja-
kurssilla. Uudet ideat päätyvät nettiin ai-
kanaan, niitä tullaan käyttämään teemaan 
liittyvän kirjan aineistona ja niitä esitellään 
näyttelyissä.
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Tunteja Tilaisuuksia Osallistujia

Perus YTV 799 263 13 305

Tietoterassi 284 29 3 588

Ip urban 44,5 18 164

Ekoarki 366,5 113 1247

Muu ei YTV 316 82 4 045

Kaikki neuvonta yht. 1 810 505 22 349

Neuvontapyynnöt koskivat eniten lajittelua ja kierrätystä 44,5 %  sekä nukketeatteria 32,7 
% ja kestävää kulutusta 22%.



Vihreä Draama

Uuden Draama-materiaalin yläasteikäisten 
opetukseen laativat Heli Konivuori ja Jaana 
Hiltunen. Materiaalista otettiin 500 kappa-
leen painos – Uusi Elämä –hankeen rahoi-
tuksella.

Ekotehokkuustunti

Neuvoja Ella Salmi toimitti yhden oppituoki-
on laajuisen opetuspaketin ala-asteikäisten 
neuvontaan Michael Lettenmeierin ideoiden 
ja kokemusten pohjalta. Tätäkään aineistoa 
ei ole vielä sen laajemmin julkaistu, mutta 
se tulee nettisivuille.

Näyttelyt

Kiertävät näyttelyt 

Kierrätyskeskuksen omien näyttelynurkka-
usten lisäksi kiertävät näyttelymme liikkui-
vat seuraavasti: 
Kestävä elämäntapa –näyttely oli keväällä 
Herttoniemenrannan ala-asteella, Helsingin 
yliopistolla, Malmin yläasteella ja Oulun-
kylän yhteiskoululla ja syksyllä Helsingin 
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diakoniaopistolla, Tarhapuiston koululla, 
Etu-Töölön lukiossa, Taivallahden koululla 
ja Suutarilan yläasteella. Paperista puhetta 
-näyttely oli esillä Päivänkehrän koululla ke-
väällä sekä Tarhapuiston koululla syksyllä. 

Toimipisteiden näyttelyt
Lönnrotinkadun toimipisteen koulutusti-
lassa on pysyvä Jätteen synnyn ehkäisy ja 
kestävät elämäntavat –näyttely. Näyttelyyn 
tutustui vuoden 2005 aikana 34 koululais-
ryhmää, joissa oli noin 550 oppilasta. 

Vuonna 2005 toimipisteissä oli esillä yhteen-
sä 10 eri näyttelyä. Toukokuussa ja loka-
kuussa olivat esillä Reilu kauppa, elokuussa 
Taiteiden yö ja joulukuussa Kestävä joulu. 
Vantaalla, Lönnrotinkadulla ja Espoossa 
esillä oli kestovaippanäyttely. Espoossa ja 
Vantaalla oli YTV:n pienoismalli “Tulevaisuu-
den kaupunki”.

Askartelupörssi
Kuluneen vuoden aikana Lönnrotinkadun 
askartelupörssistä askartelumateriaalia sai 
itse haettuna tai Kierrätyskeskuksen toi-
mesta kuljetettuna 430 koulua, päiväkotia 
tai kerhoa. Kivikon askartelupörssissä asi-
akkaita oli 645.

Astialainaus
Vuonna 2005 Kierrätyskeskuksen pantillinen 
astialainaustoiminta vilkastui entisestään.  
Astioita lainattiin eri tilaisuuksiin vuoden ai-
kana 53 kertaa, yhteensä 10 084 kpl.

Kirjasto

Lönnrotinkadun toimipisteessä on pieni kir-
jasto, jonka teokset käsittelevät lähinnä 
ympäristökasvatusta ja jäteneuvontaa. Kir-
jastoa käyttävät pääosin Kierrätyskeskuk-
sen neuvojat. Kirjastosta myös lainataan 
videoita kouluille.



EU-HANKKEET

Ekoarki (Lähiympäristö – osallis-
tumisesta elämänhallintaan) UR-
BAN II -hanke

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n  
Ekoarki -hanke alkoi Itä-Helsingissä vuonna 
2003 ja loppui vuoden 2005 lopussa. Han-
ke sai rahoitusta Euroopan unionin Urban II 
–yhteisöaloiteohjelmasta. 

Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävää 
kehitystä lisäämällä tietoa ekologisesta 
elämäntavasta, tukemalla ympäristökas-
vatustyötä ja tarjoamalla mahdollisuuk-
sia käytännön ympäristötekoihin. Hanke 
koostui viidestä kokonaisuudesta: toimin-
taryhmistä, kursseista ja koulutuksista, 
ympäristöneuvonnasta ja -kasvatuksesta, 
kierrätys- ja yhteiskäyttöpalveluista sekä 
muuta toimintaa tukevasta tiedottamisesta 
ja kokemusten jakamisesta.

Asukkaiden omaehtoisia toimintaryhmiä 
yhdisti ekologisten arvojen huomioonotta-

minen ja pyrkimys vaikuttaa myönteisesti 
lähiympäristöön. Ryhmien teemat vaihteli-
vat kädentaidoista radio-ohjelmien tekoon. 
Vuosittain ryhmien toimintaan osallistui sa-
toja asukkaita.

Ympäristötietojen ja -taitojen lisäämiseksi 
sekä asukkaille että kasvattajille järjestettiin 
hyvin monipuolisia kursseja ja koulutuksia. 
Esimerkiksi mainiosti menestyneen aikuis-
ten ympäristökerhon retkille ja tapahtumiin 
osallistui yli 600 asukasta ja kasvattajaa. 

Ympäristöneuvonta tavoitti lähes 7000 Ur-
ban II -alueen asukasta ja työntekijää. Myös 
yritysten neuvontatarpeita kartoitettiin. 
Lisäksi hankkeessa tuettiin onnistuneesti 
kasvattajia ja asukkaita toteuttamaan kes-
tävän kehityksen ohjelmia ja ympäristökas-
vatushankkeita sekä osallistumaan oman 
elinympäristönsä kehittämiseen. Hanke 
tuotti myös erilaisia ympäristökasvatusma-
teriaaleja tiedotus- ja opetuskäyttöön. 

Ympäristön ekologinen kuormitus vähen-
tyi paitsi lisääntyneen ympäristötietouden 
myötä, myös Ekoarjen tarjoamien kierrä-
tys- ja yhteiskäyttöpalveluiden ansiosta. 
Kivikkoon avattiin Suomen ensimmäisen 
kierrätyslähimyymälä. Perinteisen myynnin 
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lisäksi tarjolla on ilmaistori, tavaroiden lai-
nausta ja ilmaisen askartelumateriaalin vä-
litystä. 
Ekoarjessa syntyi useita näyttelyitä, radio-
ohjelmia, postikorttisarjoja ja muita julkai-
suja. Näiden tuottamisessa alueen toimijoil-
la oli tärkeä rooli. Alueen tapahtumiin vietiin 
muun muassa ympäristöystävällisemmän 
tapahtumanjärjestäjän tietoutta. Lisäksi 
Ekoarki sai ilmoille monia iloisia ympäris-
töuutisia. Toimintaan liittyviä juttuja oli eri 
medioissa yli 50.

Hankkeen vaikuttavuutta arvioineen tutki-
muksen valossa Ekoarki onnistui tavoitteis-
saan sekä määrällisesti että laadullisesti. 
Ajan antaminen kohderyhmille, aito keskus-
telu, kiinnostus ja asiakaslähtöisyys olivat 
keskeisiä onnistumisen kannalta. Onnistu-
miseen vaikuttivat myös syntyneet alueel-
liset verkostot ja tehty yhteistyö.

Hankkeen vaikuttavuus näkyi kolmella ta-
solla: asenteissa, tiedoissa ja taidoissa sekä 
käyttäytymisessä. Kohderyhmien kiinnos-
tus ympäristöasioita kohtaan ja usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin lisääntyi. He koki-
vat saaneensa ympäristöasioihin ja alueel-
liseen viestintään liittyviä tietoja ja taitoja. 

Asukkaiden oman arvion mukaan heidän 
kulutustottumuksensa olivat muuttuneet 
ympäristöystävällisemmiksi. Kasvattajat 
kokivat, että tieto ja saatu innostus oli li-
sännyt heidän rohkeuttaan toimia työssään 
ympäristöä paremmin huomioiden. Osallis-
tujien kuulemista ja sen pohjalta toimimis-
ta pidettiin hankkeen erityisenä vahvuute-
na. Hanke antoi osallistujille myös uskoa, 
innostusta ja kykyjä oman työn ja alueen 
kehityksen suunnan muuttamiseen kestä-
vämmäksi. Näiden välittömien vaikutus-
ten lisäksi hankkeessa syntyi useita uusia 
toimintamalleja ympäristövastuullisuuden 
edistämiseen.

Uusi Elämä – Uus Elu –hanke

Suomalais-virolainen hanke käynnistyi huh-
tikuussa. Projektinjohtajana toimii Tuovi 
Kurttio 30%:n työpanoksella, ja Suomen 
projektikoordinaattoriksi palkattiin Eija Kos-
ki kesäkuusta alkaen. Hanke saa rahoitus-
ta Euroopan Aluekehitysrahastosta, Etelä-
Suomen ja Viron Interreg IIIA –ohjelmasta, 
kansallinen rahoittaja on Uudenmaan ym-
päristökeskus. Hankkeen tavoitteena on 
edistää uudelleenkäyttöä, kohtuullista kulu-
tusta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Hanke järjesti Tuotteelle uusi elämä –kil-
pailun elo-syyskuussa. Kilpailulla etsittiin 
innovatiivisia uudelleenkäyttöideoita, ja 
osallistujia kutsuttiin mm. osallistumalla 
Kädentaito 2005 –tapahtumaan Wanhas-
sa Satamassa. Kilpailuun tuli Suomesta 31 
osallistujalta 51 tuoteideaa ja Virosta 44 
osallistujalta 88 tuoteideaa. Molemmista 
maista palkittiin kolme tuoteideaa. Suoma-
laiset voittajat julkistettiin Kierrätyskeskuk-
sen 15-vuotisjuhlien yhteydessä. Voittajia 
olivat Heidi Lehto, työkeskus Viisari (teks-
tiilijätteistä tehdyt heijastimet) sekä Mirja 
Rönkkä (puhelimen luurista tehty Kuuma-
linja -valaisin).

Hankkeen puitteissa järjestettiin 26.10. se-
minaari Kohtuullisuus ja onnellisuus kestä-
vässä kehityksessä. Seminaarissa käsiteltiin 
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Vesalan ala-asteen Lennu -kerhoa Minna-
Leena Toikka ja Anna-Mari Kouki. Syksyllä 
2005 kerhoja järjestettiin yksi Vesalan ala-
asteella osana alueellinen ympäristökasvat-
taja –hanketta ja koulun iltapäivätoimintaa. 
Kerhoa vetivät Minna-Leena Toikka ja Anna-
Mari Kouki. Kaikki kerhot kokoontuivat ker-
ran viikossa 1,5 tuntia 10 kertaa.

HENKILÖSTÖ
Johtoryhmä

Yhtiön toiminnan strategisen kehittämisen 
keskeisenä toimijana jatkoi edelleen toimi-
tusjohtajan kokoama johtoryhmä. Johto-
ryhmä toimi vuoden alussa kokoonpanossa, 
johon kuuluivat toimitusjohtaja Juha Lehti-
kuja, työpäällikkö ja toimitusjohtajan sijai-
nen Hannu Ahlroth, koulutuspäällikkö Tuovi 
Kurttio, talouspäällikkö Thea Nevasoja ja 
työpäällikkö Asko Vainio. Kesällä johtoryh-
mää uudistettiin siten, että työpäälliköiden 
Ahlroth ja Vainio tilalle johtoryhmään kut-
suttiin työpäälliköt Juhana Kuronen ja Aatos 
Weckman. Samalla Juhana Kuronen nimet-
tiin toimitusjohtajan sijaiseksi. Kokousten 
lisäksi johtoryhmä osallistui lokakuussa yh-
teiseen strategiaseminaariin Virossa yhtiön 
hallituksen kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden alussa 
kaksikymmentäneljä omalla rahoituksel-

vähän kuluttavaa elämäntapaa sekä kulu-
tuksen ja onnellisuuden kytköksiä. Esiinty-
jiä oli sekä Suomesta että Virosta, ja osal-
listujia oli 44 Suomesta ja 17 Virosta.

Viikonloppuna 26.-28.11. järjestettiin Uu-
six-verstailla Uusiotuotekurssi, jolla suun-
niteltiin ja valmistettiin uusia tuotteita 
käytetyistä materiaaleista. Kurssin vetivät 
muotoilu- ja käsityöalan ammattilaiset Aki 
Kotkas, Pia Bergman ja Meri Hietala. Osal-
listujia oli noin 40. Sekä kurssilla kehitetyis-
tä tuotteista että kilpailuun osallistuneista 
tuotteista valmistetaan lainattavat valoku-
vanäyttelyt.

Lisäksi aloitettiin Vihreää Draamaa tavara-
maailmassa sekä  Lennu Liito-oravan ympä-
ristökerho –ympäristökasvatusmateriaalien 
valmistelu. 

Urban iltapäiväkerhot

Kierrätyskeskus oli myös mukana  Helsingin  
kaupungin sosiaaliviraston koordinoimassa 
iltapäiväkerhohankkeessa. Vuonna 2005 
toteutui 3 iltapäiväkerhoa: Kerhoihin osal-
listui peruskoulun ensi- ja toisluokkalaisia, 
jotka olivat kaikki leikkipuiston vakituisia 
”välipalalaisia”. Suurin osa lapsista osallistui 
kerhoon säännöllisesti.

Keväällä 2005 kerhoja järjestettiin kaksi. 
Leikkipuisto Lampipuiston kerhoa vetivät 
Elena Lehtimäki ja Karoliina Ilmarinen ja 

               Työntekijöitä  Henkilötyövuosia

          
Lönnrotinkatu 
Kyläsaari 
Vantaa   
Espoo  
Yhteensä        

Työntekijöitä yhtiön palveluksessa     24
Työllistetyt työntekijät ja työharjoittelijat  326
Työntekijöitä yhteensä    350
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la palkattua työntekijää, jotka olivat toi-
mitusjohtaja, talouspäällikkö, tiedottaja, 
koulutuspäällikkö, kurssisihteeri, projek-
tityöntekijä, vs. assistentti, hinnoittelija 
(kaikki Lönnrotinkadulla), neljä työpäällik-
köä (Lönnrotinkatu, Kyläsaari, Vantaa ja 
Espoo), osa-aikainen projektikoordinaattori 
(Kivikko), kuusi työnjohtajaa (Lönnrotin-
katu, 2 x Kyläsaari, Vantaa ja 2 x Espoo), 
sähkötyönjohtaja, elektroniikkakorjaaja, 
kodinkonekorjaamon työnjohtaja ja kodin-
konekorjaaja (kaikki Kyläsaaressa), sekä 
osa-aikainen elektroniikkakorjaaja/atk-tu-
kihenkilö (Vantaa).

Vuoden aikana palkattiin kesällä määrä-
aikainen projektikoordinaattori uuteen 
EU- hankkeeseen ja Vantaan kierrätyskes-
kukseen marraskuussa lyhytaikaiseen työ-
suhteeseen huonekalupuolen työntekijöiden 
kouluttajaksi aiemmin työllistettynä ollut 
työntekijä. Lisäksi vuoden aikana yhtiön 
palveluksessa oli lyhytaikaisissa työsuhteis-
sa projektityöntekijöitä ja freelance-neuvo-
jia, sekä freelance-atk-tukihenkilö.

Espoon toimipisteen työllistämistuella työl-
listettyjä työntekijöitä palkattiin edelleen 
suoraan yhtiön palvelukseen. Vuoden lo-
pussa yhtiön palveluksessa oli kaikkiaan 33 
työntekijää, joista 26 työntekijää oli palkat-
tu omalla rahoituksella ja 7 työllistämistuel-
la/Espoon kaupungin tuella ja keskimäärin 
vuoden 2005 aikana yhtiön palveluksessa 
oli 32 työntekijää (vuonna 2004 30 työn-
tekijää), joista 25 työntekijää oli omalla 
rahoituksella palkattuja ja 7 työntekijää oli 
työllistämistuella palkattuja.

Henkilöstön koulutus

Autonkuljettajille järjestettiin koulutus-
ta ympäri vuoden ja koko henkilökunnalle 
suunnattua ympäristökoulutusta jatkettiin. 
Koulutuspäällikkö, tiedottaja ja projekti-
työntekijä osallistuivat erilaisiin ympäris-
töalan koulutustilaisuuksiin. Vakituiselle 
henkilökunnalle järjestettiin marraskuussa 
Suomenlinnassa kaksipäiväiset kehittämis-
päivät.

Yhteistyössä yhtiön työterveyspalveluis-
ta vastaavan Diacor terveyspalvelut Oy:n 
kanssa järjestettiin edellisen vuoden jou-
lukuussa  ”Voimavarat työssä” -kartoitus, 
jonka tulosten käsittely tehtiin vuoden alus-
sa. Kartoitusta jatkettiin kesällä työpsykolo-
gin tekemillä haastatteluilla.

Keväällä henkilökunnalle järjestettiin liikun-
tapäivä, jonka yhteydessä oli mahdollista 
suorittaa kuntotesti.

OSAKKAAT 
Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ovat 
Helsingin kaupunki (51,3 % osakkeista) ja 
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta 
(25,7 % osakkeista). Muita osakkeenomis-
tajia ovat Vantaan, Espoon ja Kauniaisten 
kaupungit, Helsingin Luonnonsuojeluyhdis-
tys ry sekä muita ympäristö- ja kuluttaja-
järjestöjä.

Osakkaat     Osuus osakkeista % 

Helsingin kaupunki            51,3 
Pääkaupunkiseudun 
Yhteistyövaltuuskunta (YTV)         25,7 
Vantaan kaupunki  7,7 
Espoon kaupunki    7,7 
Helsingin Luonnon-
suojeluyhdistys ry  2,7 
Kauniaisten kaupunki  1,0 
Uudenmaan ympäristön-
suojelupiiri ry    0,7 
Oy HYY-Yhtiöt Ab   0,7 
Luonto-Liitto ry   0,3 
Ympäristö- ja kuluttaja-
poliittinen  yhdistys ry  0,2 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 0,2 
Marttaliitto ry   0,2 
Korson  Linkki ry   0,2 
Suomen 4H-liitto ry  0,2 
Ruohonjuuri Oy   0,2

13 yksityishenkilöä yhteensä 0,1 
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Yhtiökokous
Yhteisöosakkaat (=kantasarja)

Helsinki, YTV, Vantaa, Espoo, Kauniainen, 
9 kansalaisjärjestöä

Henkilöosakkaat (=A-Sarja)

Tilintarkastajat
KPMG Oy

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

Hallitus
pj. Pekka Kansanen, Matti Aittakallio, Johanna af Hällström,

Stefan Skog, Timo Tilli, Kirsi Tuominen, Ritva Veijonen

Hallinto ja toimisto
toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
talouspäällikkö Thea Nevasoja

assistentti Marja Peltola
toimistotyöntekijä Taina Kuusio

sivutoiminen atk-tukihenkilö Frans Saxen
1 työllistetty toimistotyöntekijä

Strateginen johtoryhmä
toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
työpäällikkö Juhana Kuronen

koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio
talouspäällikkö Thea Nevasoja
työpäällikkö Aatos Weckman

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
organisaatiotilanne 31.12.2005

15.

Helsingin Kierrätyskeskus (Kyläsaari & Lönnrotinkatu)

Koulutus   
koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio
projektikoordinaattorit Hanna Lilja, Eija Koski
kurssisihteeri Petteri Petäjälehto
projektityöntekijä Elena Lehtimäki

30 sivutoimista neuvojaa

Tiedotus
tiedottaja Minna Auravuo

1 työllistetty taittaja
1 työllistetty piirtäjä

Tavarankierrätys ja kuljetus
työpäällikkö Hannu Ahlroth
työpäällikkö Juhana Kuronen
työnjohtaja Irina Aardemae
työnjohtaja Seppo Leino
työnjohtaja Rauli Hasu

3 työllistettyä työnjohtajaa
43 työllistettyä työntekijää
6 työharjoittelijaa

Korjaus ja purku
sähkötyönjohtaja Matti Ruotsalainen
elektroniikkakorjaaja Leonid Molodov
työnjohtaja Kaarle Villenheimo
kodinkonekorjaaja Raimo Teivonen

9 työllistettyä työntekijää
2 työharjoittelijaa

Vantaan Kierrätyskeskus   
työpäällikkö Asko Vainio
työnjohtaja Pirjo Hofmeister
Elektroniikkakorjaaja Ari-Pekka Suhonen

16 työllistettyä työntekijää
6 työharjoittelijaa

Espoon Kierrätyskeskus   
työpäällikkö Aatos Weckman
työnjohtaja Raija Brännare

7 työllistettyä työntekijää



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki

Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki

Kivikko:
Varustuksentie 1, 00940 Helsinki

Tikkurila:
Horsmakuja 6, 01300 Vantaa

Mäkkylä:
Komendantintie 1, 02650 Espoo

ma-pe 10-18, la 10-15
www.kierratyskeskus.fi 


