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Kiitokset

Historiikin kokoaminen ei olisi ollut mahdollista ilman apua. Ha-
luamme kiittää erityisesti toimitusjohtaja Juha Lehtikujaa hänen sy-
ventymisestään historiikkiprojektiin. Hänen näkemyksensä, ja hyvä 
muistinsa, on helpottanut työtämme paljon. Myös myymälätoimin-
tojen johtaja Aatos Weckman on ollut suureksi avuksi. 

 Historiikin kuvista moni on koulutuspäällikkö Tuovi Kurttion 
kamerasta. Ilman hänen laajaa valokuva-arkistoaan historiikki olisi 
ollut kuvituksensa puolesta paljon tylsempi. 

Lisäksi tahdomme kiittää kaikkia historiikkiin tietoja antanei-
ta tai käsikirjoitusta kommentoineita. Kaikkia emme pysty tässä 
luettelemaan nimeltä, mutta Asko Vainio ja Hannu Ahlroth olivat 
niin laaja-alaisia tietolähteitä, että heidät haluamme mainita. 
Taina Kuusio puolestaan teki suuren työn kootessaan tarvitut 
tilastotiedot.

Erityiskiitos kuuluu osia historiikkiin kirjoittaneille: Pekka Kan-
sanen, Sari Kemppainen, Tarja Heinonen, Tuula Hämäläinen-Tyyni-
lä, Hannu Hämäläinen ja Juha Lehtikuja.

Kalasatamassa 8.9.2010 
Hanniina Manner ja Päivi Suihkonen



Esipuhe

Kierrätyskeskuksen kymmenestä ensimmäisestä toimintavuodesta 
ilmestyi syksyllä 2001 historiikki: Ympäri käydään, yhteen tullaan. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ensimmäinen vuosikym-
men. Kierrätyskeskus täyttää 20 vuotta 30.10.2010. Kaksikymmen-
vuotisjuhlaa silmällä pitäen oli ajankohtaista koota yksiin kansiin 
tietoja seuraavista kymmenestä vuodesta 2001−2010. Tämän työn 
tulosta pidät nyt käsissäsi.

Miltä Kierrätyskeskuksen 2000-luku sitten näyttää? Päällimmäi-
seksi jää mieleen huomio siitä, kuinka paljon toiminta on kehit-
tynyt ja työntekijämäärä kasvanut. Kasvusta huolimatta kyseessä 
on kuitenkin aivan samoille ympäristöarvoille perustuva työ kuin 
1990-luvun alussa. Tavoitteena on yhä luonnonvarojen ja ympäris-
tön säästäminen kierrättämisen ja ympäristöneuvonnan avulla.

2000-luvun kokemusten valossa näyttää siltä, että Kierrätys-
keskus tulee kukoistamaan myös 2010-luvulla. Tulevaan on hyvä 
siirtyä, kun tietää, mistä on tulossa. Tämä historiikki kokoaa 
viimeisten kymmenen vuoden kokemuksia ja kehitystä yksiin 
kansiin. Olemme pyrkineet nostamaan esille keskeisiä tapauksia ja 
kehityslinjoja 2000-luvulta, mutta myös pienempiä sattumuksia ja 
tarinoita. 

Toivotamme muistorikkaita lukuhetkiä historiikin parissa.  

Hanniina Manner ja Päivi Suihkonen





I

Yleiskatsaus 
2000-lukuun



TOIMITUSJOHTAJA
JUHA LEHTIKUJA

Viimeisen kymmenen vuoden vähittäisiä muutoksia ei niissä 
mukana olleena ole oikein tajunnutkaan. Lukuja tarkastelemalla 
vakaa kasvu on kuitenkin helppo havaita. Vuodesta 2000 vuoteen 
2009 yhtiön liikevaihto ja uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden 
määrä kasvoivat lähes 3,5-kertaisiksi ja työmäärä henkilötyövuosina 
mitattuna liki 2,5-kertaiseksi. Ympäristökoulussa neuvottujen asiak-
kaiden määrä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi. 

Nopeasti tapahtunut muutos oli vuonna 2009 toteutettu orga-
nisaatiouudistus – ensimmäinen yhtiön toiminnan aloittamisen 
jälkeen. Organisaatiouudistuksella tavoiteltiin toimintojen selkeyt-
tämistä ja yhtenäistämistä sekä uusien myymälöiden perustamisen 
helpottumista. Palvelujen vieminen lähelle asiakkaita muun muassa 
uusia myymälöitä perustamalla tulee olemaan seuraavan vuosikym-
menen teema.

Toimintaympäristön muutoksia
Taloussuhdanteet eivät ole merkittävästi vaikuttaneet tavaravirtoi-
hin – tarjontaa ja kysyntää uudelleenkäytettäville tavaroille tuntuu 
riittävän niin nousukaudella kuin taantuman aikanakin. Ehkä tämä 
kertoo yhtäältä materialistisesta yltäkylläisyydestä ja toisaalta sen 
epätasaisesta jakautumisesta.

Lainsäädännön muutoksilla on sen sijaan ollut ja tulee olemaan 
suuri merkitys kierrätyskeskustoiminnalle, ainakin niin kauan 
kun merkittävä osa toiminnasta perustuu julkiseen rahoitukseen. 
Tuottajavastuun laajeneminen sähkö- ja elektroniikkaromuun 
(SER) loi meille uudelleenkäytön osaajina yhteistyömahdollisuuk-
sia alan tuottajayhteisöjen kanssa vuodesta 2006 alkaen. Keväällä 
2010 voimaan tulleet palkkatukien uudet käyttöehdot puolestaan 
uhkasivat oleellisesti muuttaa toimintamme rahoituksen perustaa. 

Vakaata kehitystä ja 
nopea muutos
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Onneksi työvoimaviranomaiset kuitenkin ymmärsivät toiminnan 
yleishyödyllisen luonteen ja muutokset palkkatukirahoituksessa 
jäivät marginaalisiksi.

Lakimuutoksiin tulee jatkossakin varautua ja suhtautua muutok-
siin paitsi uhkina myös ennen kaikkea mahdollisuuksina. Suuria 
mahdollisuuksia sisältyy esimerkiksi tuottajavastuun laajenemiseen 
uusiin tuoteryhmiin, kuten huonekaluihin.

Väestö- ja ikärakenteen muutokset tuovat ehkä kuitenkin muka-
naan kaikkein suurimmat muutokset. Kasvavalla ja yhä parempi-
kuntoisella eläkeläisjoukolla on aikaa ja energiaa erilaiseen mielek-
kääseen toimintaan ja kulttuurinen monimuotoisuus etenkin pää-
kaupunkiseudulla tulee lisääntymään.

Verkostoituminen ja yhteistyö
Strategisena valintana tehty verkostoituneen toimintatavan vahvis-
taminen on onnistunut hyvin koulutustoiminnoissa. Toiminta on 
aktiivista muiden ympäristökasvattajien kanssa ja yhtiön EU-hank-
keet; Ekoarki, Uusi Elämä ja 4V kansainvälisine yhteistöineen ovat 
olleet menestyksekkäitä.

Myymälätoiminnan osalta keskeinen yhteistyöfoorumi on edel-
leen Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry, jonka järjestämien ta-
pahtumien puitteissa jäsenistö kokoontuu pari kertaa vuodessa kes-
kustelemaan toimialan ajankohtaisista asioista.  

Toiminnan laajentaminen
Edellytykset yhtiön toiminnan vaikuttavuuden lisäämiselle ja laa-
jentumiselle ovat hyvät. Toimintoja on selkeytetty, tukitoimintoja 
on vahvistettu ja organisaation osaamista ja henkilöstöresursseja on 
lisätty. Ei myöskään ole näkyvissä mitään viitteitä globaalien ympä-
ristöongelmien ratkaisemisesta. Työsarkaa meille kaikille kierrätys-
keskuslaisille riittää jatkossakin.

Lopuksi kiitokset kaikille teille, jotka olette vuosien varrella työs-
kennelleet Kierrätyskeskuksessa sekä sen hallituksessa yhtiön omis-
tajia edustamassa. Teidän kanssanne Kierrätyskeskus jatkossakin on 
omalta osaltaan maailmaa pelastamassa!
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Vuosikymmen 
pähkinänkuoressa

Kierrätyskeskus on monipuolinen talo, jossa 

sattuu ja tapahtuu. Tähän aikajanaan on 

koottu merkittäviä virstanpylväitä ja muita 

monen mieleen jääneitä tapahtumia kym-

menvuotiskaudelta 2001–2010.

Kehittämispäivät alkavat. 
 Ensimmäinen Kierrätys-
 keskuksen toiminnan 
 kehittämistä ruotinut tilaisuus 
järjestetään 20.–21.11.2000 
Kisakalliossa Lohjalla. Sen 
jälkeen koko talon vakitui-
sen henkilökunnan yhteen 
 kokoavia tilaisuuksia on 
vuosittain. 

Tikkurilan kaupan yläkerta poistuu 
käytöstä syksyllä. Yläkerrassa ollut 
ilmaispuoli sijoitetaan alakertaan. 
Haastavin tehtävä on siirtää 400 kg 
painoinen kassakaappi.

Kierke täyttää 10 vuotta 
lokakuun 2000 lopulla. 
Juhlavuoden kunniaksi 
tehdään toimintaa esittelevä 
näyttely ja 10-vuotishistoriikin 
toimitustyö aloitetaan. 
Täysiä vuosia juhlitaan 
Raitioliikennemuseossa.

Työllistämistä koskeva lainsäädäntö 
muuttuu vuoden 2001 lopussa siten, että 
yhtiö voi jatkossa työllistää työttömiä 
määräaikaisiin työsuhteisiin ilman kuntien 
toimimista virallisina työnantajina ja 
työntekijöiden edelleen sijoittajina. 
Kyseinen käytäntö päätetään aloittaa 
Espoossa vuoden 2002 alusta. Joulukuussa 
2001 allekirjoitetaan sopimus Espoon 
kaupungin kanssa.

Kymmenvuotishistoriikki 
ilmestyy lokakuussa 2001.

Euro otetaan käyttöön 
Suomessa 1.1.2002. Syksyn 2001 
aikana valmistellaan uuden 
kassajärjestelmän käyttöönottoa.

t t kä ttöö

2001              
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Kierrätyskeskus osallistuu ensimäistä kertaa 
opetusalan suurtapahtumaan Educa-messuille 
tammikuussa. Tapahtumassa esitellään 
kouluille suunnattuja neuvontapalveluita ja 
askartelupörssiä. Messuilla ollaan mukana 
tämän jälkeen vuosittain. Kuvassa vuoden 
2003 messuosastoa.

Vuonna 2002 haetaan Urban II –hankkeeseen 
sekä osana sosiaaliviraston pienten 
koululaisten kehittämishanketta että omalla 
Ekoarki–hankkeella. Nämä ovat ensimmäisiä 
ympäristökasvatuksen kehityskohteita, 
joihin Kierrätyskeskus hakee ja saa EU:n 
hankerahoitusta. Sen jälkeen menestyksekkäät 
hankkeet seuraavat toinen toistaan.

Espoon toimipiste 
muuttaa toukokuussa 
Espoon keskuksesta 
Olariin. 

Joulukuussa 2002 
aloitetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden 
maksullinen vastaanotto 
Kyläsaaren ja Vantaan 
toimipisteissä YTV:n 
vastaanottomaksuilla.

Elokuussa 2002 
Kierrätyskeskus 
osallistuu ensimmäistä 
kertaa Taiteiden yöhön. 
Siitä pitäen Hietalahden 
myymälä on mukana 
tapahtumassa 
vuosittain. Kuva 
on vuoden 2006 
Taiteiden Yöstä, jolloin 
Hietalahdessa painettiin 
kasseja. 

 2002
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Espoon toimipiste muuttaa tammikuussa 2003 
Länsikeskukseen Ison Omenan kupeeseen isompiin 
tiloihin. Samalla sielläkin aloitetaan maksullinen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto. 

Mittava yläasteiden ekotehokkuusopetukseen 
tarkoitettu materiaali valmistuu. Missä 
Keke luuraa? -materiaali tuotettiin 
Ympäristöministeriön tuella yhteistyössä Turun 
kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa. 

Vuoden 2003 alusta asiakkailla 
on  mahdollisuus kerätä ostoksista 
leimoja ja saada Kierrätyskeskuksen 
kanta-asiakaskortti. Kanta-asiakkaille 
on omia tarjouksia. Vuoden 2003 
lopussa kanta-asiakkaita on yli 200. 
Vuonna 2010 kanta-asiakkaita on jo 
yli 1700. He saavat –10% alennuksen. 

Vuotuinen liikevaihto 
ylittää ensimmäistä 
kertaa miljoonan euron 
rajan vuonna 2003.

Ekoarki innostaa ja kouluttaa 
Itä-Helsingissä. Esimerkiksi 2.9.–11.9. 
järjestetään 16 tunnin ekologisen 
elämäntavan kurssi Kivikossa, 
ja lokakuussa hanke on mukana 
järjestämässä retkeä Frantsilan 
luomuyrttitilalle Hämeenkyröön. 
Kuvassa retkeläisiä. 

2003               
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Kierrätysmateriaaliaskarteluohjeita 
sisältävä materiaalipaketti aukeaa 
Kierken nettisivuilla. Sieltä löytyy 
ohje esimerkiksi farkkukassin tekoon. 
www.kierratyskeskus.fi /askarteluopas

Oiva Orava vaihtuu nuoliympyrään, 
kun Kierrätyskeskus saa uuden logon. 
Sen on suunnitellut mainostoimisto 
Bob Helsinki. Espoon toimipisteen vuokrasopimus päättyy lokakuun 

viimeinen päivä. Uusien tilojen löytäminen on vaikeaa ja 
entisten tilojen vuokra-aikaa jatketaan Länsikeskuksessa 
kuukaudella. Joulukuun 2004 alussa uusi toimipiste 
avataan erittäin nopeasti muuton jälkeen Mäkkylässä.

Kivikossa avataan uusi toimipiste marraskuun 
2004 alussa Ekoarki-hankkeen puitteissa. Se 
on maan ensimmäinen Kierrätyslähikauppa. 
Kauppa toimii tammikuuhun 2007.

 2004
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Hyvä kiertää -tavarakeräys 
järjestetään ensimmäistä kertaa 
keväällä 2005. Keräyskierroksia 
järjestetään siitä lähtien vuosittain. 

Keväällä ja kesällä 2005 
Helsingin katukuvassa 
näkyy mainosjulisteita, 
joissa on oikeita tavaroita. 
Julisteita askarrellaan 
helmikuussa talkoilla, 
joihin osallistuvat kaikki 
toimitusjohtajaa myöten. 

Uusi Elämä – Uus Elu -hanke 
alkaa keväällä. Se toimii vuosina 
2005–2008. Hankkeessa ideoidaan 
uusiotuotteita ja mietitään mikä on 
onnellisen elämän olemus.

Kesällä 2005 aloitetaan 
Vantaalla uudenlainen 
yhteistyö kaupungin kanssa. 
Kierrätyskeskus hakee 
maksua vastaan kaupungin 
poistohuonekalut. Käyttöön 
kelpaamattomat huonekalut 
puretaan ja niiden materiaalit 
toimitetaan kierrätykseen. 

Kierke on Helsingin MM-kisojen 
ECO Mass –ympäristöohjelman 
yhteistyökumppani. 

2005               
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Maksullinen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden 
vastaanotto yhteistyössä YTV:n 
kanssa päättyy elokuussa 
2005. Vastaanoton loppuminen 
aiheuttaa päänvaivaa asiakkaille 
ja työpäälliköt saavat vastailla 
moneen kiukkuiseen puheluun. 
Keräys päättyy, sillä rakenteilla 
on uusi valtakunnallinen 
tuottajavastuuseen perustuva 
järjestelmä.

Kierrätyskeskus juhlii 15-vuotista taivaltaan 
lokakuussa 2005 Vanhalla ylioppilastalolla. 
Kuvassa toimitusjohtaja Juha ”Quide” 
Lehtikuja ja hankepäällikkö Eija ”Elli” Koski.

Kierrätyskeskuksen Espoon, Vantaan 
ja Helsingin Kyläsaaren toimipisteistä 
saa lainata peräkärryä panttia 
vastaan huhtikuusta 2006 alkaen.

Kyläsaaren toimipisteestä 
tulee marraskuussa 
tuottajavastuujärjestelmään 
kuuluva SER-vastaanottopiste. 
Muutoksen myötä toimipiste 
vastaanottaa veloituksetta 
kaikenlaisia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita niiden 
kunnosta riippumatta.

Plan B lanseerataan keväällä 2006. 
Uusiotuotemallisto syntyy muotoilija 
Anna Holopaisen, mainostoimisto 
Toukokuun ja Kierrätyskeskuksen 
yhteisenä hankkeena. Lähtökohtana 
on hyödyntää niitä tavaroita, jotka 
eivät ole myyntiin sopivia.

Kierrätyskeskus aloittaa 
toukokuussa 2006 uu-
den palvelun: Kampin 
matkakeskuksessa 
jaetaan maksutta 
kirjoja matkalukemiseksi.

     2006
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Espoo muuttaa jälleen ja Matinkylän 
toimipiste avataan vuoden 2007 
alusta. Se on auetessaan maan suurin 
kierrätysmyymälä 1500 neliömetrin 
alallaan.

Syksyllä 2007 aloitetaan 
laaja esimiesten koulutus-
ohjelma, johon osallistuu 18 
työntekijää. Koulutukset jat-
kuvat seuraavina vuosina 
Tekesin työorgani saatioiden 
kehittämishankkeena. 

Kummikoulutoiminta alkaa lukuvuonna 2007–2008. 
Kuusi koulua valitaan mukaan Kierrätyskeskuksen 
Ympäristökoulun ja HSY Jätehuollon yhteiseen 
kummikoulukokeiluun. Ohjelma on menestys. 
Kummikouluja valitaan tämän jälkeen vuosittain. 

Syksyllä 2007 Lennu Liito-oravan 
ympäristökerhoja ryhdytään pitämään 
Kierrätyskeskukselle lahjoitettujen ja 
Huuto.net -palvelussa kaupattujen 
tavaroiden tuotolla.

Uusi Elämä -hankkeen 
voimanponnistuksena syntyy 
Kohtuullisen Onnellinen 
-näyttely. Se on esillä Helsingin 
vanhalla linja-autoasemalla 
lokakuussa 2007. Näyttelyn 
osista muodostetaan tämän 
jälkeen lainattavia näyttelyitä.

2007               
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Kierrätyskeskus tekee yhteistyötä 
erilaisten teatteriryhmien, elokuva- 
ja tv-produktioiden, taideprojektien 
ja järjestöjen kanssa. Esimerkiksi 
vuonna 2007 Kansallisteatterin 
Tuntematon sotilas -esitykseen 
lahjoitetaan vanhoja pesukoneita. 
Ne esittivät näytelmässä vihollista. 

Kierke merkitään 
sosiaalisten yritysten 
rekisteriin 6.2.2008. 
Sosiaalisten yritysten 
tarkoituksena on luoda 
työpaikkoja erityisesti 
vajaakuntoisille ja 
pitkäaikaistyöttömille.

Maaliskuussa 2008 aletaan 
rakentaa Kierrätyskeskuksen 
omaa ympäristöjärjestelmää. 
Huomiota kiinnitetään muun 
muassa lajitteluastioiden 
kyltitykseen ja lajittelu-
koulutukseen. 

4V-hanketta käynnistellään kesällä 
2008 ja se pääsee kunnolla vauhtiin 
marras–joulukuussa. Silloin julistetaan 
Onnellinen kaupunki -ideakeräys.

Kierrätystehdas-tapahtuma järjestetään ensi 
kertaa 3.–4.5.2008 Kaapelitehtaalla. 
Tapahtuman vaihtotorin ylijäämätavaroita 
haetaan Kierrätyskeskukselle. Ohjelmassa on 
myös Rojupöhö-nukketeatteri sekä Plan B:n 
kevätmalliston muotinäytös. Tapahtumaan 
osallistutaan vuosittain tämän jälkeen.

”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.”

Ote lasten tekemästä tarinasta Onnellisten kaupunki
Päiväkoti Strömsinlahti, Mustikat-ryhmän eskarit.

    2008
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Henkilökunnan ympäristökoulutukset 
siirtyvät uudelle tasolle, kun vuoden 
2009 alussa aloitetaan myymälä-
henkilökunnan ympäristö -
koulutukset pienryhmissä. 

Hallinto ja Ympäristökoulu muuttavat 
Kalasatamaan maalis–huhtikuussa 2009. 
Tilaa on nyt huomattavasti enemmän kuin 
vanhoissa Hietalahden kaupan yhteydessä 
olleissa tiloissa. 

Organisaatiomuutos etenee 
helmikuussa 2009. Toiminta jaetaan 
kahteen linjaan: Tuovi Kurttio 
kehittää koulutuspalveluita ja Aatos 
Weckman yhtenäistää myymälöiden 
toimintatapoja. 

Lokakuussa 2009 rikotaan ennätys: 
tammi–lokakuun välillä Kierken 
kautta on kiertänyt yli miljoona 
tavaraa uudelleenkäyttöön. 
Koskaan aikaisemmin vuoden 
tavaramäärä ei ole ylittänyt 
miljoonan haamurajaa. 

Kesällä 2009 remontoidaan Hietalahden ja Kyläsaaren 
myymälöitä. Hietalahdessa toimistotiloihin tulee kirja-, 
sisustus- ja urheiluvälineosastot. Kyläsaareen avataan uusi 
huonekaluhalli. 

Koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio 
palkitaan Ympäristökasvatuksen 
ruusulla. Se on Suomen 
Ympäristökasvatuksen seura ry:n 
jakama tunnustuspalkinto 
ansiokkaasta 
ympäristökasvatustyöstä. 

2009               
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Huhti–toukokuussa 2010 
järjestetään ensimmäistä kertaa 
laaja tavaran- ja 
romunkeräyskierros yhteistyössä 
Stena Technoworld Oy:n kanssa. 
Ihmiset voivat tuoda keräys-
autoihin paitsi ylimääräisiä 
tavaroitaan, myös Stenan 
keräämiä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja 
metalliromua sekä 
ongelmajätteitä. 

Kierrätyskeskus aloittaa yhteistyön 
mainostoimisto Dynamon kanssa. 
Ulkoista ilmettä raikastetaan ja 
mietitään keinoja kertoa Kierken 
tekemästä ympäristötyöstä entistä 
selkeämmin. 

Kierrätyskeskuksen kautta on 
kiertänyt 10 miljoonaa tavaraa 
uudelleenkäyttöön sen 20 toiminta-
vuoden aikana. Rajapyykkiä juhlitaan 
heinäkuussa.

Kalasataman toimistolle myönnetään 
Green Offi  ce -sertifi kaatti 16.6.2010. 
Ympäristöä säästävillä toimintatavoilla 
on nyt siis myös ulkoinen tunnustus. 

Espoon toimitilat laajentuvat 
toisella mokomalla, kun 
käyttöön saadaan uusi 1400 
neliömetrin halli. 

Kierrätyskeskus täyttää 20 vuotta 
30.10.2010. Juhlat henkilöstölle ja 
sidosryhmille pidetään 5.11. 
20-vuotishistoriikki ilmestyy. 

Esimiesten moni-
kulttuurisuuskoulutukset 
alkavat syksyllä.

 2010
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II

Kierrätyskeskuksen 
toimipisteet ja 
tavaran kierto



Miltä näyttää Kierrätyskeskuksen toimipisteissä vuonna 

2010? Kierrätyskierroksella haistellaan viiden toimi-

pisteemme tunnelmaa.  Tavaraa tuodaan ja viedään, 

myydään ja lahjoitetaan. Verstaissa korjataan ja tuuna-

taan vanhasta uutta. Tunnelmaa tuovat paitsi erikoiset 

löydöt myös persoonalliset ihmiset. 

    ■

Hietalahdessa vanhasta 
tehdään uutta

Pitkä näyteikkuna koukuttaa katsomaan tarkemmin: Hietalahden 
myymälässä on tarjolla vanhaa ja uutta, 60-luvun Arabian astioista 
Plan B:n tuunattuihin tuotteisiin. Vanha nahkakantinen maailman-
kartasto vuodelta 1936 tuskin ehtii ikkunassa kauan lojua.

Kassan vieressä seisoo erikoisen kaunis tuoli. Mikko Tolppa-
nen on verhoillut vanhan tuolin punaisella gobeliinikankaalla, 
jossa kirmaa tumma hevonen. Plan B:n uudelleenverhoillut tuolit 
myydään yleensä nopeammin kuin uusia ehditään valmistaa.  

Lönnrotinkadun toimipiste vaikuttaa tilavammalta kuin takavuo-
sina. Siihen on syy: Kierrätyskeskuksen hallinto ja ympäristökoulu 
muuttivat uusiin tiloihin Kalasatamaan maaliskuussa 2009. Hieta-
lahdella vapautuvat tilat otettiin kiitollisina vastaan. Nyt entisiä toi-
mistohuoneita on varattu kirjojen, taiteen ja tietokoneiden myyntiä 
varten. 

Samalla kellarikerroksessa vapautui tilaa Plan B:n verstaille, va-
laisinverstaalle sekä Vantaalta muuttaneelle atk-korjaamolle. Ala-
kerran myymälään saatiin mahtumaan myös kattava valikoima har-
rastevälineitä rullaluistimista sulkapallomailoihin.
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Riitta Hyvönen lajittelee leluja. On  ■

luurankonukkea ja häntäänsä heiluttavaa 
robokoiraa. 

Myymälän alakerrassa on  ■

ensimmäisenä vaateosasto. Kuvassa 
uudet Plan B -vaatteita esittelevät nuket. 

Asiakaskunta muutoksessa
Muutosta huolimatta tiiviistä tunnelmasta ei ole tarvinnut koko-
naan luopua. Irina Aardemäe näyttää työvuorolistaa, jonka mukaan 
tiloissa työskenteli 12 ihmistä vuonna 2002. Kesällä 2010 listalla on 
48 ihmistä. 

Vuonna 1999 taloon tullut Irina muistuttaa, että alun perin 
myymälä toimi pelkästään katutasossa. ”Myynnissä oli vain pienta-
varaa ja paikka näytti peruskirppikseltä”, Aardemäe muistelee. Kel-
larikerros otettiin myymäläkäyttöön saman vuoden joulukuussa ja 
Aardemäe suunnitteli sen myymälätilat. 

Nyt alakerran myymälässä odottaa ensimmäisenä vaateosasto. 
Marimekolta lahjoituksena saadut hopeanväriset nuket esittele-
vät Plan B:n persoonallisia ja trendikkäitä vaatteita. Ne kiinnosta-
vat erityisesti nuoria asiakkaita, mutta he hakevat myös muuta. 
Asiakaskunta onkin Aardemäen mukaan vuosien varrella nuoren-
tunut. Myös asenteet ovat muuttuneet: joskus maassa on mennyt 
niin hyvin, ettei edes ilmaistavara ole kelvannut. Nyt asiakkaita 
käy paljon, mutta köyhyys ei ole enää ainoa syy hankkia käytettyä. 
Ihmiset haluavat elää ekologisesti. 

Tavaroita, joilla on tarinoita
Kellaritason varastotilat pullistelevat tavaraa. Vaatteita on kasattu 
rullakoihin ja kenkiä ja laukkuja on pakattu myös sinisiin Ikean 
kasseihin. Mietin, miten kaikki tämä tavara löytääkään uuden omis-
tajan. Tavarankierto on kuitenkin nopeaa. 

Näillä tavaroilla on myös tarinoita. Kerran Hietalahteen löysi 
tiensä vanha, nahkainen 40-luvun matkalaukku. Plan B:n verstaassa 

Kevääseen 2009 saakka  ■

Hietalahdessa majaili myös 
Kierrätyskeskuksen hallinto ja 
Ympäristökoulun väki. Sittemmin 
esimerkiksi ympäristökoulun työtiloja 
on muutettu kirjojen ja sisustustavaran 
myyntihuoneiksi.  ■

 
■
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työskennellyt koruntekijä kiinnitti laukkuun huomionsa. Siistissä 
nimilapussa oli näkyvissä osoite: se kuului hänen isälleen. Häm-
mästys oli suuri, kun laukku matkasi näin mutkien kautta isältä 
tyttärelle.

Irina Aardemäe muistaa eräänkin asiakkaan, joka etsi kassalla 
olevasta korista sopivia lukulaseja. Aikansa pengottuaan hän löysi 
yhdet erityisen hyvät. Nainen maksoi tyytyväisenä ja lähti. Seuraa-
vana päivänä hän palasi ja vaati rahojaan takaisin. Nainen oli vahin-
gossa laskenut omat vanhat lasinsa myytävien joukkoon ja maksa-
nut niistä maksun. 

Vuosien varrella Hietalahdessa 
on tapahtunut monenlaista. 
Nämä noteerattiin myös 
tiedotusvälineissä: 

Kierrätyskeskuksessa kranaatti

HELSINKI Lönnrotinkatu 45:ssä olevas-
ta kierrätyskeskuksesta löytyi keskiviik-
kona suuri, useamman kilon painoinen 
harjoituskranaatti. Ammus ei kuitenkaan 
aiheuttanut räjähdysvaaraa, koska sen 
sisällä ei ollut räjähdysainetta.

Sytytintäkään ei kranaatista löytynyt. 
Poliisi korjasi harjoituskranaatin parem-
paan talteen.

”Havaitsin esineen aamulla tava roi den 

lajittelussa. Se löytyi kierrätyskeskuk-
seen tuodun tavaran joukosta pehmeäs-
tä paketista. Soitin varmuuden vuoksi 
poliisille, kranaatin löytänyt työpäällikkö 
Kaj Tojkander Pääkaupunkiseudun Kier-
rätyskeskuksesta kertoi.”

Harjoituskranaatti kulkeutui kierrä-
tyskeskukseen todennäköisesti muun 
tavaran mukana.

 Metro 7.11.2002
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Hermokeskus 
Kalasatamaan

Vain muutama askel Kalasataman metroasemalta ja saavutaan Kier-
rätyskeskuksen toimiston ja Ympäristökoulun tiloihin Yrittäjätalon 
neljännessä kerroksessa. 

Muutto omiin tiloihin pois Hietalahden kaupan yhteydestä kävi 
välttämättömäksi kun väkimäärä kasvoi. Uudet tilat saatiin käyt-
töön kevättalvella 2009. Kalasatamassa on noin kolmenkymmenen 
työntekijän työpisteet sekä luokkatila Ympäristökoululla vierailevil-
le ryhmille. 

Vihreä toimisto
Kierrätyskeskuksen toimistolle myönnettiin kesäkuussa 2010 
WWF:n Green Offi  ce tunnus. WWF myöntää merkin käyttöoikeu-
den ja diplomin toimistolle, jonka ympäristöjärjestelmä täyttää 
Green Offi  ce -kriteerit. Toimiston tulee

laatia käytännönläheinen ympäristöohjelma• 

vähentää hiilidioksidipäästöjään säästämällä energiaa• 

vähentää jätettä sekä kierrättää ja lajitella jätteet• 

huomioida hankinnoissa ympäristönäkökohtia• 

tähdätä ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen• 

seurata tavoitteidensa toteutumista valitsemillaan indikaatto-• 
reilla ja raportoida tiedot vuosittain WWF:ään.

Ympäristöohjelman luominen toimistolle oli itsestään selvä valinta. 
Muissa Kierrätyskeskuksen toimipisteissä ympäristönäkökohdista 
huolehditaan osana yhtiön laatujärjestelmää. 

Kierrätyskeskuksen toimisto on  ■

Yrittäjätalossa aivan Kalasataman 
metroaseman vieressä.

Kalasataman tilojen avajaisia  ■

vietettiin 13.5.2009
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Kyläsaaresta täyden 
palvelun tavaratalo

Saavun viisi minuuttia ovien avaamisen jälkeen Kyläsaaren myymä-
lään, ja siellä on jo täysi vilinä päällä. Myymälään on jonotettu, niin 
kuin joka ikinen aamu viimeiset 20 vuotta.

Televisiot vilkkuvat ohjelmaa, kuten missä tahansa tv-kaupassa. 
Kirjaosastoa koristaa vanha Vertigon elokuvajuliste. Nyt täältä saisi 
jykevän perheraamatun. 

Kassalla Heidi Hukkanen kiittelee vakioasiakkaita. Samat ihmiset 
tulevat tekemään löytöjä viikoittain, jotkut jopa kymmenettä 
vuotta. 

Suosittu ”Kylis” on palvellut asiakkaita samalla paikalla alusta 
saakka. Entinen jätteenpolttolaitos sai uuden elämän, kun sinne 
avattiin Kierrätyskeskuksen ensimmäinen toimipiste lokakuussa 
1990. 

Kassalla työskentelevä Heidi Hukkanen  ■

tuntee Kyläsaaren asiakkaat.

Raimo Soininen auttaa asiakkaita  ■

huonekalupuolella.
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”Myymälä on muuttunut tosi paljon”, päivittelee henkilökunta 
kuin yhdestä suusta. Vuosien varrella tiloja on remontoitu ja siis-
titty. Suurin muutos koettiin, kun valikoimaan lisättiin pientavarat  
ja alakerran myymälästä loihdittiin täyden palvelun tavaratalo: nyt 
löytyy kodinkoneita, kirjoja, astioita ja vaatteita. Uudistuneen myy-
mälän avajaisia juhlittiin elokuussa 2009. 

Uusin uutuus on pihalle tuotu ilmaistavarakontti, joka on helpot-
tanut kovasti ilmaisen tavaran hakemista. Nyt asiakkaiden ei tarvit-
se tulla kassalle kertomaan, montako tavaraa on otettu, sillä ilmais-
tavaran määrä lasketaan tilastointia varten etukäteen. 

Hinnoittelussa omat niksinsä
Muutokset ovat lisänneet asiakasmääriä ja tavarankiertoa entises-
tään. Neliöistä on pulaa, vaikka entisestä metalliverstaasta remon-
toitiin oma tila sohville ja runkopatjoille. Muut huonekalut sijait-
sevat yläkerrassa. Niitä myy Raimo Soininen vuosien tuomalla 
kokemuksella. 

”Kesäaikaan tämä menee nopeasti”, Soininen osoittaa penkkiä ja 
pirtinpöytää. Myös keinutuolit ovat kysyttyjä – varsinkin, jos niitä 
ei ole. Nyt niitä jököttää kymmenkunta erilaista. 

Hinnoittelussa on omat niksinsä, sillä tavara halutaan nopeasti 
kiertoon. Liian kallista ei haluta myydä, mutta arvohuonekalujen 
tunnistaminen kuuluu ammattitaitoon ja on osa asiakaspalvelua. 

Soininen nostelee pientä pöytää malliksi. Se on todella kevyt. 
”Siinä on pahvikehikko sisällä”, hän selittää. ”Ja katso jalkoja: ne 
heiluvat vain yhden ruuvin varassa.” 

Hintoihin vaikuttaa myös tekniikan kehittyminen: syviä tv-tasoja 
myydään vitosella.

Taulutelevisioiden maailmassa niitä ei enää tarvita.  Sen sijaan 
alakerran televisiot kelpaavat, vaikka eivät taulumallia olisikaan.  

Täytetty villisika pääsi uuteen kotiin
Lopuksi lähden etsimään Kyliksen kuuluisaa täytettyä villisikaa. 
Komeaa sikaa on lainattu jos jonkinlaisiin possunristiäisiin, ja sen 
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  ■

vaiheita seurattiin jo kymmenen vuoden takaisessa historiikissa. 
Villisika toimi esimerkiksi ”sikasuuren alen” kampanjahahmona. 
Eräältä reissultaan se saapui kuitenkin vaurioituneena: syöksyham-
paat olivat kadonneet. 

Sian pitäisi löytyä tuolta kaupan toisesta päästä, viittilöi Hukka-
nen kassalta. Villisikaa etsitään vielä Raimo Soinisen kanssa yläker-
rasta, mutta sitä ei löydy. ”Sika on myyty,” kuuluu uutinen.

Sika oli pitkään varattuna museovirastolle, mutta sitä ei koskaan 
haettu. Niinpä se päätettiin myydä. Mutta kuka mahtoi saada sian? 

”Sian sai lahjaksi villisikafani”, tietää myymäläpäällikkö Marje 
Arvinen. Hampaaton sika pääsi uuteen kotiin. 

Kyläsaaren kauppa on muuttunut  ■

perusteellisesti 2000-luvun aikana. ■ 
Ennen myynnissä oli lähinnä 
huonekaluja. Nyt Kyläsaaressa on 
täyden palvelun kierrätysmyymälä. 
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10 miljoonaa kierrätettyä tavaraa

15. heinäkuuta 2010 ylitettiin juhlallinen rajapyykki: Kier-
rätyskeskus oli myynyt ja lahjoittanut yhteensä 10 mil-
joonaa tavaraa. 

Juhlan kunniaksi päätettiin palkita kymmenennen mil-
joonannen tavaran ostaja. Reino Tulokas ja Hilkka Karls-
son astelivat Kyläsaaren myymälän kassalta vähän klo 
12 jälkeen komean marmoripöydän juuri hankkineina. 
Iloinen yllätys oli suuri, kun myymälätoimintojen johtaja 
Aatos Weckman oli vastassa 100 euron lahjakortin ja 
kukkakimpun kera.

Voittoisaa marmoripöytää odottaa paikka pihapöytä-
nä keinun vieressä. 70-vuotias Hilkka Karlsson kannat-
taa joka tapauksessa kierrätystä: ”Miksi heittää tavaraa 
hukkaan?”

 Reino Tulokas ja Hilkka Karlsson yllättyivät  ■

saamastaan palkinnosta. Vierellä onnittelee Aatos 
Weckman. 
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Matinkylä laajentaa

Heinäkuussa 2010 hikoillaan uuvuttavassa helteessä, mutta siitä 
huolimatta Matinkylän myymälän työntekijöillä riittää intoa 
myös remonttihommiin. Sopimus vieressä sijaitsevan hallin vuok-
raamisesta on juuri tehty. Kesällä uutta hallia maalataan ja sii-
votaan ja syksyllä siellä ryhdytään myymään huonekaluja ja 
rakennusmateriaaleja.

”Nyt esillepanoon voidaan panostaa entistä enemmän ja huone-
kalutkin saadaan kauniisti esille”, iloitsee myymäläpäällikkö Pirjo 
Sorjonen ja viittaa nykyisen myymälän alakertaan, johon huoneka-
lut on jouduttu pinoamaan ahtaasti.

Kun myymälä siirtyi Matinkylän tiloihin vuonna 2007, merkitsi 
1500 neliön tila Suomen suurinta kierrätysmyymälää. Tavaramää-
rien ja asiakasmäärien noustessa ennätysmäisesti tämäkin tila jäi 
nopeasti pieneksi. 

Myös suurimman kierrätysmyymälän titteli menetettiin, sillä 
Turun Ekotori avasi peräti 3000 neliön myymälän alkuvuodes-
ta 2010. Kuitenkin uuden hallin myötä tilaa saadaan lähes toinen  
mokoma – 1400 neliötä – joten Matinkylä yltää komeasti kahden 
suurimman joukkoon. 

Kassalla riittää vilskettä.  ■

Joanna Jowko lajttelee vaatteita iloisesti,  ■

kun taustalla soi Rauli Badding Somerjoki. 

Myymälävastaava Pertti Pajunen uskoo  ■

Kierrätyskeskuksen konseptiin: ”Idea ja 
toiminta ovat kohdallaan.”

 ■
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Asiakasmäärät kasvussa
Nyt, kun uutta hallia ei ole vielä avattu, asiakkaat joutuvat puik-
kelehtimaan kapeiden huonekalurivistöjen välistä toisiaan väis-
tääkseen. Vaateosaston hellemekot tekevät kauppansa ja hattu-
hyllyllä odottaa ottajaansa rivi sombreroita.  Naiset hypistelevät 
kiinnostuneena kimaltelevaa vyötä, joka näyttää vatsatanssijan 
lantiokoristeelta.

Vaikka Matinkylän myymälää ei ole aktiivisesti markkinoitu, vii-
dakkorumpu on tehnyt tehtävänsä. Myymälään tehdään jopa 10 000 
asiakaskäyntiä kuukaudessa. Monet vakioasiakkaat käyvät monta 
kertaa viikossa. 

”Tästä on tullut tapa”, selittää pientavarahyllyä kaiveleva Terhi 
Salmela.

Lähellä asuva Salmela on käynyt myymälässä viikoittain suun-
nilleen siitä asti, kun myymälä avattiin. Hän ei yleensä etsi mitään 
erityistä, mutta tuunaa mielellään löytämiään vaatteita ja verhoja 
omannäköisikseen. Salmelan periaatteena on, että hän ostaa 
tavaraa tavallisesta kaupasta vasta sitten, jos ei  löydä tarvitsemaan-
sa kierrätysmyymälästä.

Samanlaista palautetta kuulee muiltakin: ihmiset eivät tahdo 
enää ostaa kaikkea uutena. 

 ■

Muistoja muuttorumbasta

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen en-
simmäinen Espoon myymälä aloitti Espoon 
keskuksessa vuonna 1994, kun kaupun-
gin ylläpitämä kierrätysmyymälä annettiin 
yhtiön hallintaan kaupungin tultua yhtiön 
osakkaaksi. Sittemmin 2000-luku on ollut 
yhtä muuttojen sarjaa. 

Espoon keskuksesta muutettiin rivakas-
ti Olariin vuonna 2002, kun vuokranantaja 
irtisanoi vuokrasopimuksen. Väliaikaisiin ti-
loihin mahtuminen tuotti päänvaivaa, sillä 
Olarin ostoskeskuksessa oli pärjättävä vai-
vaisella 400 neliöllä. Vuoden 2003 alusta 
myymälä saatiin siirrettyä 1000 neliön ti-
loihin Länsikeskukseen, Ison Omenan ku-
peeseen. Vuokrasopimus päättyi lokakuus-
sa 2004 ja jälleen piti etsiä uutta toimipis-
tettä. Joulukuun alussa myymälä avattiin 
Mäkkylässä. Siitä kahden vuoden kulut-
tua myymälä muutti nykyiselle paikalleen 
Matinkylään.

Myymäläpäällikkö Pirjo Sorjonen muistaa 
hyvin muuton Matinkylään, sillä siitä kehkey-
tyi melkoinen hulabaloo. Vanhan myymälän 
tuotteista pyrittiin pääsemään eroon alen-
tamalla hintoja ja viimeisenä päivänä kaikki 
tavarat oli määrä antaa ilmaiseksi. Viimeisen 
aamun koittaessa oven taakse oli muodos-
tunut pitkä jono. Ihmiset suorastaan rynni-
vät sisään ja myyjät ihmettelivät päältä, kun 
asiakkaat lastasivat raivokkaasti tavaraa 
kasseihin, ostoskärryihin ja jopa kottikärryi-
hin. Iltaan mennessä kauppa oli tyhjentynyt. 
Vain laskettelumonoja ja suksia jäi jäljelle. 
”En ole koskaan urallani nähnyt vastaavaa 
innostusta”, Sorjonen kertoo huvittuneena.
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Remonttireiska tekee 
löytöjä Tikkurilassa 

Tikkurilan toimipiste Horsmakuja kuudessa on monelle remontoi-
jalle tuttu paikka. Pihamyymälässä on tarjolla jos jonkinlaista tarvi-
ketta ovista vessanpönttöihin.

”Tässä on meidän aarteita”, Martti ”Mara” Pesonen osoittaa lukui-
sissa koreissa säilytettäviä rakennustarvikkeita: lukonosia, kettinke-
jä ja vetimiä. Suosittuja löytöjä ovat myös lavuaarit, vessanpöntöt 
sekä piha- ja keittiökalusteet.

Suosittu on myös Pesonen itse. Hänen esitellessään paikkoja 
moni tulee nykimään hihasta. Kuulumisia vaihdetaan ja tavaraa 
tuodaan. Lopulta Pesonen seisoo toisessa kädessään patja ja toises-
sa tennismaila. Pari vuotta Kierrätyskeskuksella työskennellyt mies 
juttelee mielellään asiakkaiden kanssa. Omien sanojensa mukaan 
hän on vähän hölösuu. Tarinaniskijä hän ainakin on.

Grilli nimeltä Sputnik
Rakennustarvikkeiden joukosta voi tehdä kullanarvoisia löytöjä – 
varsinkin, jos mielikuvitusta riittää. Kerran Pesonen pakkasi autoon-
sa suuren munanmuotoisen metallisen vesisäiliön, jonka kylkeen 
oli leikattu aukko. Työkaverit ihmettelivät valintaa, mutta miehellä 
oli visio: säiliöstä tulisi mainio pihagrilli. Sputnikiksi nimetty grilli 
on herättänyt sittemmin sellaista ihailua, että muutkin ovat etsi-
neet vastaavanlaista säiliötä. ”Eipä ole löytynyt”, Pesonen päättää 
hiukan ilkikurisena. 

Hyviä löytöjä on hauska tehdä etenkin kesäisellä säällä, mutta 
tilanne on talvella toinen. Rakennustarvikkeita myydään pihalla 
ympäri vuoden, koska sisätiloihin ne eivät mahdu. Uusia, suurem-
pia tiloja on etsitty ja niitä toivotaan hartaasti. Toisaalta paikasta on 
haikea luopua: Horsmakujalla on toimittu vuodesta 1996, ja asiak-
kaat tuntevat paikan hyvin.

 ■

 ■
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Hääteemaa ja viihtyisä kirjasto
Pihan rakennustarvikepuolelta siirrytään toisenlaisiin tunnelmiin 
myymälän sisätiloissa. Myymälää remontoitiin viihtyisämmäksi 
vuonna 2007 ja sisustus on edelleen jatkuvassa muutostilassa. Etei-
seen loihditaan tunnelmaa vaihtuvilla teemoilla. Heinäkuun hääpu-
vut ja kauniisti koristeltu juhlapöytä vaihtuvat pian uuteen koko-
naisuuteen, sillä henkilökunta on haka keksimään uusia teemoja 
monipuolisen valikoiman esittelyyn.  

Sisustuksen ja pukeutumisenkin suhteen täällä osataan mukavas-
ti hassutella. Cowboyt ja prinsessat palvelivat asiakkaita vappuna, 
kun henkilökunta vietti naamiaisia – oman talon valikoimista koo-
tuilla asuilla, luonnollisesti. Edellinen muotinäytös nähtiin maalis-
kuussa 2010, kun Plan B:n tuotteet saatiin ensimmäistä kertaa Tik-
kurilan valikoimiin.

Myymälää kehitetään yhteisvoimin ja asiakkailta on saatu paljon 
positiivista palautetta niin sisustuksen uusista tuulista kuin rennos-
ta tunnelmastakin. Kesän 2010 uutuus on rauhalliseen nurkkauk-
seen rakennettu kirja- ja taidegalleria. Hyllyt on täytetty kaikenlai-
sella kirjallisuudella tietokirjoista dekkareihin. Punainen sohva on 

Vakioasiakas Maja Breife selaa Plan B:n  ■

vaaterekkiä. Kierrätystä suosiva Maja etsii 
persoonallisia vaatteita ja astioita.  

Martti ”Mara” Pesonen on  ■

vastaanottanut asiakkaan lahjoittaman 
patjan ja tennismailan. Vierellä 
myymälävastaava Tarja Kauppinen. 
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tuotu asiakkaiden mukavia lukuhetkiä varten. Seinälle ripustetuis-
ta tauluista voi yrittää bongailla taidemaailman arvostamia helmiä. 
Myymäläpäällikkö Olli Sarpo kertoo myyneensä muun muassa kier-
rätykseen tulleita arvokkaita Jalmari Ruokokosken teoksia.

Asiakkaat etsivät helmiä myös huonekalujen joukosta, jotka 
tulevat kierrätykseen entistä paremmassa kunnossa. Kysyttyjä tuot-
teita ovat erityisesti 60-luvun tiikkikalusteet. 

Boku päivystää lelupalkalla
Tikkurilan myymälässä on vielä yksi erikoisuus, joka viehättää eri-
tyisesti lapsia: henkilökuntaan kuuluu kultainennoutaja. Boku ma-
koilee kassan takana ja ottaa silittelyt vastaan tottuneesti. Kun sanon 
”kassavastaava”, koira valpastuu ja nostaa päätään. Hän on oppinut 
tittelinsä, joka lukee myös valjaisiin kiinnitetyssä nimikyltissä. 

3,5-vuotias Boku on ollut nelikuisesta asti asiakaspalvelutehtä-
vissä. Isäntä Ari Kulmala ja emäntä Jaana Kulmala ovat kätevästi 
itsekin Kierrätyskeskuksen pitkäaikaisia työntekijöitä. Kun Boku ei 
ole paikalla, häntä kysytään jatkuvasti. Päivän päätyttyä hauva osaa 
itse jolkottaa leluosastolle valitsemaan mieleisensä palkkion.

Lasten suosikki Boku on saanut fanipostia. ■

Vantaan myymälä vuonna 2010 ja 2004 (oikealla). Somistukseen on panostettu etenkin viime vuosina. ■
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Kuljettajien matkassa

Kierrätyskeskuksen autot hakevat lahjoittajilta tavaraa 

ja tuovat suuremmat ostokset asiakkaan kotiin. Kuljet-

tajan työpäivään mahtuu pienehkön muuttokuorman 

verran tavaraa. 

Hietalahden myymäläpäällikkö Jukka Risu istuu apukuskin paikalla 
ja lukee ajolistaa, josta selviää päivän kuljetusten järjestys. Sairastu-
misen vuoksi miehitys jäi aamulla vajaaksi, mutta myymäläpäällik-
kö venyy moneen. Puikoissa istuu Marko ”Max” Toivokainen, jolla 
on takanaan kuusi viikkoa työharjoittelua kuljettajana. ”Minulle 
sopii liikkuva työ ja asiakaspalvelustakin on kokemusta”, kertoo 
aiemmin ravintola-alalla työskennellyt Toivokainen.

Nyt viedään monta pahvilaatikollista kirjoja Kampin suutarille. 
Suutari Hannu Heiskanen ylläpitää ilmaiskirjojen hyllyä aivan lin-
ja-autoaseman portaiden yläpäässä. Kierrätyskeskus huolehtii sinne 
matkalukemista kolmen viikon välein. Nähtävästi kirjat tekevät 
kauppansa, koska hyllyt ammottavat tyhjyyttään. 

Suutarin henkilökunta jää purkamaan kirjoja ja myymäläpääl-
liköllä on jo kiire muihin tehtäviin. Lönnrotinkadulla apukuskin 
paikan valtaa vuoden Kierrätyskeskuksella töitä tehnyt, etunimel-
lään esiintyvä Rami. Hän pirauttaa tottuneesti asiakkaalle ja kertoo, 
että saavumme 10–15 minuutin päästä. Töölöläiseltä asiakkaalta 
haetaan keittiön pöytä ja kolme tuolia.

Kuljetukset ovat Kierrätyskeskuksen tehtävistä raskaimpia. Paina-
vien tavaroiden kanniskelu onnistuu vain hyväkuntoisilta ja silloin 
tällöin joku venäyttää selkänsä tai kolauttaa kouransa. 

Miesten mielestä pahimpia kannettavia ovat suuret kirjahyllyt.
”Paitsi Ikean huonekalut eivät paina mitään!” he nauravat.  
Ihmisten suhde tavaraan on muuttunut ja tässä työssä sen 

huomaa. ”Jengi ostaa H&M:ltä halvalla vaatteita, jotka kestävät 
vain muutaman pesun. Mutta ihmiset tykkäävät vaihtelusta ja 
ostavat uutta tilalle. Sama juttu on huonekalujen kanssa. Kukaan 
ei valita, vaikka ne hajoavat kahden vuoden päästä”, Toivokainen 
huomauttaa. 

Ikean huonekalut  ” eivät paina 
mitään! ”
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Mannerheimintiellä Toivokainen surauttaa tehokkaan U-käännök-
sen. Syksyllä 2009 autoihin hankitut navigaattorit helpottavat ajoa. 
Aikaisemmin osoitteita tarkisteltiin puhelinluettelon karttalehdistä. 
Tosin navigaattoriinkaan ei voi täysin luottaa. Kuljettajan on luotet-
tava maalaisjärkeensä, ja työ antaa lyhyessä ajassa aimo annoksen 
paikallistietoutta.   

Kahdeksan keikkaa päivässä
Hietalahden myymälässä kuljetuksia hoidetaan yhdellä pakettiautolla 
ja kaikkiaan autoja on yhdeksän. Kierrätyskeskuksella tehtiin lähes 12 
000 kuljetusta – vientiä ja noutoa – vuonna 2009. Yhdellä autolla hoi-
detaan noin kahdeksan keikkaa työpäivän aikana. Enemmänkin voisi 
ajaa, mutta kortillisista työntekijöistä on ollut pulaa. Viikon päästä 
haastattelusta Lönnrotinkadun tiimiin saadaan neljäs kuski. Myös kor-
tittomia varastomiehiä palkataan kuljetukseen apumiehiksi.

Kierrätyskeskusta voi ajomäärien perusteella verrata mihin 
tahansa kuljetusyritykseen. Vuosien varrella ajojärjestelmiä on kehi-
tetty. Kun tavaroiden perillepääsystä ei ollut varmuutta, kehitettiin 
kuormakirjajärjestelmä. Keväällä 2010 odotetaan uudistusta, jonka 
myötä  koko ajojärjestelmä sähköistetään, ja kuormakirjojen kirjoit-
taminen käsin loppuu. 

Vaikka ajojärjestelmät kehittyvät, voi tekevälle silti sattua. Kerran 
eräs kuljettaja kyseli töölöläisrouvalta sohvaa mukaansa, vaikka 
rouva odotti ostamaansa sohvaa tuotavaksi. Sohva haettiin rouvalle 
tietenkin pian. 

Tällä kertaa Ramin on sanottava Mechelininkadulla odottaville 
sohville ei kiitos. Vaaleat kangassohvat ovat tahriintuneet, eivätkä 
kelpaa uudelleenkäyttöön. Autoon kannetaan vain tietokoneen mo-
nitori ja rullalle kääritty matto. ”Ihmiset yllättyvät, ettemme ole 
mikään kaatopaikka”, Rami kommentoi. Suurin osa asiakkaista 
kuitenkin ymmärtää hyvin, ettei rikkinäistä ja likaista tavaraa voi 
myydä tai antaa eteenpäin. 

Yritykset lahjoittavat toisinaan erikoisempaakin tavaraa. Taannoin 
eräs yritys lahjoitti tuhansittain tyhjiä kansioita. Onneksi niille löytyi 
käyttöä Askartelupörssissä.

Haalitut tavarat viedään jälleen Lönnrotin kadulle. Toivokainen ja 
Rami jäävät lounaalle ja autoon hyppäävät iltavuorolaiset Arto Latva-
niemi ja Arvi Velikainen. 

Ajojärjestelijöiden puhelin soi  ■

tiuhaan. Useimmiten asiakkaat 
sopivat tavaroilleen noudon, mutta 
kierrätyksestä kysellään yleisestikin: 
minne pitää viedä vaikkapa vanhat 
maalipurkit? Kuvassa Arja Eloranta, 
joka sopii Helsingin ajokeikkoja. 

Huonekalujen kantaminen on hikistä  ■

puuhaa. Arto Latvaniemi hakee sohvaa 
lahjoittajalta Munkkiniemestä.

38



Työnhaku ei ollut helppoa 
Latvaniemi on tehnyt työtä vasta kuukauden. ”Illalla kyllä tietää teh-
neensä töitä”, hän naurahtaa. Välillä pitkiä aikoja työttömänä viettänyt 
59-vuotias Latvaniemi uskoo, että Kierrätyskeskuksen pesti on hänelle 
viimeinen: eläkeikä lähestyy. 

Kuljettajat on palkattu Kierrätyskeskukselle työllistettyinä. Ennen 
Kierrätyskeskusta Latvaniemi haki varastotöitä, mutta se ei ole ollut iäk-
käälle helppoa. ”Noin 50 lähetetystä työhakemuksesta vain 2–3:een vas-
tattiin, että kiitos ei.” 

Velikaisella olisi työikää jäljellä vielä 10 vuotta. Venäläissyntyise-
nä hän puhuu suomea aksentilla ja uskoo, että kielitaidon puute estää 
saamasta töitä vapailta työmarkkinoilta. Latviassa hän on työskennel-
lyt kuorma-auton kuljettajana, taksiyrittäjänä ja metrokuljettajan 
apulaisena.   

Elämänmenoa auton ikkunasta
Ajolistan mukaan Urheilukadulla odottaa tietokonepöytä. Pöytänsä lah-
joittava Helena von Alfthan kertoo käyttävänsä Kierrätyskeskuksen pal-
veluja aina silloin tällöin, kun on hankkimassa uusia huonekaluja. Nyt 
vanha pieni tietokonepöytä sai lähteä, kun entistä ehompi löytyi Marte-
lasta. Kierrätyskeskuksen myymälöistä von Alfthan on tehnyt laadukkai-
ta löytöjä, esimerkkinä huoneistossa nököttävä Lundian matala hylly. 

Lopulta auton nokka suunnataan kohti Hietalahtea, jotta iltavuorolai-
setkin pääsevät myöhäiselle lounaalle. Auto matelee pitkin Esplanadin-
katua ja autossa ehtii tarkkailla helsinkiläistä elämänmenoa. Vastaan 
marssii sotilasparaati. Ruskeat poliisihevoset johtavat korvat höröllä ja 
takana harmaiden univormujen  soittokunta päristelee rumpuja ja ko-
hottelee torvia.

”Vielä viime viikolla puisto oli täynnä aurinkoa ottavia ihmisiä”, Lat-
vaniemi muistaa hellejakson.

Lämpimästi hän muistaa myös erästä rouvaa, joka hikisen kantoura-
kan jälkeen tarjosi miehille kylmää mehua. Lounaan jälkeen on jäljellä 
enää kaksi keikkaa ja kuljettajat pääsevät hyvin ansaitulle iltalevolle.

Kierrätyskeskuksella 
tehtiin lähes 12 000 
kuljetusta vuonna 2009

Hyvä kiertää -keräys-
 autot palvelevat

Tilattavien noutojen lisäksi Kierrä-
tyskeskuksen autot keräävät tavaraa 
ennalta ilmoitetuista paikoista. Esi-
merkiksi perinteiseksi muodostuneella 
paikalla Töölön torilla on käyty kerää-
mässä tavaraa kerran kuussa vuodesta 
2005 lähtien. 

Keväällä 2010 järjestettiin laaja ke-
räyskierros yhteistyössä Stena Tech-
noworld Oy:n kanssa. Silloin autot 
vastaanottivat paitsi käyttökelpoista 
tavaraa, myös metallia, sähkö- ja elekt-
roniikkaromua sekä ongelmajätteitä.
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Tavaroita, jotka eivät kelpaa uudelleen käyttöön sellai-

senaan, voidaan korjata tai uudistaa kokonaan ja antaa 

niille näin uusi elämä. Kierrätyskeskus kunnostaa kier-

rätykseen tulleita kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, 

tietokoneita ja polkupyöriä. Plan B:n verstaissa puoles-

taan loihditaan vanhoista tavaroista uusia oivalluksia 

kuten vaatteita, asusteita ja huonekaluja.

Laitteiden 
korjaaminen 
kannattaa

Kierrätyskeskuksessa on korjattu ko-
dinkoneita ja elektroniikkaa vuodesta 
1996 lähtien, jolloin aloitettiin EU:n, 
Helsingin kaupungin ja valtion ra-
hoittamat kodinkoneiden huolto- ja 
korjauskurssit. Kurssitoiminta päättyi 
keväällä 2001, jolloin korjausverstaista 
tehtiin pysyvä osa Kierrätyskeskuksen 
toimintaa. Verstaisiin haluttiin panos-
taa, sillä erilaisia metalleja sisältävien 
laitteiden valmistaminen vie paljon 
luonnonvaroja. Laitteita korjaamalla 
voidaan siis saavuttaa mittavia säästö-
jä luonnonvarojen kulutuksessa. 

Kierrätyskeskuksen sähkölaitteiden 
kunnostus jakaantuu kolmeen linjaan: 
kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja 
tietotekniikka. Kodinkonepuolella eli 
ns. valkoisella linjalla Kyläsaaressa 
korjataan pesukoneita, liesiä, mikro-
aaltouuneja ja kylmälaitteita. Kyläsaa-
ren viihde-elektroniikkapuolella kor-
jataan etenkin televisioita ja Espoossa 
vuonna 2008 aloittaneessa verstaassa 
stereoita ja dvd-laitteita. Atk-verstas oli 
koko 2000-luvun Tikkurilassa, mutta 
muutti sieltä keväällä 2010 Hietalah-
den kaupan yhteyteen. 

Van Chivorn korjaa laitteita  ■

Matinkylän toimipisteessä.

40



Kodinkoneet ja telkkarit 
korjataan Kyläsaaressa
Kyläsaaren kahdessa verstaassa korjataan vuosittain satoja laitteita. 
Siellä saakin hyvän kuvan laitekannan kehityksestä. Tekniikan ke-
hittyminen näkyy kaikissa laitteissa, mutta erityisen nopeaa kierto 
on ollut viihde-elektroniikassa. Esimerkiksi markkinoille 2000-
luvun alkupuolella tulleet taulutelevisiot ovat syrjäyttäneet kuva-
putkitelevisiot lähes kokonaan. Myös 2006–2007 tapahtunut digi-
tekniikkaan siirtyminen aiheutti laitekannan uusiutumista. 

Telkkarinkorjaaja käyttää mikroskooppia
Mitä enemmän laitteissa on niiden toimintaa ohjaavaa elektroniik-
kaa, sitä monimutkaisemmaksi niiden korjaaminen on tullut. Enää 
ei esimerkiksi selvitä ilman huoltomanuaaleja niin kuin analogisten 
televisioiden aikana, jolloin kaikki laitteet toimivat saman kaavan 
mukaan. 

Tekniikan kehittyessä myös korjaajien on pitänyt opetella uusia 
taitoja kuten pintaliitostekniikan käyttöä. Pienimmät taulutelevi-
sion sisään kätkeytyvät pintaliitokset ovat vain puolen millimetrin 
kokoisia, jolloin työssä käytetään apuna mikroskooppia.

Mikä taulutelkkari kestäisi?
Televisioiden kohdalla ei päde vanha sääntö, jonka mukaan halvalla 
ei saisi hyvää: ”Kaikkien taulutelevisioiden paneelit tehdään muu-
tamassa suuressa tehtaassa eli kaikissa laitteissa käytetään pitkäl-
ti samoja osia”, kertoo Kierrätyskeskuksen sähkötyönjohtaja Matti 
Ruotsalainen. Näyttöä ohjaavissa prosessoreissa on kuitenkin eroja, 
mutta niiden laatua ei voi päätellä laitteen hinnasta. Ruotsalainen 
suositteleekin kiinnittämään huomiota etenkin laitteen takuuai-
kaan. Itse hän hankkisi edullisen television, jossa on mahdollisim-
man pitkä takuu. ”Ja televisio pitää tietysti nähdä käytössä ennen 
ostopäätöstä, jotta kuvan laadun voi tarkistaa”.
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Elektroniikkaa myös kodinkoneisiin
Kodinkonepuolella suurin muutos 2000-luvun aikana on ollut oh-
jauselektroniikan tulo laitteisiin, ja ikävä kyllä myös koneiden 
laadun heikkeneminen. ”Pesukoneet ovat huonontuneet paljon. 
Pari vuotta vanhoja pesukoneita tulee meille laakerit sököinä”, 
kuvailee lähes koko 2000-luvun Kierrätyskeskuksella kodinkone-
korjaajana työskennellyt Raimo Teivonen yleistä tilannetta, jossa 
koneen perusosat ovat pettäneet eikä korjaaminen enää kannata. 

Kestävää pesukonetta haluaville Teivonen suosittelee laatumerk-
kejä. ”Esimerkiksi Mielen koneet kestävät, mutta ne tietysti maksa-
vatkin.” Eli kodinkonepuolella laadusta kannattaa yhä maksaa. 

Kyläsaaren kodinkoneverstaalla on töissä samaan aikaan kolmes-
ta neljään miestä, samoin elektroniikkapuolella. Lisäksi Espoossa 
korjaajia on ollut yksi tai kaksi.

2000-luvun vaihteesta eteenpäin Kyläsaaren verstaita veti Tauno 
Moilanen. Hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2002 elektroniikka-
puolen ja koko sähkötyöpuolen johtoon siirtyi Matti Ruotsalai-
nen. Kesällä 2010 taloon saatiin uusi verstaspäällikkö, Juha Vuorio. 
Hänen tehtävänään on kehittää korjausverstaiden toimintaa entistä 
toimivammaksi.  

Vanhoja analogisia televisioita  ■

Kyläsaaressa vuonna 2002.

Raimo Teivonen tekee takuutyötä  ■

kodinkoneverstaalla. Kaikille 
Kierrätyskeskuksessa korjatuille 
sähkölaitteille annetaan kolmen 
kuukauden takuu, joten vanhan 
laitteen hankinta on turvallinen 
valinta.

 ■  ■

42



Tietokonetulva
Atk-laitteiden korjaaminen aloitettiin Kierrätyskeskuksessa vuonna 
2001 vähitellen, kun Tikkurilaan saatiin töihin talon ensimmäinen 
atk-korjaaja Ari Suhonen. Kymmenen vuoden aikana muutos tieto-
koneverstaalla on ollut suunnaton: kierrätykseen tulevien koneiden 
määrä on räjähtänyt käsiin. 

”Alkuaikoina tietokoneita haalittiin mistä saatiin, mutta nyt Kier-
rätyskeskuksen toimipisteisiin tuodaan kymmeniä laitteita päiväs-
sä”, kertoo Suhonen.

 Toisaalta myös korjaajien määrä on lisääntynyt, joten korjaus-
kapasiteettiakin on nyt enemmän kuin 2000-luvun alussa. Atk-kor-
jauksessa työskenteli 2000-luvun lopussa Suhosen lisäksi keskimää-
rin kolme miestä vaihtuvissa työsuhteissa.

 Vuosina 2007−2008 atk-verstaalla oli töissä erityisen paljon opis-
kelijoita, sillä silloin tehtiin yhteistyötä Vantaan sähköalan oppi-
laitoksen kanssa. Harjoittelu kierrätyskeskuksella korvasi myös 
opinto-ohjelmaan kuuluneen Linux-kurssin, sillä käyttöjärjestel-
mä tuli opiskelijoille tutuksi atk-verstaassa koneiden asennuksen 
yhteydessä. 

Käyttövalmis tietokonepaketti 3kk takuulla
Atk-verstaan miehet valikoivat Kierrätyskeskukselle tulevien ko-
neiden joukosta korjauskelpoisimmat, hoitavat ne käyttökuntoon 
ja asentavat koneisiin avoimen lähdekoodin OpenOffi  ce-ohjelmis-
topaketin. Koneen mukana tulee myös virustorjunta, eli Kierrätys-
keskuksesta ostettu tietokone on täysin käyttövalmis. Laitteilla on 
myös kolmen kuukauden täystakuu, mikä tekee vanhan ostamises-
ta turvallisen valinnan. Lisäksi keskusyksikköjä, näyttöjä ja muita 
oheislaitteita myydään jonkin verran erikseen.
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SER kiertoon

2000-luku oli sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrä-

tysjärjestelmän pystyttämisen aikaa Suomessa. Uuden 

järjestelmän rakentumisessa oli mutkansa, mutta 

vuonna 2010 kierrätysjärjestelmä toimii mallikkaasti. 

Kierrätyskeskus osallistuu laitteiden kierrättämiseen 

etenkin korjaamalla laitteita uudelleenkäyttöön. 

SER-keräyksessä on koettu monenlaisia vaiheita 2000-luvun aikana. 
Ennen vuotta 2003 Kierrätyskeskukselle otettiin vastaan pääasias-
sa sellaisia laitteita, joita pystyttiin kunnostamaan kodonkone-, 
elektroniikka- ja atk-verstaissa. Tosin vuonna 2001 oltiin vähän 
aikaa mukana kokeilussa, jonka puitteissa otettiin vastaan kaikkia 
laitteita. 

Maksullinen vastaanotto alkaa
Kaikenlaisen SE–romun kattanut maksullinen vastaanotto aloitet-
tiin joulukuussa 2002 yhteistyössä YTV Jätehuollon ja Kuusakoski 
Oy:n kanssa. Tämä yksinkertaisti vastaanotettavan tavaran ohjeis-
tuksia, mutta matkassa oli mutkiakin. Asiakkaat esimerkiksi jätti-

vät usein laitteita yöaikaan Kierrätyskeskuksen portin ulko-
puolelle välttääkseen keräysmaksun. 

”Usein aamulla sai ensimmäiseksi hakea 
nokkakärryt ja raivata ajoväylän, jotta 

autot pääsivät portista sisään”, muiste-
lee 2000-luvun Tikkurilan myymälä-

päällikkönä toiminut Asko Vainio 
SER-keräyksen historiaa. 

Maksullinen vastaanotto 
päättyi elokuuhun 2005, jolloin 
astui voimaan sähkö- ja elekt-
roniikkaromun tuottajavastuu.

Mikä SER?

SER eli sähkö- ja elektroniikkaromul-
la tarkoitetaan kaikenlaisia sähkö-
laitteita, jotka poistetaan käytöstä. 
Jätelain mukaisesti SER–laitteiden 
kierrättämisestä ovat vastuussa lait-
teiden tuottajat. Ne ovat perustaneet 
erilaisia tuottajayhteisöitä hoitamaan 
kierrätysvelvoitetta.
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Tuottajavastuu alkoi kesällä 2005
Uuden tuottajavastuusta annetun lain mukaan laittei-
den tuottajien piti huolehtia laitteiden kierrättämisestä 
ja kierrätyksen kuluista, joten vanha maksullinen jär-
jestelmä ajettiin alas. Tämän jälkeen Kierrätyskeskuk-
sella otettiin jälleen vastaan vain sellaisia laitteita, joita 
pystyttiin kunnostamaan verstaissa uudelleenkäyttöön. 
Käytännössä tämä tarkoitti pesukoneita ja helloja sekä 
toimivia televisioita ja atk-laitteita.

 
Kuluttajille siirtymäaika oli hankala, sillä kaikkea SE-
romua ei enää otettukaan vastaan vanhassa tutussa pai-
kassa, ja Kierrätyskeskuksen toimipisteistä jouduttiin 
käännyttämään pois turhautuneita asiakkaita.

Uusi keräysjärjestelmä laajeni vähitellen ja marras-
kuussa 2006 Kyläsaaren toimipisteeseen saatiin SE-ro-
mun vastaanottopiste yhteistyössä SER-Tuottajayhteisön 
ja Kuusakoski Oy:n kanssa. Sinne kuluttajat saattoivat 
tuoda veloituksetta kaikenlaisia sähkö- ja elektroniikka-
laitteita niiden kunnosta riippumatta. 

Espoossa ja Vantaalla otettiin vastaan pääsääntöisesti 
vain toimivia laitteita, kunnes näihinkin toimipisteisiin 
saatiin tuottajavastuujärjestelmään kuuluvat SER-keräys-
pisteet huhtikuussa 2008. Niistä laitteet menevät Stena 
Technoworld Oy:lle. 

Kierrätyskeskukseen tuotuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita kunnostetaan aina ensisijaisesti uudelleenkäyt-
töön, jos se vain on mahdollista. Muut laitteet toimite-
taan valtuutetuille käsittelijöille.

Korjaukseen kelpaamattomia sähkö-  ■

ja elektroniikkalaitteita siirretään Stenan 
autoon talvella 2009 Tikkurilassa. 
Stena toimittaa laitteet murskattavaksi, 
jolloin niistä otetaan talteen 
hyödyntämiskelpoiset materiaalit.
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Pyörät pyörimään

Kierrätyskeskuksen Tikkurilan toimipisteessä on kunnostettu pol-
kupyöriä vuodesta 2007 lähtien, kun taloon saatiin korjauspuo-
len monitaituri Kaitsu Osenius. Aluksi toiminta oli pienimuotois-
ta, mutta vuonna 2008 korjattiin myyntikelpoiseksi jo noin 200 
polkupyörää. 

Huhtikuussa 2010 myös Matinkylän toimipisteeseen perustettiin 
pyöräverstas Tikkurilan hyvien kokemusten innoittamana. Siellä 
pyöriä kunnostaa Kari Hämäläinen.

Pyöriä Tikkurilassa. Kuva Adolfo Vera. ■
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Uusiomuodin aallonharjalle

Plan B -tuotemerkin persoonalliset vaatteet, laukut, asus-

teet ja huonekalut tekevät tavaroiden uudelleenkäytöstä 

hauskaa. Idea syntyi vuonna 2005 sopivasti  uusiomuodin 

aamunkoittoon.

Kun Plan B:tä ryhdyttiin vuonna 2005 suunnittelemaan, ideaa 
vanhan muokkaamisesta uudeksi toteuttivat vasta Globe 
Hope ja Secco. Sittemmin kierrätysperiaatetta toteuttavia 
vaate- ja muita tuotemerkkejä on tullut huomattavasti lisää.     

Plan B syntyi alun perin mainostoimisto Toukokuun, 
Kierrätyskeskuksen sekä muotoilija Anna Holopaisen yhtei-
senä hankkeena. ”Toukokuun toimitusjohtajan Taina Marjanen 
teki töitä Kierrätyskeskukselle ja minä tapasin hänet muissa kuviois-
sa”, muistelee Holopainen. 

Marjanen keksi yhyttää Kierrätyskeskuksen ja kierrätysaatetta to-
teuttavan muotoilijan. Keväällä 2006 Holopainen ryhtyi valmistamaan 
varsin mielikuvituksellisia tavaroita ja huonekaluja. Vanhoista puhe-
limista tehtiin valaisimia ja tennismailoista tuolin selkänojia. Silmä-
laseista syntyi oviverho. 

Trashion ware tunnetuksi
Irina Aardemäe puolestaan otti vastuulleen vaatteiden suunnitte-
lun. Hän oli tullut taloon jo vuonna 1999 ja kaipasi uusia haastei-
ta. Myös ompelimo toimi ennestään, mutta se tunnettiin huonosti. 
Plan B:n tuleminen muutti asian. 

Mainostomisto Toukokuussa paiskittiin töitä uuden trashion 
ware designin brändäämiseksi.  Tyylikäs julistekampanja synnytti 
kehuja muun muassa Markkinointi & Mainonta -lehdessä, ja Plan B 
valtasi runsaasti palstatilaa sisustus- ja muotijuttuina.

Irina Aardemäe luotsaa Plan B:tä.  ■
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” -- Parasta koko 
kampanjassa...

...on kuitenkin vain ihan se tosiasia, että Kierrätys-
keskus mainostaa. Kesän kampanjan ja koko Plan B:n 
imagon takana olevan Mainostoimisto Toukokuun 
pomo Taina Marjanen sanoi taannoin käymässämme 
keskustelussa asian hurjan hyvin. Vapaasti siteera-
ten: ’On se nyt kumma, että suurin osa mainonnasta 
pyrkii vain myymään kuluttajalle niitä taas kerran niin 
helvetin paljon ihmeellisempiä hammasharjoja.’” 

 Markkinointi & Mainonta 25/2006

Plan B esittäytyy Kierrätystehtaan  ■

muotinäyöksessä huhtikuussa 2010.

Palkittu mainosjuliste on  ■

Mainostoimisto Toukokuun käsialaa.

Hietalahden kaupan varasto toimi aarreaittana molemmille suun-
nittelijoille. Puutteelliset työtilat kuitenkin rajoittivat sisustustuot-
teiden valmistusta, eikä kaikenlaisia tekniikoita voinut soveltaa. 
”Silloin vielä testattiin, mitä Plan B voisi olla ja mihin suuntaan sitä 
lähdetään kehittämään.” 

Holopaisen tavaroiden tuotannosta luovuttiin muutaman kuu-
kauden kuluttua. Kokemuksesta oli kuitenkin hyötyä nuorelle 
muotoilijalle. ”Minua pyydettiin vielä moneen kierrätysjuttuun 
mukaan.”
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Plan B -ompelimossa loihditaan  ■

vanhasta uutta. Harjoittelija Iman 
el Asakallani työn touhussa.

Suosittu harjoittelupaikka
Alun hakemisen jälkeen Plan B on keskittynyt yhä selkeämmin 
vaatteiden ja huonekalujen tuotemerkiksi. Samalla työntekijämää-
rä on kasvanut. Kesällä 2010 Plan B:n vaateverstaalla työskentelee 
neljä työntekijää ja kolme harjoittelijaa. Huonekalujen verhoilussa 
on yksi työntekijä ja harjoittelija. 

Kunkin työntekijän osaaminen tuo valmistukseen oman maus-
teensa. Plan B on saanut kokoelmiinsa esimerkiksi hattuja modis-
tiharjoittelijan valmistamana.  Harjoittelupaikkana verstas onkin 
haluttu. Plan B:n oppiin tullaan jopa Lapista asti. 

Irina Aardemäe vastaa tuotemerkistä ja on edelleen innoissaan 
vaatteiden suunnittelusta. Inspiraation lähteenä voi toimia vaikka-
pa vaatekasasta löytyvä nauha. ”Otan palasen sieltä ja täältä!”

Aikaisemmin ideat pulppuilivat siinä määrin, että siitä häiriintyi-
vät yöunet ja muut työtehtävät. 

”Tuntui, etten voinut keskittyä hinnoittelemiseen, kun jokaisessa 
vaatekappaleessa näin uuden vaatteen. Sitten tuli kausi, kun kaikki 
ideat tuntuivat olevan lopussa.” 

Nyt Aardemäe on oppinut säätelemään luovuuttaan. ”Laitan 
hanaa kiinni aina välillä”, hän nauraa. 
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Osa tavarasta tarvitsee apua löytääkseen uuden käyt-

täjän. Kierrätyskeskuksessa on mietitty, mitä kautta 

vanhat tavarat löytävät uuden kodin mahdollisimman 

kätevästi: yrityksiltä tulevia  mappeja jaetaan opiskeli-

joille, ja Kampin linja-autoasemalla tarjotaan kierrätet-

tyä matkalukemista. Ilmaisen askartelumateriaaliväli-

tyksen kautta vanhoille materiaaleille löytyy puolestaan 

monenmoisia uusia käyttötarkoituksia. Kierrätys-

keskuksen materiaalit ovat hyödyttäneet myös monia 

taiteilijoita.

Lukemista matkailijoille
Kierrätyskeskus on ilahduttanut matkailijoita jakamalla ilmaista 
matkalukemista Kampin matkailukeskuksessa toukokuusta 2006 
lähtien. Tarjolla on lukemista kaiken ikäisille romaaneista tietokir-
joihin ja sarjakuviin. 

Ensimmäisenä vuonna uuden omistajan löysi reilut 8000 kirjaa. 
Kirjojen määrä on noussut vuosittain, ja vuonna 2009 jaettiin jo 
17 000 kirjaa. Kirjoja on jaettu ilmaiseksi myös esimerkiksi Älä osta 
mitään -päivän (30.11.) tapahtumissa 2008 ja 2009. 

Mappeja opiskelijoille
Kierrätyskeskus on jakanut yrityksiltä saatuja mappeja 
opiskelijoille koko 2000-luvun ajan. Mappien jako on 
järjestetty syksyisen oppilaitoskierroksen muodossa. 
Käytännössä se on tarkoittanut mappeja täynnä olevien 

50



rullakoiden viemistä kouluihin opiskelijoiden saataville. Vuoteen 
2007 saakka mappien mukana koululle meni myös ympäristöneuvo-
ja, joka vastasi opiskelijoiden kysymyksiin ja kertoi Kierrätyskeskuk-
sen palveluista. Vuonna 2010 kokeiltiin ensimmäistä kertaa mappien 
jakamista myymälöistä käsin.  Mapit Show:na ja Mappikampanjana 
tunnetun tempauksen kautta on löytänyt uuden kodin 2000−5000 
mappia vuosittain. 

Ilmaista 
askartelumateriaalia
Kierrätyskeskuksen askarteluma-
teriaalivälityksen eli Askartelu-
pörssin kautta tarpeettomalle ma-
teriaalille löytyy tyytyväisiä käyt-
täjiä. Kun askarteluun käytetään 
jämämateriaaleja, samalla säästyy 
luonnonvaroja ja ilmastopäästöjä 
tulee vähemmän.

Askartelupörssi välittää askartelumateriaaliksi sellaista tavaraa, 
jota on vaikeaa hyödyntää muuta kautta. Valikoimissa on esimerkik-
si rikkinäisiä tavaroita, pikkukrääsää, kangastilkkuja, videokasette-
ja, puurimoja ja pahvirullia. 

”Kaikenlainen pikkusälä on ollut kaikkein suosituinta hakijoiden 
keskuudessa”, kertoo Lönnrotinkadun toimipisteen askartelupörssiä 
vuosina 2008−2009 hoitanut Sinikka Peltonen. 

Askartelumateriaalit on suurimmaksi osaksi seulottu Kierrä-
tyskeskukselle tulevan tavaran joukosta. Lisäksi tulee jonkin 
verran suoria lahjoituksia yrityksiltä.

Askartelupörssin käyttäjiä ovat esimerkiksi Taideteollinen 
korkeakoulu, Kuvataideakatemia, nuorisoasiankeskukset, 
vanhusten askartelua ohjaavat palvelutalot sekä suuri määrä 

päiväkoteja ja peruskouluja. ”Palvelua kiitetään todella paljon. 
Ja eihän monia materiaaleja, kuten rikkinäisiä leluja, 

saa edes mistään muualta”, summaa Peltonen käyttä-
jien palautetta. 

Askartelumateriaalivälitystä on Hietalahden, Tik-
kurilan ja Matinkylän toimipisteissä. Vuosittain 

materiaaleja haetaan noin tuhat kertaa. 

Kuva: Adolfo Vera ■ 51



Askartelumateriaalit autolla ovelle asti
Askartelupörssi liikkui myös pyörillä 2000-luvun alussa. Lönnrotin-
kadun auto lastattiin aamulla täyteen askartelupörssin tavaraa ja 
sillä ajettiin alueen päiväkotien pihoihin ennalta sovitun aikataulun 
mukaan. Autosta jokaisen päiväkodin henkilökunta sai sitten valita 
haluamansa, ja joka kerta takaisin Lönnrotinkadulle palasi lähestul-
koon tyhjä auto. Askarteluauto kiersi vuosina 2001−2004. Palvelusta 
jouduttiin luopumaan, kun tavaroiden noutopyynnöt lisääntyivät ja 
Kierrätyskeskuksen autot tarvittiin tiiviisti ensisijaiseen työhönsä 
eli kuljettamaan huonekaluja.

Askartele kierrätysmateriaaleista!
Kierrätyskeskuksen sähköinen askarteluopas antaa vinkkejä erilais-
ten jämämateriaalien luovaan käyttöön. Sieltä löytyy ohjeet esimer-
kiksi keppihevosen tekoon vanhasta villasukasta. Askarteluopas val-
mistui vuonna 2004 osin YTV:n rahoituksella ja sitä on täydennetty 
vuosien varrella. 

Askarteluoppaan nettisivu on www.kierratyskeskus.fi /
askarteluopas

Kierrätyskeskus tarjoaa ohjeita ja materiaaleja askarteluihin.  ■
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Tavaratukea kulttuurityöhön
Kierrätyskeskuksen tavaroille on ollut tarvetta monenlaisissa taide-
projekteissa ja muissa tempauksissa. Tavaroita on lahjoitettu, lainat-
tu tai vuokrattu pientä maksua vastaan sadoille tahoille 2000-luvun 
aikana. Vastineeksi lahjoittamastaan tavarasta Kierrätyskeskus on 
saanut usein näkyvyyttä, kuten logonsa käsiohjelmaan.

Yhteistyötahoja ovat olleet esimerkiksi Taideteollinen Korkea-
koulu, Teatteri Naamio ja Höyhen, Mattila & Röhr Productionin 
Kuutamolla -elokuva, Elokuvakerho Montaasi, Espoon videopaja, 
Jope Ruonansuu Show, Ilves-Teatteri, Teatteri Poleemi, Kansallisteat-
teri, Espoo Cine, Tyttöjen linna -taideprojekti ja Vaskivuoren lukio. 
Myös yksittäiset taiteilijat teoksineen ovat saaneet Kierrätyskeskuk-
selta apua. Näistä ovat esimerkkeinä Sami Sarasalon romuprojekti 
vuonna 2004 ja Kaisa Salmen muovivyöry 2010.

Kansallisteatterin Tuntemattomassa  ■

sotilaassa pesukoneet olivat keskeisessä 
roolissa. Kierrätyskeskus lahjoitti laitteita 
produktioon vuonna 2007. Kuva: 
Kansallisteatteri/ Antti Ahonen

Vaskivuoren lukion Grease-musikaalin  ■

lavastukseen ja puvustukseen lainattiin 
materiaaleja Kierrätyskeskukselta 
vuonna 2009. Kuva: Marko Kalmari.
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Kierrätyskeskuksen toiminnan tavoitteena on luonnon-

varojen säästö. Sitä tukevat myös moninaiset lainaus-

palvelut, joita Kierrätyskeskus on tarjonnut vuosien 

varrella. Suurin osa niistä on ollut menestyksekkäitä ja 

ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa myös vuonna 2010.

Peräkärry kuljetustarpeisiin
Kierrätyskeskuksen Espoon, Vantaan ja Helsingin Kyläsaaren toi-
mipisteistä saa lainata peräkärryä panttia vastaan. Peräkärryjen 
lainaus alkoi huhtikuussa 2006 julistekampanjalla, joka näkyi laa-
jasti Espoon ja Helsingin katukuvassa. Ensimmäisenä vuonna perä-
kärryt ehtivät lainaan 550 kertaa, vuonna 2009 jo 750 kertaa.

Lainaa astiat
Jos aiot järjestää kemut ja tarvitset isomman määrän astioita, voit 
lainata ne panttia vastaan Hietalahden toimipisteestä. Saatavilla 
on muoviastioita ja erilaisia posliiniastioita, joista voi yhdistellä 
hauskan kierrätystyylisen kokonaisuuden. Vuonna 2009 lainattiin 
noin 15 000 astiaa 74:ään eri tilaisuuteen. 
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Naamiaisasu juhliin
Kierrätyskeskuksen kautta virtaa kaikenlaista tavaraa, myös naa-
miaisasuja ja muita roolivaatteiksi sopivia asusteita. Niistä koot-
tiin puvusto Hietalahden kaupan yhteyteen, ja rooliasuja lainattiin 
panttia vastaan asiakkaille koko 2000-luvun ajan. Roolivaatelainaus 
lopetettiin vuonna 2009, sillä se oli haastavaa: eri vaatteita on vain 
satunnaisia kokoja, eikä ennakolta koskaan tiennyt, mikä vaate 
sopii kenellekin. Vaatteita myös palautettiin usein likaisina, jolloin 
niitä ei voinut lainata edelleen. 

Leikkilaukut kiersivät päiväkoteja 
Päivä prinsessana tai prinssinä? Kierrätyskeskukseen tulleista he-
peneistä koottiin prinsessa- ja prinssileikkeihin sopivia matkalau-
kullisia, joita lainattiin päiväkodeille vuodesta 2001 lähtien kuu-
kauden ajaksi kerrallaan. Tarjolla oli myös kummitus-, sirkus-, ja 
matkalla maailmalla -varustelaukut. Vaatteet kuluivat käytössä ja 
aktiivinen lainaustoiminta hiipui vähitellen vuoden 2005 jälkeen, 
mutta ehkäpä joskus tulevaisuudessa palvelu herätetään uudelleen 
henkiin. 

Opetusmateriaalien lainaus
Kierrätyskeskus lainaa opetusmateriaaleja. Lönnrotinkadun opetus-
materiaalikirjastosta lainattiin koko 2000-luvun ajan kierrätystä 
ja kestävää kehitystä käsitteleviä videoita kouluille. Saatavilla oli 
myös ympäristökasvatusta ja neuvontaa käsitteleviä kirjoja. Kirjas-
ton toiminta loppui keväällä 2009, kun ympäristökoulu muutti Ka-
lasatamaan. Kalasatamasta lainataan kouluille lajitteluleikkiä, joka 
on ympäristökoulutuksen ikivihreä opetusmateriaali. 

Muita opetusmateriaaleja saa nykyään ladattua kätevästi netistä. 
Tarjolla on esimerkiksi oppaita, jotka johdattavat Vihreän Draaman 
saloihin tai Lennu Liito-oravan ympäristökerhon pitoon. Netissä voi 
katsella myös Rojupöhö-nukketeatterin videoversiota. Osoite Kier-
rätyskeskuksen ympäristökasvatusmateriaalien lähteille on www.
kierratyskeskus.fi /neuvmat

Kuva: Tiia  ■ Kokko
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Näyttelyitä kestävästä 
kuluttamisesta ja elämäntavasta
Kierrätyskeskuksen palveluihin kuuluu myös näyttelyiden lainaus. 
Kierrätyskeskuksessa on ollut kestävään kuluttamiseen liittyvää 
näyttelytoimintaa sen perustamisesta lähtien, mutta 2000-luvun 
alussa painopiste siirtyi paikalleen rakennetuista näyttelyistä kier-
täviin näyttelyihin. Ne kiersivät paitsi eri toimipisteissä myös kou-
luissa, kirjastoissa ja tapahtumissa. 

2000-luvun alkupuolella kierrossa oli seitsemän näyttelyä: Lasten-
kutsut, Paperista puhetta (valmistui 2001), Kestävä elämäntapa (uu-
distettiin 2001), Keken koulu (valmistui 2002), Kuinka hellan korjaus 
kannattaa?, Niksipirkka (valmistui 2004) sekä mappikampanjan 
kanssa kiertänyt Opiskelija-asunto. Niistä suosituin oli Kestävä elä-
mäntapa -näyttely, joka kiersi koulussa aina vuoteen 2008 asti. 

Näyttelyt kuluvat käytössä ja sisältökin vaatii päivitystä, joten 
vanhat näyttelyt poistuivat vähitellen käytöstä. Vuosina 2006−2008 
saatiin käyttöön iso joukko Uusi Elämä -hankkeen puitteissa valmis-
tuneita näyttelyitä, joista suurin osa on ahkerassa käytössä yhä. 

Paperista puhetta  ■

-näyttely kertoi millaisia 
ympäristövaikutuksia 
paperin tuotannolla 
on ja miten sitä 
kierrätetään. 

Niksipirkka -näyttelyyn  ■

oli koottu niksien mukaan 
valmistettuja uusiotuotteita kuten 
kumisaappaista leikatut avokkaat 

ja topista tehty kassi. 

Lapsia luonnosta leluksi -näyttelyssä.  ■

Näyttely oli osa Uusi Elämä -hankkeen 
suurempaa Kohtuullisen onnellinen 
-näyttelyä. Se oli esillä Helsingin vanhalla 
linja-autoasemalla lokakuun 2007. Nykyään 
näyttelyn osia voi lainata. Kuva: Tiia Kokko
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VANHA ON  PAREMPAA kuvaa 
kekseliäitä uudelleenkäyttöideoita.
TUOTTEELLE UUSI ELÄMÄ 
–valokuvanäyttelyssä on kuvattu 
uusiotuotteita ja askarteluita.
MAINOSKUPLAN julisteisiin 
on koottu ironisia 
vastamainoksia Luonto-Liiton 
vastamainoskilpailusta.
OPPIA ETELÄSTÄ kyseenalaistaa 
kulutuskulttuurin normit.
RAJATON? ruotii luonnonvarojen 
riittävyyttä ja onnen olemusta. 
KOTI-MIPS esittelee Katja ja Kari 
Keskiverron elämästä aiheutuvaa 
luonnonvarojen kulumista.
Lelujen luonnonvarojen kulutuksen 
vähentämiseen ohjaavat 

KURKISTUSLUUKUT ja TURHIA JA 
TÄRKEITÄ LELUJA käsittelevät 
taulut.
ONNENOMENOISSA, eli 
paperimassaomenoissa on 
kulutuskriittisiä lentäviä lauseita 
julisteiden kyytipojaksi.

Syksyllä 2010 on
lainattavissa
seuraavat näyttelyt: 

j

Vanha on parempaa  ■

-julisteista selviää muun muassa, 
mistä kaikesta voi tehdä 
laukkuja.

Oppia etelästä -näyttelyn  ■

juliste. 

 ■

 ■
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Kuva: Tiia Kokko ■



III

Ympäristökoulutusta 
ja hanketyötä



Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuden tavaroiden 

kierrättämiseen uusiokäyttöön, mutta ympäristötyötä 

tehdään myös toisella tärkeällä rintamalla eli koulutus-

puolella. Koulutuksen ja kasvatuksen kautta pyritään 

vaikuttamaan ihmisten ympäristöasenteisiin. 

Kierrätyskeskuksessa on tehty sen perustamisesta lähtien ympä-
ristöneuvontaa. Neuvontamäärät ovat vähitellen kasvaneet koko 
2000-luvun, mutta ensimmäisen vuosikymmenen puolessavälissä  
toimintaa ryhdyttiin kehittämään myös organisaation tasolla. Neu-
vontatoiminta sai ryhtiä, kun siitä muokattiin Ympäristökoulu.

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu on kestävään elämäntapaan 
liittyvä ympäristökasvatuksen osaamis- ja kehittämiskeskus. Se 
tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten 
ympäristökasvatustyötä sekä kehittää ympäristökasvatusmenetel-
miä ja -materiaaleja.  

Ympäristökoulu on kuitenkin vuonna 2010 vain osa Kierrätyskes-
kuksen koulutuspalveluiden toiminnasta. Koulutuspalveluiden linja 
perustettiin vuonna 2009 ja siihen kuuluu myös talon sisäinen ym-
päristökoulutus, muille yrityksille suunnatut koulutuspalvelut sekä 
mittava ympäristökasvatushankkeiden rypäs. 

Koulutuspuolen kehittymistä kuvaa hyvin työntekijöiden määrän 
kasvu. Kierrätyskeskuksen koulutuspalveluilla on vuonna 2010 
lähes parikymmentä työntekijää. Muutos 2000-luvun alkuun on val-
taisa, sillä vuonna 2001 koulutusasioit hoiti kaksi päätoimista työn-
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tekijää ja suuri joukko freelance-neuvojia. Keikkaneuvojia on toki 
edelleen, mutta pääosan neuvonnasta tekevät nyt kuukausipalkkai-
set ympäristökasvattajat. 

Koulutuspalveluihin on saatu lisäresursseja etenkin hanketyön 
kautta. Kierrätyskeskus on ollut vetämässä 2000-luvulla kolmea 
suurta yhteistyöhanketta: Ekoarkea Helsingissä ja Vantaalla yhteis-
työssä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa 2003−2006, 
Uutta Elämää yhteistyössä virolaisten toimijoiden kanssa 2005−2007 
ja 4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -hanketta Helsingin, 
Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa 2008−2011.

Lisäksi Kierrätyskeskuksen koulutuspalvelut on ollut partnerina 
lukuisissa muissa hankkeissa. Vuonna 2010 niistä jatkuivat vielä 
Communicating the Baltic − COBWEB, Uudenmaan ympäristökasva-
tuksen osaamispankki, ja Keri 2020 -hankkeet. 

Koulutuspalveluiden menestyksen takana on laajamittainen ver-
kostoituminen ja määrätietoinen kehitystyö, jota on vetänyt vuo-
desta 2001 koulutustoimintojen johtaja Tuovi Kurttio.
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Kierrätyskeskuksen neuvonta on tavoittanut 
vuosi vuodelta enemmän ihmisiä

Ympäristökasvatus on
Kierrätyskeskuksen 
keskeinen tehtävä

Kierrätyskeskuksen hallitus on ylin 
Kierrätyskeskuksen työtä ohjaava 
toimija. Espoon ympäristönsuojelu-
päällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä on 
ollut Kierrätyskeskuksen hallituksessa 
vuodesta 2006 lähtien. Hän näkee ym-
päristökoulutuksen merkityksen näin:

Ympäristökasvatus sopii erinomai-
sesti Kierrätyskeskuksen toimintaan. 
Ympäristökoulussa tehty työ on yksi 
tapa edistää Kierrätyskeskuksen pää-
tavoitetta eli kaatopaikalle päätyvän 
tavaran vähentämistä, käyttökelpoi-
sen materiaalin uudelleen käyttöä, 
kulutuksen vähentämistä ja luonnon-
varojen kestävää käyttöä. Nykyisessä 
maailmanmenossa tuntuukin siltä, 
että Ympäristökoulun − ja tietysti 
koko Kierrätyskeskuksen − toiminta 
on aina vaan tärkeämpää!

 Tuula Hämäläinen-Tyynilä
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Oppia kestävästä kehi-
tyksestä, ekotehokkuu-
desta ja lajittelusta

HSY:n tilaaman neuvonnan aiheista 
suosituimmiksi ovat nousseet kestä-
vään kuluttamiseen liittyvät teemat. 
2008−09 yli 30 prosenttia neuvon-
noista käsitteli  kestävää kuluttamista, 
jätteen välttämistä tai ekotehokkuutta. 
Lajittelu tai Rojupöhö -nukketeatteri 
ovat kumpainenkin aiheena 20 prosen-
tissa neuvontatilaisuuksista. Vierailu 
Ämmässuolla on seuraavaksi suosituin 
15 prosentin osuudella. Vuonna 2005 
valtaosa neuvonnasta eli 45 prosenttia 
käsitteli lajittelua tai kierrätystä ja vain 
22 prosenttia kestävää kulutusta. 

Luvuista voi päätellä, että kierrätys 
ja lajitteluasiat hallitaan aikaisempaa 
paremmin, sillä lisäopille ei ole enää 
niin suurta tarvetta. Tilaukset ovatkin 
siirtyneet näistä perusasioista vieläkin 
tärkeämpiin teemoihin eli kestävään 
kuluttamiseen ja jätteiden synnyn 
ehkäisyyn. 

HSY Jätehuolto
tilaa neuvontaa 

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu tarjoaa tilauksesta ympäristö-
kysymyksiä käsittelevää neuvontaa lapsille, nuorille ja kasvattajil-
le. Ympäristökoulun suurin asiakas ja toiminnan tukijalka on ollut 
HSY Jätehuolto, jonka tilauksesta on tehty jätteen määrän vähen-
tämiseen tähtäävää neuvontaa. Yhteistyötä on tehty myös Espoon 
kaupungin ja pienessä määrin eräiden muidenkin kaupunkien 
kanssa. Lisäksi neuvontaa on annettu paljon Kierrätyskeskuksen eri 
hankkeiden puitteissa. 

HSY (ent. YTV) Jätehuolto on tilannut 2000-luvulla vuosittain 
500−1700 tuntia neuvontaa pääkaupunkiseudun oppilaitoksille 
ja päivähoitoon. HSY:n rahoituksella Kierrätyskeskuksen neuvo-
jat ja ympäristökasvattajat ovat pitäneet tuhansia oppitunteja ja 
-tuokioita kouluissa ja päiväkodeissa, kouluttaneet opiskelijoita 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja opastaneet ryhmiä Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskuksessa.

HSY hankkii Ämmässuon  ■

jätteidenkäsittelykeskuksen 
opastukset oppilasryhmille 
ostopalveluna Ympäristökoululta. 

62



Miksi HSY tilaa neuvontaa Kierrätyskeskukselta 
ja millaista pitkäaikainen yhteistyö on ollut? 

HSY Jätehuollon ympäristöasiantuntija Sari Kemppainen on vastannut 
HSY:n rahoittamasta päiväkodeille ja perusopetukseen suunnatusta neu-
vonnasta koko 2000-luvun ajan. Annetaan hänen kertoa:

Ulkoistetun neuvonnan avulla HSY tavoittaa vuosittain 
laajasti pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen oppilai-
toksia ja päiväkoteja. Kohderyhmänä lapset ja nuoret 
ovat erityisen tärkeitä, sillä he vievät oppeja myös 
kotiin vanhemmille. Lapsena opitut käytännöt säilyvät 
usein pitkälle tulevaisuuteen. Ulkopuolinen neuvoja 
koulussa ja päiväkodissa tuo usein painokkuutta asian 
eteenpäin viemiseen. 

Jätteen synnyn ehkäisy on mielestämme neuvonnan 
tärkein painopiste. Tärkeää on myös välittää kuulijoil-
le tietoa jätehuollosta ja eri toimijoiden vastuista siinä, 
erityisesti HSY:n roolista, tehtävistä ja palveluista. Neu-
vonnassa oleellista on sen henkilökohtainen luonne eli 
tavoitetaan ihmiset kasvokkain. 

HSY kilpailuttaa tilaamansa neuvontatyön säännölli-
sesti, sopimuskausittain. Kierrätyskeskuksen ympäris-
tökoulu on menestynyt hyvin tarjouskilpailuissa. Alan 
osaajia ei ole markkinoilla kovin monia. 

Joustavuus on tärkeää
Yhteistyö Kierrätyskeskuksen kanssa on ollut tiivistä ja 
ennen kaikkea jatkuvaa. Tiedon täytyy kulkea molem-
piin suuntiin, jotta palvelu pelaa asiakkaan suuntaan. 

Ominaista yhteistyölle on ollut tekemällä oppiminen ja 
jatkuva kehittäminen. 

Yhteistyö on jatkunut pitkään, sillä palvelulle on ky-
syntää ja asiakkaat osaavat jo kysyä sitä aktiivisesti. 
Kierrätyskeskus on myös pystynyt taipumaan monen-
laisiin pyyntöihin, oli sitten kyseessä esitys opettajille, 
ryhmän opastus HSY:n jätteenkäsittelykeskuksessa 
Ämmässuolla, tai päivystys lapsiperheille suunnatussa 
tapahtumassa. 

Organisaatio ja laatu ovat kehittyneet 
Selvästi huomaa, että nyttemmin ympäristökoulun 
työ on suunnitelmallisempaa, ja eihän nykymuotoista 
ympäristökoulua edes ollut vielä olemassa kymmenen 
vuotta sitten. Erityisen hyvää on, että työstä vastaa-
vat aiempaa enemmän vakituiset henkilöt, jolloin heille 
kertyy kokemusta ja alueen toimijoiden tuntemus-
ta. Tästä hyötyvät palvelun saajat eli oppilaitokset ja 
päiväkodit.

 Sari Kemppainen, 
  Ympäristöasiantuntija, HSY Jätehuolto
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Kummikoulutoiminta
tuo syvyyttä neuvontaan

Arkikäytäntöjen muuttaminen ja kestävän kehityksen 

ohjelman tekeminen ovat prosesseja, joihin tarvitaan 

pitkäkestoista tukea. 

HSY:n kanssa yhteisyössä suunnitellun kummikoulutoiminnan tar-
koituksena on paitsi antaa tukea, myös madaltaa opettajien kyn-
nystä käyttää itse aiheeseen liittyvää materiaalia opetuksessa. Tämä 
onnistuu, kun kummikoulu  saa oman neuvojan, jonka kanssa ym-
päristötyötä suunnitellaan yhdessä koko lukuvuoden ajaksi. 

Kummikoulutoiminnan alkaessa lukuvuonna 2007−2008 siihen 
haki mukaan yli 60 koulua pääkaupunkiseudulta. Mukaan oli kui-
tenkin mahdollista valita vain kuusi koulua. Ensimmäinen kum-
mikouluvuosi oli rohkaiseva kokemus, joka kannusti jatkamaan ja 
laajentamaan toimintaa lukuvuodelle 2008−2009, jolloin mukaan 
pääsi kahdeksan koulua. Samoin lukuvuonna 2009−2010 yhteistyö-
tä tehtiin kahdeksan kummikoulun kanssa. Lukuvuonna 2010−2011 
kummikouluja on yhdeksän. 

Kummikoulutoiminta on HSY Jätehuollon ja Kierrätyskeskuksen 
Ympäristökoulun yhteinen kehityskohde.

Ympäristökoulun ja 
Espoon kaupungin yhteistyö

Espoon kaupunki edisti koulujensa kestävän kehityksen toi-
mintaa ostamalla Ympäristökoululta koulukummitukea syk-
sylle 2007 sekä vuodelle 2008. Koulukummin tukea tarjottiin 
espoolaisille peruskouluille niiden omien tarpeiden mukaan. 
Toiminta sisälsi muun muassa koulujen kestävän kehityksen 
ohjelmatyön tukemista, opettajien koulutusta, opetusmate-
riaalin tarjoamista, sekä kaupungin virallisen jäteohjeen ko-
koamisen Espoon kouluille.

Kummikouluopettaja Tintti Hohti vaihtoi kuu- ■

lumisia ympäristökasvattaja Anu Kailan kanssa 
Educa-messuilla tammikuussa 2010.

Siltamäen koulun oppilaat taiteilivat lokki- ■

kollaasin kaatopaikkavierailun innoittamina. 
Siltamäen koulu oli mukana kummikoulu-
 ohjelmassa lukuvuoden 2009–2010.
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Salaisuuksien vaunu vei 
jätetietoa leikkipuistoihin 

Lapset ovat olleet aina Kierrätyskeskuksen 
neuvonnan pääasiallinen kohderyhmä ja ylei-
simmin heidät on saavutettu koulujen ja päi-
väkotien kautta. Salaisuuksien vaunun mat-
kassa suunnattiin kuitenkin leikkipuistoihin 
vuosien 2000–2002 kesinä.

Helsingin kaupungin järjestämässä Salai-
suuksien vaunussa lapset saivat tutustua kau-
pungin salaisuuksiin, kuten veden, energian 
ja jätteiden kulkuun. Kierrätyskeskuksen neu-
vojat osallistuivat ekoaskartelun, lajitteluleik-
kien, muotinäytöksen ja diskon organisoin-
tiin, sekä esittivät jäteaiheista nukketeatteria.

Neuvojat Carolina Ljunglin ja Suvi Salmela  ■

kutsuvat nukketeattariin Salaisuuksien vaunuun.
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Ympäristöneuvonnan 
monet keinot

Luonnonvarojen liikakäyttö ja ympäristöongelmat ovat vakavia ky-
symyksiä, jotka saattavat musertaa valtavuudellaan. Siksi opetus 
pyritään suuntaamaan ongelmien sijaan aina myös ratkaisuihin ja 
positiiviseen toiminnan muutokseen. 

Jotta oppi saavuttaisi kuulijansa, opetus on tehty mahdollisim-
man toiminnalliseksi ja kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Pienemmil-
le on leikkejä, bingoa ja nukketeatteria; vanhemmille esimerkiksi 
havainnollisia näyttelyitä ja oppitunteja. Osana neuvontaa tehdään 
usein myös jotain konkreettista omin käsin, kuten tuunataan tava-
roita tai askarrellaan kierrätysmateriaaleista.

Kierrätyspaperin tekoa.  ■

2000-luvun alkupuolella ympäristöneuvoja esiintyi usein  ■

oravapuvussa. Orava oli tuolloin Kierrätyskeskuksen tunnuseläin.

Lajitteluleikki on kestosuosikki. Kuva: Tiia Kokko ■

 ■

 ■
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Nukketeatteri on pop

Rojupöhö-nukketeatterikäsikirjoitus valmistui vuonna 2007 Uusi 
Elämä -hankkeen puitteissa kirjailija ja näyttelijä Eppu Nuotion 
kynästä. Esityksessä etsitään ratkaisua Ville Varista vaivaavaan 
outoon tautiin, rojupöhöön. Onneksi Ville paranee taudistaan ystä-
viensä Kaarlo Karhun ja Lennu Liito-oravan sekä viisaan Kerttu-tä-
din avustuksella. Lopullinen parannuskeino löytyy kuitenkin vasta 
lääkäriltä, jonka antamassa parannusreseptissä lukee: raivaa tilaa 
ystäville. 

Nukketeatteri on yksi kaikkein suosituimmista neuvonnan me-
netelmistä. Se soveltuu etenkin esikouluikäisille. Ennen Rojupöhöä 
nukketeatterissa esitettiin Hilpeä Helinä ja taikakiven roskainen 
arvoitus -esitystä. Rojupöhö on edeltäjäänsä armeliaampi esittä-
jilleen: Helinän kanssa neuvojien piti roudata mukanaan erillistä 
nukketeatterin runkoa ja varustekassia, mutta Rojupöhön kanssa 
selvitään rinkalla, jossa nuket ja rekvisiitta matkaavat yhdessä 
kasassa. Se on suuri etu, sillä neuvontakeikat tehdään julkisilla 
kulkuvälineillä. 

Hilpeä Helinä esiintyy. ■

Rojupöhö-esityksen aikana  ■

selviää, millainen tauti on 
rojupöhö ja miten siitä parantuu.

Kierrätyskeskuksen repertuaariin on kuulunut myös  ■

Päivä oravapuistossa -nukketeatteriesitys.
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Elämyksiä ja tietoa 
näyttelyistä 

Kierrätyskeskuksella on aina ollut kestävään kulutta-

miseen liittyvää näyttelytoimintaa. Pysyviä ympäristö-

koulun opetusnäyttelyitä on ollut kaksi. Lisäksi Kierrä-

tyskeskuksen neuvojat ovat opastaneet myös YTV Jäte-

huollon Tietoterassi -näyttelyssä. 

Kestävät elämäntavat oli kestosuosikki
Millaisia kulutuspäätöksiä kannattaa tehdä, jos haluaa ottaa ympä-
ristön huomioon? Entä kuinka paljon tuotamme jätettä, ja miten 
sen määrää voisi vähentää?

Muun muassa näihin ja muihin kestävän kehityksen kysymyksiin 
löytyi vastauksia Jätteiden synnyn ehkäisy ja kestävät elämäntavat 
-näyttelystä. Se valmistui Kierrätyskeskuksen Hietalahden toimipis-
teen alakertaan vuonna 2001 ja oli käytössä lähes koko 2000-luvun. 
Näyttelyn suunnittelivat Miia Sirviö ja Suvi Salmela. Ulkoasun 
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi nuorten työpaja Sininen 
Verstas.

Näyttelytila muuntui kesällä 2009 Plan B -ompelimoksi, kun ym-
päristökoulun  palvelut muuttivat Kalasatamaan. Sinne valmistui 
vuoden 2009 lopussa Kadotetut varat -näyttely. 

Kadotetut varat -näyttelyssä
tutkaillaan luonnonvaroja
Kuinka suuri on tietokoneen ekologinen selkäreppu? Entä missä 
puuvillapaita on vaeltanut ennen kaappiin päätymistä? Mitä ovat 
ongelmajätteet, ja kuinka niitä voi välttää?

Toiminnallisessa näyttelyssä tutustutaan pienten tehtävien kautta 
tuotteiden elinkaareen ja siihen liittyen mm. jätteen välttämiseen, 

Kadotetut varat -näyttelyssä  ■

tehdään ryhmissä pieniä tehtäviä.
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kulutusvalintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin. Kadotetut varat 
on suunnattu yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Näytte-
ly valmistui syksyllä 2009 Kalasatamaan Ympäristökoulun luokka-
tiloihin. Sen suunnittelivat ympäristökasvattajat Anu Kaila ja Elena 
Saarikallio.

Keke-tietoa Tietoterassilla 
Tietoterassi oli YTV:n siirrettävä, kuljetuskonttiin rakennettu jäte-
huoltoaiheinen näyttely. Näyttelyssä esiteltiin jätteen synnyn ehkäi-
syä, jätteiden lajittelua, ongelmajätteitä sekä ympäristöystävällisiä 
kulutusvalintoja. 

Tietoterassi kiersi 2000 -luvulla vuosittain keväisin ja syksyisin 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Kierrätyskeskuksen neuvojat pitivät 
näyttelyn avulla opiskelijoille jätteen synnyn ehkäisyä käsitellei-
tä tietoiskuja. Kesäkaudella Tietoterassi vieraili myös erilaisissa 
yleisötapahtumissa. 

YTV jätehuolto osti Kierrätyskeskukselta tietoterassin opastuksen 
ja suurelta osin myös välityksen vuosina 2000−2009. Tietoterassin 
kierto loppui vuoteen 2009. Sen korvaajaksi on tulossa keveämpi 
ohjelma, joka ei vaadi kalliita kuorma-autokuljetuksia.

Tietoterassi Hakaniemen  ■

torilla syksyllä 2000

69



Kierrätyskeskus on tuottanut paljon erilaisia materiaa-

leja ympäristökasvatukseen. Suurin osa niistä on tehty 

erilaisten hankkeiden puitteissa.  Materiaalia on tuo-

tettu etenkin Ekoarki-, Uusi Elämä- ja 4V-hankkeissa, 

mutta myös hankkeiden ulkopuolella. Uudemmat ma-

teriaalit ovat saatavilla Kierrätyskeskuksen nettisivuilta 

osoitteesta www.kierratyskeskus.fi /neuvmat. Alla on 

poimintoja mittavasta materiaalituotannosta: 

KIERRÄTYSHURMIOSSA on hyötyjätteiden lajitteluun in-
nostava diasarja, joka valmistui vuonna 2001.

KOMPOSTITIETOPAKETTI koottiin Gardenian tilauksesta 
2002. Sen teki Minna Partti.

LÄHELTÄ LUOMUA JA KASVIKSIA –opetusmateriaali on 
tarkoitettu kotitaloustuntien ympäristöneuvontaan. Se 
koostuu 12 kalvon sarjasta ja tausta-aineistosta, jotka 
teki kotitalousopettaja Maija Asu vuonna 2002. 

EKOTEHOKKUUTTA OPETUKSEEN JA ARKEEN -opetuspa-
ketti tehtiin  Ekotehokkuusmessujen tausta-aineistoksi 
SLL:n tilauksesta ja yhteistyössä Syksen kanssa vuonna 
2002. Tekijöinä Laura Manninen ja Hanna Lilja. 

MISSÄ KEKE LUURAA? on laaja ekotehokkuuden materi-
aalipaketti yläasteikäisille. Materiaali on tehty yhteis-
työssä Turun kaupungin ympäristökeskuksen kanssa  ja 
osin ympäristöministeriön rahoituksella. Painotuotteena 
ja nettiversiona julkaistun materiaalin tekivät Laura Man-

ninen ja Hanna Lilja vuosina 2002−2003. Aineisto löytyy 
vuonna 2010 sivuilta www05.turku.fi /ympto/ekoteho/

LEPPIKSEN JA ARSKAN AAMU -pantomiimikäsikirjoitus 
tehtiin luomuruokaa esittelevälle Aurinkokiertueelle, 
joka järjestettiin yhteistyössä Finfoodin kanssa. Tekijä-
nä Sini Pölkki vuonna 2003. Käsikirjoitusta on sovellettu 
myöhemmin myös pantomiimissa Törky-Torsti ja Eko-
Enska Minna-Leena Toikan ja Tiina Väärämäen toimesta. 

ÖKY-ELMO JA EKO-ELMO on liikuntatunneille ja urheilu-
harrastuksiin soveltuva opetuskokonaisuus. Sen teki 
Tiina Väärämäki vuonna 2004.  

LASTEN MAAPALLORETKI − PÄIVÄKOTIEN MATKA YMPÄ-

RISTÖYSTÄVÄLLISEEN ELÄMÄÄN on alle kouluikäisille 
tarkoitettu ympäristötoimintaohjelma. Siihen opastava 
julkaisu tehtiin vuonna 2006 osana Ekoarki -hanketta. 
Materiaali perustuu englanninkieliseen samannimiseen 
materiaaliin. Kääntäjänä Pirjo Tulitukka ja toimittajana 
Heli Konivuori. 

Ympäristö kasvatus -
materiaalin laaja kirjo
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Vihreä draama aktivoi muutokseen
Vihreä draama on draaman keinoin toteutettavaa ympäristökas-
vatusta, jossa oppiminen perustuu osallistujien aikaisempaan ko-
kemusmaailmaan ja tietopohjaan. Sen tavoitteena on kannustaa 
vähemmän kuormittavaan elämäntapaan. Kierrätyskeskuksen teet-
tämät ohjelmat käsittelevät jätteen synnyn ehkäisyyn ja kestävään 
elämäntapaan liittyviä kysymyksiä tämän vuorovaikutteisen proses-
sin kautta.

SUPERSANKARIT KLONKUN JÄLJILLÄ on vihreä draama –muotoi-
nen opetuskokonaisuus yläasteikäisille, jonka Heli Konivuori koosti 
vuonna 2004. Se sai parikseen SINÄ JA MINÄ TAVARAMAAILMASSA 
-ohjelman, ja ne molemmat koottiin Vihreää Draamaa tavaramaail-
massa julkaisuksi vuonna 2005 Uusi Elämä –hankkeessa. Tekijöinä 
Vihreän Draaman kehittäjät Heli Konivuori ja Jaana Hiltunen.

LELUMAAN TULEVAISUUS VAARASSA ja LELUKOIRA TATUN AVUNPYYNTÖ 
ovat 5−6-vuotiaille suunnattuja draamaohjelmia, jotka on julkaistu 
Vihreää draamaa lelumaassa -oppaassa vuonna 2006. Tekijänä Heli 
Konivuori. Ohjelmaopas tuotettiin osana Uusi Elämä -hanketta. 

Materiaalia Vihreä lippu -ohjelmalle
Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien ympäristöohjelma, johon 
osallistuu yli 200 koulua ja päiväkotia eri puolilla Suomea. Ympäris-
tökoulu on ohjelman edistäjä Pääkaupunkiseudulla. Ympäristökou-
lu järjestää ohjelmaan liittyviä koulutuksia ja konsultoi osallistujia 
tarpeen mukaan. Ympäristökoulun ympäristökasvattajat ovat myös 
tehneet materiaaleja ohjelmalle:

KESTÄVÄ KULUTUS -teemamateriaali Vihreä Lippu -ohjelmalle tehtiin 
vuonna 2006 Uusi Elämä -hankkeessa. Tekijänä ympäristökasvattaja 
Anu Kaila. 

ENERGIA -teemamateriaali Vihreä lippu -ohjel malle 
uusittiin vuonna 2009 4V-hankkeen puitteissa. 
Uudistustyön teki ympäristökasvattaja Johanna 
Sunikka. 
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Lennu Liito-orava opastaa 
kuluttamaan kestävästi

Lennu Liito-oravan ympäristökerhon synty on oiva esimerkki han-
ketyön mahdollisuuksista. Ympäristökerhon materiaalia on kehitet-
ty eri hankkeiden puitteissa. 

Ympäristökerhotoiminta aloitettiin Kierrätyskeskuksessa vuonna 
2002 Helsingin sosiaaliviraston Pienten koululaisten iltapäivätoi-
minnan Urban II -kehittämishankkeessa. Elena Saarikallio ja Laura 
Dahlgren loivat tuolloin ensimmäiset kerhoversiot. Ympäristökerho-
ja toteutettiin myös osana Ekoarki -hanketta vuosina 2005−2006 ja 
kerhon toimintamallia kehitettiin eteenpäin Uusi Elämä -hankkees-
sa vuosina 2006−2007. Silloin materiaali myös julkaistiin yleiseen 
käyttöön. Materiaalin tekivät Elena Saarikallio ja Tiina Väärämäki.

Syksyllä 2007 Lennu Liito-oravan ympäristökerhoja ryhdyttiin pi-
tämään Kierrätyskeskukselle lahjoitettujen ja Huuto.net -palvelus-
sa kaupattujen tavaroiden tuotolla. Ensimmäinen näin rahoitettu 
kerho pidettiin Rantapuiston leikkipuistossa Pikku Huopalahdessa. 
Tavaran myynnistä saaduilla tuloilla vedettiin neljä kerhoa vuonna 
2008 ja kolme kerhoa 2009. Kerhotoiminta jatkuu normaalista ta-
varamyynnistä saaduilla tu-
loilla ainakin kolmen kerhon 
voimin myös vuonna 2010. 

Kerhomateriaalit vapaasti hyödynnettävissä
Kierrätyskeskuksen tuottamia ja jakamia materiaaleja saavat 
käyttää vapaasti kaikki halukkaat. Lennu Liito-oravan ympäristöker-
hoja ovatkin vetäneet myös muut kuin Kierrätyskeskuksen ympä-
ristökasvattajat. Esimerkiksi Lennu-kerhoa on pidetty ympäristö- ja 
luonnontiedon tunneilla Hiidenkiven koulussa.

Luokanopettaja 
Outi Weckström kertoo:

”Osallistuin helmikuussa 2007 Lennu Lii-
to-oravan ympäristökerhokoulutukseen 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
ympäristökoulussa. Innostuin ideasta ja 
päätin kokeilla Lennu-tarinan soveltamista 
omassa ekaluokassani. Alkuvalmisteluina 
tein harmaasta teddy-kankaasta Lennun ja 
vanhasta laatikosta kerhon postilaatikon. 
Pidimme huhti−toukokuussa noin kahden 
kuukauden verran Lennu-kerhoa ympä-
ristö- ja luonnontiedon tunneilla. Oppilaat 
odottivat innolla Kaarlon kirjeitä, ja peh-
mo-Lennu oli suorastaan menestys!”

Lennukerholaiset tutustuvat  ■

kompostointiin Kipinäpuiston 
asukaspuistossa syksyllä 
2004. Opastamassa Elena 
Saarikallio. 

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri  ■

-julkaisu ilmestyi vuonna 2006. Sitä 
tukemaan tuotettiin lisämateriaali kerhon 
ohjaajille seuraavana vuonna.
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Vaikka ympäristökoulun neuvonnan suurin kohde-

ryhmä ovat olleet lapset, nuoret ja ammattikasvattajat, 

myös muille aikuisille suunnattua neuvontaa on ollut 

jonkin verran. Yrityksille suunnattuja koulutuksia on 

kehitetty etenkin vuoden 2010 aikana. Lisäksi Ympäris-

tökoulu on antanut kestovaippaneuvontaa sekä kom-

postioppia yhteistyössä Uudenmaan Marttojen kanssa.

Koulutuspalveluita yrityksille
Vuonna 2009 päätettiin kokeilla mittavam-
paa panostusta yrityksille suunnattuun ym-
päristökoulutukseen. Vuoden 2010 aikana 
on tehty neljä erilaista koulutuspakettia 
ja myyty niitä eri yrityksille. Syksyllä 2010 
tarjolla on teemakoulutuksia energiansääs-
töstä, jäteasioista ja toimiston ympäristö-
järjestelmästä. Lisäksi Vireyttä vihreään toi-
mistoon -koulutus johdattelee ekotehokkaa-
seen toimistoon ja innostaa henkilökuntaa 
ympäristötekoihin. 

Ympäristökoulutuksia yrityksille on toki 
tehty Kierrätyskeskuksessa jo aiemminkin. 
Esimerkiksi vuosittain järjestettävän mitta-
van Maailma Kylässä -festivaalin jäteneuvo-
jien koulutus on ollut Kierrätyskeskuksen 
ympäristöasiantuntijan Lotta Palomäen vas-
tuulla. Pienimuotoisempaa jäteneuvonta- ja 
suunnitteluyhteistyötä on tehty muiden-
kin festivaalijärjestäjien kanssa. Vuosina 
2008−2009 tehtiin laaja koulutuskierros 
Keskon eri toimipisteissä yhteistyössä 
Suomen ympäristöopiston Syklin kanssa.

Ympäristöoppia myös aikuisille

Aikuistenkaan koulutuksissa ei tarvitse aina katsella kalvoja, vaan  ■

yritykselle voidaan räätälöidä vaikkapa vaatteiden korjaustyöpaja.
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Kompostoreita ja 
kompostineuvontaa

Kompostointi on helppo tapa vähentää kaatopaikalle 

joutuvan jätteen määrää, kunhan vain kompostoinnin 

puitteet ovat kunnossa ja niksit hallussa. 

Kompostioppia 
Kompostointia on edistetty Kierrätyskeskuksessa lähes koko 2000-
luvun ajan. Esimerkiksi vuosina 2001−2003 Kierrätyskeskus osallis-
tui Stadin kompostikampanjoihin. Näillä Helsingin ympäristökes-
kuksen vetämillä projekteilla pyrittiin lisäämään kompostointia 
pääkaupunkiseudulla. 

 YTV/HSY Jätehuolto on tilannut erillisen kiintiön kompostointi-
neuvontaa Kierrätyskeskukselta 2000-luvun puolivälistä lähtien. 
Kierrätyskeskus osti neuvontapalvelun Uudenmaan Martoilta. Mar-
toilla kompostineuvonnasta vastasi alan konkari, puutarhaneuvoja 
Kirsi Tuominen. Keväällä 2010 kompostineuvonnan hoiti Kierrätys-
keskuksen ympäristöasiantuntija Viveka Backström. 

Sisätiloissakin voi kompostoida
Kierrätyskeskus on jakanut tietoa matokomposteista ja myynyt 
tunkiolieroja koko 2000-luvun ajan. Lierojen kysynnässä on suurta 
kausittaista vaihtelua. Keväällä 2010 koettiin niin suuri kysyntäpiik-
ki, että lieromyynti jouduttiin laittamaan jäihin kuukaudeksi, jotta 
lierot saivat kunnon lemmenloman ja kanta ehti elpyä.

Matokomposti on oiva tapa kompostoida pieniä  ■

biojätemääriä sisätiloissa. 

Matokomposti sopii mainiosti myös opetuskäyttöön. ■
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Kestovaipoilla 
vaippavuorta purkamaan
Pääkaupunkiseudulla kotitalouksista kerättävän sekajätteen 

määrästä keskimäärin 9 painoprosenttia on vaippajätettä. 

Kertavaippavuoren purkamiseksi kokeiltiin vuonna 2001 

ensimmäisen kerran suurempaa panostusta kestovaippaneu-

vontaan. Neuvontaa annettiin etenkin seurakuntien ja MML:n 

kerhojen kautta pikkulasten vanhemmille 31 tilaisuudessa.

Kierroksella huomattiin, että kestovaippaneuvonta kannattaa suun-
nata erityisesti ensimmäistä lastaan odottaville perheille, jotka eivät 
vielä ole tottuneet kertakäyttövaippojen käyttöön. On aina helpom-
pi omaksua alun perin hyvä tapa kuin muuttaa jo vakiintunutta toi-
mintatapaa. YTV Jätehuolto maksoi neuvonnan.

Kestovaippaneuvontaa on jatkettu YTV:n rahoituksella 2000 
-luvulla lähes joka vuosi parilla tilaisuudella. Kierrätyskeskus on 
myös järjestänyt kaupoissaan muutamia tempauksia, joissa ha-
lukkaat ovat saaneet ommella kestovaippoja. Kierrätyskaupoissa 
on myös ohjekansiot siitä, millaiset kankaat sopivat kestovaippo-
jen materiaaliksi. Ohjeistuksen avulla on helppo käydä etsimässä 
sopivaa materiaalia ilmaisen tavaran huoneesta. 

Pakastimesta kompostoriksi
Kierrätyskeskuksessa valmistettiin vanhoista arkkupakastimista 
kompostoreita vuosina 2000 ja 2001 noin 70 kappaleen vuosivauh-
tia. Kompostorit olivat todella suosittuja ja menivät kaupaksi sitä 
mukaa, kun niitä saatiin valmistettua. Suosiota kuvaa se, että vielä 
vuonna 2010 kompostoreita kysellään satunnaisesti. 

Pakastinkompostoreiden valmistamisesta luovuttiin, kun lainsää-
däntö muuttui. Nykysäädösten mukaan vanhoista pakastimista val-
mistettuja kompostoreja ei enää saa myydä. Tämä johtuu siitä, että 
vaikka otsonikerrokselle haitalliset freonit otettaisiin talteen put-
kistoista, kylmäaineita on jonkin verran myös eristeiden ilmakup-
lissa. Ne saattavat karata ilmakehään, jos eristekerrokset vuosien 
saatossa vaurioituvat.
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Yhteistyötä ympäristö-
 kasvatuksen kentällä

Kierrätyskeskuksen ympäristökasvattajat ovat edis täneet 

ympäristökasvatusta niin alueellisella kuin valtakunnal-

lisellakin tasolla erilaisissa yhteistyöverkostoissa. 

Riitta Pulkkinen Villa Elfvikin  ■

luontotalosta Espoosta, Olli Viding Vantaan 
luontokoulusta ja Kaisa Pajanen Helsingin 
ympäristökeskuksesta ovat keskeisiä 
yhteistyökumppaneita.

SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN SEURA RY (sykse) edistää, kehittää 
ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa. Työtä tehdään sen puolesta, 
että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edel-
lytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia 
tietoja, taitoja ja asenteita. Syksen vuosittain järjestämät Ympäris-
tökasvatuspäivät ovat alan päätapahtuma Suomessa. Järjestö vastaa 
myös päiväkotien ja koulujen Vihreä lippu -ympäristöohjelmasta. 

Kierrätyskeskuksen henkilökunta on osallistunut Syksen toimin-
taan aktiivisesti koko 2000-luvun ajan niin seuran hallituksessa 
kuin Ympäristökasvatuspäivien järjestelyissäkin. Kierrätyskeskuk-
sella ja Syksellä on ollut myös hankeyhteistyötä Ekoarki -hankkeen 
puitteissa.  
SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUJEN LIITTO RY (Lykky) perus-
tettiin 28.9.2007 Espoossa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 

Y M P Ä R I S T Ö KASVATUKSEN
S E U R A  R Y 

S U O M E N 
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luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa ja toimintaedellytyksiä Suo-
messa. Lykyssä on tehty mm. kriteerit luonto- ja ympäristökoulujen 
opetukselle ja se toimii yhteyslinkkinä eri luontokoulujen välillä. 

Lykyn perustamiskokouksessa olivat ympäristökasvattajat Elena 
Saarikallio ja Johanna Sunikka Kierrätyskeskuksesta ja Ympäristö-
koulun henkilökunta on osallistunut toimintaan aktiivisesti siitä 
lähtien.

Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen paikallinen yh-
teistyöryhmä SILLANRAKENTAJAT koostuu yhteydenpidosta ja muu-
tamista vuosittaisista tapaamisista, joissa Kierrätyskeskuksen Ympä-
ristökoulun, Harakan luontokeskuksen, Villa Elfvikin luontotalon, 
Töyhtöhyypän luontokoulun, Vantaan luontokoulun, Nuorten Luon-
totalon sekä Korkeasaaren luontokoulu Arkin ympäristökasvatta-
jat tapaavat. Yhteistyön puitteissa toimitetaan alueen kasvattajille 
suunnattu kurssikalenteri luonto- ja ympäristöaiheisista kursseis-
ta. Lisäksi vuodesta 2009 lähtien on kiinnitetty erityistä huomiota 
ympäristökasvatuksen laatuun. Silloin järjestettiin ensimmäisen 
kerran auditointeja, joiden kautta arvioitiin ja kehitettiin käytössä 
olevia luonto- ja ympäristökasvatusohjelmia.

Kierrätyskeskuksen koulutuspuoli on monipuolinen, 
ennakkoluuloton ja innovatiivinen toimija kestävän 
kehityksen kasvatuksen kentällä. 

Monipuolisuutensa ansiosta Kierrätyskeskus voi 
olla mukana monissa projekteissa tehden yhteis-
työtä useanlaisten toimijoiden kanssa yhtäaikaises-
ti. Tämä on ehdottomasti yksi Kierrätyskeskuksen 
merkittävimmistä voimavaroista ja tekee siitä erit-
täin arvokkaan toimijan. 

Ennakkoluuloton asenne, jonka avulla on yhdis-
tetty erilaisista lähtökohdista maailmaa tarkkailevia 
toimijoita, on edistänyt kestävän kehityksen kas-
vatusta Suomessa. Toiminnalla on saatu levitettyä 
tietoisuutta sellaisillekin tahoille, jotka eivät välttä-

mättä muuten olisi päässeet tekemisiin aihealueen 
kanssa.

Innovatiivisuus näkyy Kierken kyvyssä kehittää 
uusia lähestymistapoja kestävän kehityksen kasva-
tukseen sekä saada asiat avattua potentiaalisille yh-
teistyökumppaneille houkuttelevalla tavalla. 

On ollut ilo huomata, kuinka Kierrätyskeskuk-
sen koulutuspuolen toiminta on laajentunut viime 
vuosien aikana. Myös näkökulma, josta asioita tar-
kastellaan, käsittelee ihmisten ja yhteiskunnan sekä 
luonnon välisiä vuorovaikutuksia yhä laajemmin. 

Tarja Heinonen
Puheenjohtaja

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

Kierke on monipuolinen ja ennakkoluuloton toimija
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Kierrätyskeskus edistää uudelleenkäyttöä ja ekologisesti 

kestäviä valintoja arjessa myös erilaisilla ympäristökas-

vatus- ja kehittämishankkeilla. Niiden tulo mukaan ku-

vioihin on yksi suurimmista muutoksista, joita talossa on 

tapahtunut 2000-luvulla. 

Hanketyö on tärkeää, sillä se luo mahdollisuuden kehittää uusia toi-
mintamalleja ja materiaaleja. Esimerkiksi Ympäristökoulun suosittu 
Rojupöhö-nukketeatteri on tehty Uusi Elämä -hankkeen puitteissa ja 
Lennu Liito-oravan ympäristökerhoa on kehitetty useissa eri hankkeis-
sa. Uusien materiaalien lisäksi hankkeiden kautta on myös onnistuttu 
muuttamaan maailmaa ainakin hiukkasen ympäristöystävällisempään 
suuntaan. Ja tämä on tietysti se tärkein hanketyön tulos. 

Vuonna 2010 erilaiset ympäristökasvatushankkeet työllistävät Kier-
rätyskeskuksella noin kymmenen henkilötyövuoden verran. Lisäksi 
hankkeiden puitteissa tehtävää työtä sekä materiaaleja, koulutuksia ja 
selvityksiä tehdään yhteistyöorganisaatioissa ja ostopalveluina vähin-
täänkin saman verran lisää.

Kierrätyskeskuksen ensimmäinen iso ympäristökasvatushanke oli 
Ekoarki, jonka jälkeen suuria hankkeita ovat olleet myös Uusi Elämä 
– Uusi Elu sekä 4V. Lisäksi Kierrätyskeskus on toteuttanut 2000-luvulla 
useita muita pienempiä hankkeita ja osallistunut lukuisiin muihin 
hankkeisiin yhteistyökumppanina. 

Hankekonkareita kokouksessa. Hanna Lilja (vas.) ja Katja Viberg (oik.)  ■

työskentelivät jo Ekoarki-hankkeessa. Annukka Luomi tuli mukaan 
Uusi Elämä -hankkeeseen. Kaikki kolme ovat olleet mukana myös 
4V-hankkeessa. 
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Ekoarki ja Ekoarki 
Vantaalla

Nämä Kierrätyskeskuksen EU:n Urban II -ohjelman paikallistoimin-
ta- ja ympäristökasvatushankkeet olivat kaupunginosahankkeita, 
joissa etsittiin keinoja elää kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Ekoarki innosti paikallisyhteisöä Itä-Helsingissä 2003−2005 
ja Vantaan jatkoprojekti Itä-Vantaalla 2006. 

Hankkeet edistivät kestävää kehitystä antamalla tietoa ekologi-
sesta elämäntavasta, tukemalla ympäristökasvatustyötä ja tarjoa-
malla mahdollisuuksia ympäristötekoihin. Hanke koostui viidestä 
kokonaisuudesta: toimintaryhmistä, kursseista ja koulutuksista, 
ympäristöneuvonnasta ja -kasvatuksesta, kierrätys- ja yhteiskäyttö-
palveluista sekä muuta toimintaa tukevasta tiedottamisesta.

Hankkeiden puitteissa parannettiin omaa lähiympäristöä har-
rastepiireissä ja taiteen keinoin. Esimerkiksi yhdessä paikallisten 
kanssa Vantaan Länsimäkeen rakennettiin ympäristötaideteos Län-
siruusu. Hanke järjesti myös paljon koulutuksia ja retkiä. 

Kierrätys- ja uudelleenkäyttöpalveluiden osalta järjestettiin mah-
dollisuuksia lainata työkaluja ja Kivikkoon avattiin maan ensim-
mäinen lähikaupan periaatteella toimiva Kierrätyskeskus. Lisäksi 
Ekoarjessa tuotettiin monia julkaisuja erilaisista ekoelämän ja ym-
päristökasvatuksen aiheista. 

Hankkeet olivat osa Helsingissä ja Vantaalla toteutettua 
EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelmaa, joka toteutettiin vuosina 
2003−2006. Partnerina Ekoarki -hankkeissa Kierrätyskeskuksella oli 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Ekoarki -hankkeista on tehty 
laajat loppuraportit, joissa hankkeista on kerrottu monipuolisesti.
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Uusi Elämä – Uus Elu

Hankkeessa edistettiin luonnonvarojen säästöä ja kestävää kulutus-
ta. Erityisesti keskityttiin uudelleenkäyttöön sekä kohtuullisuuteen 
eli kysymykseen siitä, mikä on tarpeeksi. 

Hankkeen tavoitteena oli vähentää jätteen määrää ja edistää 
asennemuutosta kohti kohtuullisempaa luonnonvarojen kulutusta. 
Lisäksi tuettiin vähävaraisten ihmisten toimeentuloa työpajatoimin-
taa kehittämällä sekä vahvistettiin Suomen ja Viron välistä kierrä-
tyskeskusten ja naisjärjestöjen yhteistoimintaa.
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Uuden Elämän puitteissa järjestettiin paljon erilai-
sia tapahtumia ja tuotettiin näyttelyitä, oppaita ja 
muita ympäristökasvatuksen  materiaaleja, kuten:

Tuotteelle uusi elämä -kilpailussa syyskesällä 2005 kerät-• 
tiin ideoita tuotteiksi, joita voidaan valmistaa käytetyistä 
materiaaleista.

Työpajakursseilla Suomessa ja Virossa perehdyttiin uudel-• 
leenkäyttötuotteiden suunnitteluun talvella 2005−2006.

Virossa järjestettiin syksyllä 2006 seminaari Muotoilu • 
ja ekologisesti kestävä ajattelu.

Marttaliitto ja virolaiset naisjärjestöt järjestivät • 
syyskuussa 2006 Virossa Kädentaidot käyttöön 
-seminaarin.

Uudelleenkäytettävää − Uuskasutatav − Reusable • 
-kirja valmistui tammikuussa 2008. Siinä esiteltiin 
monenlaista luovaa uudelleenkäyttöä. Kirjaa jaet-
tiin hankealueen kirjastoihin ja oppilaitoksiin.

Hankkeen puitteissa valmistettiin elämäntapavalin-• 
toja esittelevä Onnea ostamatta -ohjelmasarja, jota 
jaettiin hankealueen kouluihin ja jonka jaksot voi 
käydä katsomassa YouTubessa.

Kohtuullisesta kulutuksesta valmistettiin lainatta-• 
via näyttelyjulisteita ja muita elementtejä.

Hankkeen teemat olivat näyttävästi esillä • 
Kohtuullisen onnellinen -loppunäyttelyssä 
 Helsingissä 4.−27.10.2007

Uusi Elämä – Uus Elu toteutettiin Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen, Tallinnan Taaskasutus-
keskuksen (Kierrätyskeskuksen) ja Marttaliiton yhteis-
työnä vuosina 2005−2008. Vetovastuu hankkeesta oli Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskuksella. Hanke sai EAKR-rahoitusta 
Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelmasta. Suomessa 
hanke kohdentui ensisijaisesti Uudenmaan, Varsinais-Suomen 
ja Kymen laakson alueille.
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4V – Välitä, Vaikuta, 
Viihdy, Voi hyvin

4V-hankkeessa kehitettiin mahdollisuuksia kestä-

vään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen 

yhdessä asukkaiden, vuokrataloyhtiöiden, asuinkiin-

teistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. 

Hankkeella pyrittiin parantamaan asuinympäristön viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta sekä edistämään osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 
perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja kestävää elämäntapaa. Toi-
minnan lähtökohtana olivat paikalliset tarpeet, ja huomiota kiinni-
tettiin myös sosiaaliseen hyvinvointiin. Mahdollisuuksia kestävään, 
viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen kehitettiin yhdessä 
asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistys-
ten kanssa.

Hanke toimi pilottialueilla, joita olivat Mellunkylä, Herttoniemi 
ja Roihuvuori Helsingissä; Leppävaara, Suvela ja Kirkkojärvi Espoos-
sa; Korso, Länsimäki ja niiden lähialueet Vantaalla.

Kohti viihtyisämpää asumista
Asukkaiden osallisuuden ja kestävän kehityksen työn edistämisek-
si hankkeessa tehtiin yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 
Esimerkiksi Vantaalla kyseltiin asukkaiden mielipiteitä Korson 
keskustan kehittämissuunnitelman päivittämiseksi yhdessä kau-
punkisuunnittelun kanssa. Mielipiteiden keräämiseksi järjestettiin 
asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteisiä kaupunkiretkiä. Espoon 
Vermon alueen suunnittelussa puolestaan käytettiin wikisuunnitte-
lumenetelmää, jossa asukkaat visioivat uutta aluetta rakentamalla 
pienoismalleja puupalikoista ja muista materiaaleista.

Kuva: Petri Räty ■
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Verkostoja, käytäntöjä ja materiaaleja 
 tukemaan kestävää kehitystä
Hankkeessa kehitettiin, koottiin ja levitettiin kestävää kehitystä, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Verkostoi-
tumista tuettiin, ja esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla perustettiin 
kunnan ympäristökasvatusta edistävät työryhmät ja Helsingissä 
leikkipuistojen ympäristöryhmä LeEko.

Kestävän kehityksen työn avuksi valmistettiin useita koulutusma-
teriaaleja ja oppaita. Keke-ohjelmien laatimisen välineiksi tehtiin 
Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille sekä Kestävän 
kehityksen oppaat kouluille ja päiväkodeille. Keke mukaan kuvioi-
hin  opas suunnattiin järjestöille. Tietoja hankkeen teemoista syven-
nettiin yli kymmenellä opinnäytetyöllä tai tilaustutkimuksella.

4V-hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. 
Vuosina 2008–2011 hanke sai rahoitusta EU:lta Etelä-Suomen kilpai-
lukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista 
rahoitusta Uudenmaan liitolta.

Korson Setlementtinuoret maalasivat  ■

tilaustyönä Vantaan Valon seinän. 
Kuva: Gabriella Campos.
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Luonnos ympäristökasvatus-
käsitteiden määritelmäksi

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu sai toteu-
tettavakseen vuosien 2007–2008 aikana ehdotusluonnoksen koosta-
miseen ympäristökasvatuskäsitteiden määrittelemiseksi, sillä käy-
tettyjä termejä ja käsitteitä ei oltu aikaisemmin kerätty yhteen eikä 
määritelty Suomessa.

Hankkeessa laadittiin luettelo keskeisimmistä ja yleisesti käyte-
tyistä ympäristökasvatuksen käsitteistä ja tuotettiin luonnosehdo-
tus käsitteiden sisällön yhteiseksi määrittelyksi. 

Käsiteluonnos oli osa Kestävän kehityksen toimikunnan koulu-
tusjaoston laatiman strategian toimeenpanoa sekä Opetus- ja Ym-
päristöministeriön yhteishankkeena toteutettavan ympäristökas-
vatuksen aluekeskus- ja yhteistyöverkostojen toimintaedellytysten 
kehittämistä. Hanke toteutettiin Ympäristöministeriön tuella.

Käsiteluonnos on luettavissa nettisivulla: 
www.kierratyskeskus.fi /hankkeet/kasitteiden_maarittely

Selvitys järjestöjen ympäristötyöstä

Tekijät näkyviin, ideat jakoon ja resurssit 
tehokkaampaan käyttöön.
Hanke sai alkunsa tarpeesta kartoittaa järjestöjen tekemää ympä-
ristötyötä, sillä monet muutkin kuin varsinaiset ympäristöjärjestöt 
osallistuvat ympäristötyöhön oman toimintansa ohella. 

Hankkeessa selvitettiin millaista ympäristötyötä järjestökentällä 
tehdään, missä työn tuottoisimmat pesäkkeet kytevät, miten ympä-
ristötyö laajenisi, ja kuinka yhdistykset saisi verkostoitumaan kes-
kenään toiminnan tehostamiseksi entisestään. 

Selvityksen tekivät Juuli Alm ja Tuula Friman vuosina 2008–2009. 
Hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi ympäristöministeriön tuella.
Raportti on luettavissa nettisivulla:

www.kierratyskeskus.fi /hankkeet/jarjestojen_ymparistotyo

Selvitys järjestöjen ympäristötyöstä

84



Muita hankkeita, joihin 
Kierrätyskeskus on osallistunut 

Pienten koululaisten 
iltapäivätoiminnan kehittäminen 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus osallistui Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston pienten koululaisten iltapäivätoiminnan kehittä-
mishankkeeseen vuosina 2002–2005. Kierrätyskeskus järjesti lukui-
sia kerran viikossa kokoontuneita kerhoja, ja hankkeessa kehitet-
tiin myös ensimmäiset versiot Lennun ympäristökerho-ohjelmasta. 

Hanke sai rahoitusta EU:n Urban II -ohjelmasta. 

Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke
Kierrätyskeskus osallistui vuosina 2004–05 Turun yliopiston täyden-
nyskoulutuskeskuksen koordinoimaan hankkeeseen, jonka pää-
tavoitteena on ympäristökasvatuksen yhteistyön lisääminen Etelä-
Suomen ja Viron välillä.

Hankkeessa järjestettiin ympäristö- ja luontokoulujen opettaja-
vaihtoa ja opintomatkoja sekä kansainvälinen ympäristökasvatusse-
minaari. Merkittävin hankkeen konkreettisista tuotoksista Suomes-
sa oli kolmella kielellä julkaistu ympäristö- ja luontokoulujen esite.

BSR EAGLE
Kierrätyskeskus osallistui partnerina Turun yliopiston täydennys-
koulutuskeskuksen vetämään Interreg IIIB -ohjelman hankkeeseen 
BSR Eagle (9/2004–8/2007). Hankkeen tarkoituksena oli kehittää 
ympäristö- ja luontokoulujen ja -keskusten välistä yhteistyötä ja 
opastuksen menetelmiä. Hankkeeseen osallistui liki 50 partneria 
10 maasta, joita olivat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Viro, 
Liettua, Latvia, Puola ja Saksa.

Kierrätyskeskus osallistui hankkeessa erityisesti ympäristö- ja 
luontokoulujen opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja 
verkostojen luomiseen.
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Phare -projekti Taaskasutuskeskused
Vuosina 2004–05 Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys osallistui 
suomalaisena partnerina virolaisten kansalaisjärjestöjen projektiin 
”Kierrätyskeskukset”, jonka tarkoituksena oli kehittää kierrätyskes-
kustoimintaa Virossa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus toimi hankkeen koordinaat-
torina Suomen puolella. Hankkeen tavoitteena oli rajat ylittävän 
kierrätyskeskusten verkoston luominen ja toiminnan kehittäminen. 
Hankkeessa toteutettiin henkilövaihtoja, järjestettiin pieniä semi-
naareja kierrätyskeskusten työntekijöille, ja kehitettiin työpaja- ja 
ympäristökasvatustoimintoja eritoten Virossa.

Meri minussa – meri minus
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus osallistui yhteistyökumppani-
na Helsingin ympäristökeskuksen vetämään Meri minussa -hank-
keeseen, joka jakoi tietoa Suomenlahdesta laivamatkustajille Suo-
menlahden molemmin puolin 2004–2005.

Uudenmaan ympäristö-
kasvatuksen osaamispankki
Hankkeessa kerätään tiedot kaikista ympäristökasvatustyötä Uu-
dellamaalla tekevistä tahoista ja niiden tarjonnasta yhteiseen osaa-
mispankkiin. Hankkeen tavoitteena on saattaa ympäristöosaamista 
koskeva tieto helposti ja keskitetysti asukkaiden, yhdistysten, oppi-
laitosten, yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. 

Käytännössä osaamispankki toteutetaan internetsivustona suo-
meksi ja ruotsiksi.

Hanketta koordinoi Hyria koulutus Oy ja se on osa Hyvinkään-
Riihimäen Ympäristöosaamisen keskuksen (ns. KEKO-verkosto) han-
kekokonaisuutta. Hankkeen päärahoittajana on Uudenmaan liitto. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on hankepartnerina vuosille 
2009–2010 jakautuneessa hankkeessa.
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COBWEB – Communicating the Baltic
Communicating the Baltic -hanke edistää ympäristötietoisuutta Itä-
meren alueella luoden käytännön tason rajat ylittävää yhteistyötä 
alueen keskeisten ympäristökasvatustoimijoiden, luontokoulujen, 
yliopistojen ja museoiden välille. 

Hankkeessa luodaan uusia ympäristökasvatusmateriaaleja, joissa 
yhdistyvät viimeisin asiantuntijatieto alueen ympäristön tilasta 
ja toimijoiden monipuolinen sekä teoreettinen että käytännön 
ympäristökasvatusosaaminen. 

Kierrätyskeskus kehittää hankkeessa yhdessä muiden suomalais-
ten partnerien kanssa materiaaleja, joissa tarinoiden kautta haas-
tetaan osallistujat pohtimaan kohtuullisuutta ja hyvää elämää, 
havainnollistavana esimerkkinä kulutuksen vaikutukset Itämeren 
ekosysteemeihin.

2009–2011 toteutettavaa hanketta vetää Hyria koulutus Oy. Muita 
Suomesta mukana olevia partnereita ovat Helsingin kaupungin 
Harakan luontokeskus, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuk-
sen Ympäristökoulu ja Espoon kaupungin Luontotalo Villa Elfvik. 
Lisäksi yhteistyötahoja on Ruotsista, Virosta ja Latviasta. 
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IV

Hyödyt ympäristölle 
ja yhteiskunnalle



Lähtökohtana Kierrätyskeskuksen perustamiselle oli uu-

delleenkäytön tuoma luonnonvarojen säästö ja ympäris-

tökoulutuksen tarve. Työ ympäristön hyväksi on säilynyt 

toiminnan punaisena lankana koko yhtiön 20-vuotisen 

taipaleen ajan. Työ on myös kantanut hedelmää. 

14 500 tonnia säästyneitä luonnonvaroja
Tavaroiden kierrättäminen uudelleenkäyttöön vähentää uusien tava-
roiden tarvetta. Samalla säästyy luonnonvaroja, joita uusien tuottei-
den valmistukseen tarvitaan. 

Ensimmäisen kerran ympäristöhyötyjä päästiin laskemaan tar-
kemmin vuonna 2007 Uusi Elämä -hankkeen puitteissa. Silloin 
selvisi, että jos Kierrätyskeskuksen kautta vuonna 2006 kiertäneet 
tavarat olisi ostettu uusina, kiinteitä luonnonvaroja olisi tarvittu 
noin 13 000 tonnia ja vettä noin 864 000 kuutiota. Luonnonalueita 
tavaroiden tuottamiseen olisi tarvittu noin 4 400 hehtaaria, joka 
vastaa Nuuksion kansallispuiston kokoa. 

Luonnonvaralaskenta toteutettiin uudelleen vuonna 2009. Silloin 
kierrätystyön tuloksena säästyi erilaisia kiinteitä luonnonvaroja 
noin 14 500 tonnia. Määrä vastaa 10 000 henkilöauton painoa. Jos 
autot laitettaisiin jonoon tielle, jono ulottuisi Helsingistä Porvoo-
seen. Kierrätystoiminnan ansiosta säästettiin vuonna 2009 myös 
noin 1 300 000 kuutiota vettä ja 2 700 tonnia ilmaa. 

Laskelmien perustana ollut kierrätetty tavaramäärä oli vuonna 
2006 754 000 tavaraa ja vuonna 2009 1 230 327 tavaraa. 
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Ympäristökoulutuksen 
rajattomat mahdollisuudet
Ympäristövalistuksen kautta luonnonvarojen kulutukseen on mah-
dollista vaikuttaa todella laajasti, jos sillä saadaan aikaan muutoksia 
ihmisten käyttäytymisessä. Kierrätyskeskuksen koulutustyön tulok-
sista ei kuitenkaan ole mahdollista laskea samanlaista kilomääräis-
tä arviota kuin tavarankierrätyksestä. Jotain sen vaikutusmahdolli-
suuksista kertoo kuitenkin koulutuspalveluiden laajuus: Kierrätys-
keskuksen koulutuspalvelut ovat tavoittaneet tuhansia ihmisiä vuo-
sittain. Vuonna 2009 jo yli 30 000 ihmistä sai Kierrätyskeskuksen 
järjestämää ympäristökoulutusta. 

Lisäksi Kierrätyskeskuksen kaupoissa käy kymmeniä tuhansia 
ihmisiä vuosittain, esimerkiksi vuonna 2009 tehtiin yli 250 000 
asiakaskäyntiä. Asiakkaat voivat paitsi hankkia kierrätettyä tavaraa, 
myös saada vinkkejä kestävämpään elämäntapaan erilaisista esit-
teistä, näyttelyistä ja tempauksista, joita kaupoissa on tarjolla.

Kierrätyskeskuksen kautta kiertäneen tavaran määrä on kasva-
nut tasaisesti. Kierrätetyn tavaran määrän kasvu kertoo paitsi Kier-
rätyskeskuksen toiminnan laajentumisesta, myös suuren yleisön 
halusta ottaa ympäristöasioita huomioon.  Vaikka Kierrätyskeskuk-
sessa asioidaan ennen kaikkea, koska sieltä saa edullista tavaraa 
tai asiakkaat etsivät jotain uniikkia ja erilaista, lähes 60 prosentilla 
vaikuttaa myös ympäristösyy: halu ostaa käytettyä ja siten säästää 
ympäristöä. 

Ostamalla kierrätettyä tukee 
ympäristötyötä
Lähes viidennes Kierrätyskeskuksen asiakkaista hakee ilmaista 
tavaraa, mutta myös myytävän tavaran hintaa pidetään edullisena 
tai sopivan hintaisena. Tavaran myynnistä saadut tulot ohjataan 
toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen eli niillä pyritään lisää-
mään kierrätystoimintaa entisestään. Myyntituloja käytetään myös 
ympäristökasvatukseen, esimerkiksi lasten ympäristökerhojen 
pitoon. Muuten tuloja ei voisikaan käyttää, sillä Kierrätyskeskus on 
voittoa tavoittelematon ja jakamaton yleishyödyllinen yhteisö. 
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Tavoitteena vain positiivi-
sia ympäristövaikutuksia

Kierrätyskeskuksen työ säästää luontoa, mutta sen toi-

minta myös kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa pääs-

töjä. Kierrätyskeskuksessa yritetään vähentää haitalli-

sia ympäristövaikutuksia aina kun se on mahdollista.  

Pääosa päästöistä aiheutuu toimitiloista ja niiden energian ja käyt-
töveden kulutuksesta sekä jätteistä. Myös tavaroiden kuljetukset ai-
heuttavat päästöjä. 

Tavaroiden vastaanottamisen ja uudelleenkäyttöön ohjaamisen 
sivutuotteena syntyy jätteitä, sillä osa lahjoitetusta tavarasta on niin 
huonokuntoista, että sitä ei voida hyödyntää. Kierrätyskeskuksessa 
jätevirrasta lajitellaan ja kerätään erikseen sähkö- ja elektroniik-
karomu, jätepuu, metalli, energiajae, rakennusjäte, pahvi, paperi, 
biojäte ja lasi. Lajittelun kautta mahdollisimman suuri osa jätteestä 
ohjautuu hyötykäyttöön. Myös jätteiden välttäminen on aina ollut 
tärkeässä roolissa Kierrätyskeskuksessa: kädet pyyhitään kestopyy-
herulliin tai pyyheliinoihin ja kahvit juodaan oikeista kupeista. 

Kierrätyskeskuksen autojen polttoaineen ostot keskitettiin tou-

Kierrätyskeskuksessa lajitellaan  ■

syntyvät jätteet hyötykäyttöön.

Kestokuppi kahvitauolla  ■

säästää luonnonvaroja.
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Jätteet hyötykäyttöön
Kierrätyskeskuksessa paitsi lajitellaan 
erikseen talossa syntyvät jätteet, otetaan 
vastaan myös kotitalouksissa synty-
viä hyöty- ja ongelmajätteitä. Keräyk-
sen laajuus on kasvanut huomattavasti 
2000-luvun kuluessa kun Tikkurilan, Ky-
läsaaren ja Matinkylän toimipisteiden yh-
teyteen on saatu HSY Jätehuollon ylläpi-
tämät aluekeräyspisteet. Niissä kerätään 
paperia, kartonkia, metallia, pakkauslasia 
ja paristoja.

Kierrätyskeskus on vastaanottanut ko-
titalouksien ongelmajätteitä koko 2000-
luvun ajan, mutta tälläkin saralla palvelu 
on parantunut: Tikkurilan, Kyläsaaren ja 
Matinkylän toimipisteiden yhteyteen on 
saatu HSY:n ongelmajätekontit. Kaikis-
sa toimipisteessä vastaanotetaan myös 
sähkö- ja elektroniikkaromua, joskin Hie-
talahteen voi tuoda vain pieniä laitteita. 

rrätyskeskus on vastaanottanut ko-
uksien ongelmajätteitä koko 2000-
ajan, mutta tälläkin saralla palvelu 

arantunut: Tikkurilan, Kyläsaaren ja 
kylän toimipisteiden yhteyteen on 
HSY:n ongelmajätekontit. Kaikis-

mipisteessä vastaanotetaan myös 
- ja elektroniikkaromua, joskin Hie-
een voi tuoda vain pieniä laitteita. 

kokuussa 2009 ST1-ketjuun, sillä ST1 edistää 
uusiutuvan energian tuotantomuotoja. Tam-
mikuussa 2009 siirryttiin käyttämään ympä-
ristöystävällisiä pesuaineita, jotka kuormitta-
vat vesistöjä vähemmän. Ruokahankinnoissa 
on suosittu luomua, kotimaista ja reilun kaupan 
tuotteita. 

Merkittävä uudistus tapahtui huhtikuussa 2010. 
Silloin Kalasataman toimistolle alettiin hankkia 
tuulisähköä. Myös Hietalahdessa ja Espoossa ollaan 
siirtymässä tuulisähköön syksyn 2010 aikana. Van-
taalla ympäristöystävällisemmän energian hankinta 
on vielä selvitysvaiheessa. Kyläsaaressa siihen ei ole 
mahdollisuutta, sillä kiinteistö ja sen sähköt jaetaan 
toisen toimijan, Helsingin sosiaaliviraston Uusix-vers-
taiden kanssa. 

Kierrätyskeskukseen voi tuoda myös  ■

ongelmajätteitä. Kuvassa HSY:n ongelma-
jätekontti Matinkylän toimipisteessä. 

Kierrätyskeskuksen toimisto ja Hietalahden ja  ■

Espoon toimipisteet pyörivät Kemissä tuotetulla 
tuulisähköllä. Kuva: Haminan Energia.
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Luvuissa on mukana kaikkien Kierrätys- ■

 keskuksen työntekijöiden työ mukaan 
luettuna vakituinen henkilökunta, 
 työllistetyt ja muut  määräaikaiset.

Kierrätyskeskus on toiminut 20-vuotisen olemassaolon-

sa aikana merkittävänä pitkäaikaistyöttömien ja vajaa-

kuntoisten työllistäjänä. 

Esimerkiksi vuonna 2009 yhtiö työllisti palkkatuella ja kuntien 
tuella 159 henkilöä. Lisäksi työharjoittelussa, työelämävalmennuk-
sessa, avotyössä, kuntouttavassa työssä ja työkokeilussa teki töitä 
yhteensä 184 henkilöä.

Työllistetyt sijoittuvat esimerkiksi myyntityöhön, kuljetuksiin 
ja toimistotyöhön. Yhtiön palveluksessa saakin erinomaista työko-
kemusta, jonka avulla moni on ponnistanut uudelle uralle vapailla 
työmarkkinoilla. Siksi Kierrätyskeskuksen kohdalla puhutaan väli-
työmarkkinoista: yhtenä työllistämisen tavoitteena on, että silta va-
paille työmarkkinoille vahvistuu. 

Kierrätyskeskus suosittelee mielellään entisiä työntekijöitään 
eteenpäin.  Yhtiössä on myös huomattu, millainen merkitys työllä 
on kauan työttömänä olleelle.

”Ryhti parantuu ja itsetunto nousee”, kuvailee myymälätoiminto-
jen johtaja Aatos Weckman.

Työuria on luotu myös Kierrätyskeskuksen sisällä. Moni päällik-
kötasonkin tekijä on alun perin tullut taloon työllistettynä.
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Remonttitöistä 
rekrytointipäälliköksi

Rekrytointipäällikkö Hannu Ahlroth tuli työllistet-

tynä taloon ja jäi sille tielleen. Vuodesta 2009 hänen 

tehtäviinsä on kuulunut uuden palkkatuetun henkilö-

kunnan rekrytoiminen. Omasta kokemuksestaan hän 

tietää, että työllistämisjakso voi kääntää uran uuteen 

nousuun.

Kun Hannu Ahlroth joutui laman vuoksi sulkemaan viimeisen-
kin pienen elintarvikeliikkeensä vuonna 1994 Helsingin Töölössä, 
hänestä tuli ensimmäistä kertaa elämässään työtön. Ennen kym-
menvuotista kauppiasuraansa hän oli ehtinyt työskennellä parikym-
mentä vuotta erilaisissa tehtävissä: Fordin varaosavarastossa, postin 
palveluksessa, osa-aikaisena talonmiehenä, Hartwallin juomien ja 
jogurtin kuljettajana sekä taksikuskina. 

Työttömyys oli vaikeaa aikaa. Kaupan sulkemisen jälkeen oli 

Kierrätyskeskuksen henkilökuntaa joukko- ■

potretissa kevätjuhlissa toukokuussa 2010. 
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jäänyt paljon velkaa ja se huolestutti. Onneksi metsälenkit uskol-
lisen Boby-koiran kanssa antoivat luontoihmiselle voimaa. ”Kun 
kotona alkoi ahdistaa, sanottiin vaimon kanssa, että nyt lähdetään 
Itäkeskukseen katsomaan ihmisiä”, Ahlroth muistelee.    

Vuoden työttömyysjakson jälkeen Ahlroth ohjattiin Kierrätyskes-
kuksen Kyläsaaren myymälään, jossa hänen piti aloittaa kuljettajan 
työt työllistämistuella. Ennen kuin kuljetuksia varten oli ehditty 
hankkia pakettiautoa, lääkäri kielsi häneltä raskaiden tavaroiden 
nostelun sydänvaivojen vuoksi. Kuljettajan työt eivät siis tulleet 
kysymykseen. Töidenjärjestysyksikön kannustuksesta Ahlrothille 
etsittiin kevyempää työtä ja niin hän aloitti myymälän maalaus- ja 
remonttitöissä. 

Tuhat elämäntarinaa
Kaksi vuotta myöhemmin Ahlroth sai vakituisen paikan Kyläsaaren 
työpäällikkönä, kun väkeä siirtyi juuri avattuun Lönnrotinkadun 
myymälään. Tehtäviin kuului myymälätoimintojen ja rekrytoin-
nin hoitaminen. Vuonna 2003 hän jatkoi Lönnrotinkadun työpääl-
likkönä ja organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2009 hänet 
nimitettiin ensin koko yrityksen henkilöstöpäälliköksi, ja sitten 
rekrytointipäälliköksi.    

Yhteensä 15 vuotta Kierrätyskeskukselle työskennellyt Ahlroth 
voi olla ylpeä työpaikastaan. ”Täällä tehdään yleishyödyllistä työtä. 
Työttömille annetaan mahdollisuus työntekoon ja ponnahduslauta 
vapaille markkinoille.”  

Hän laskee haastatelleensa noin tuhat työnhakijaa ja palkanneen-
sa satoja. Siihen mahtuu monenlaista elämäntarinaa ja kohtaloa.  

Ahlroth kantaa huolta palkkaamistaan alaisista ja kertoo joskus 
miettivänsä, mitä vanhoille työtovereille kuuluu. Onnistumisen ko-
kemuksia tuovat työssä viihtyvät ja motivoituneet alaiset. 

Eläkkeelle jäämisen aika koittaa vuonna 2012. Sitten on 
enemmän aikaa harrastuksiin: kalastukseen ja luonnossa liikkumi-
seen, mökkeilyyn ja oleiluun Vuokatin lomaosakkeessa. Yrityksen 
tulevaisuudesta hän ei ole kovin huolissaan. ”Kierrätettävä tavara ei 
ainakaan lopu.”

Kierrätettävä ”  tavara ei
ainakaan lopu    ”
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Myymäläpäällikkö ohjastaa 
hevosnaisen vaistolla

Pirjo Sorjonen tiesi jo työvoimatoimistoon marssies-

saan, että haluaisi Kierrätyskeskukselle töihin. Hän 

aloitti työharjoittelun joulukuussa 2005. Siitä alkoi 

nousujohteinen ura.

Ensivaikutelma Kierrätyskeskuksesta ei ollut hyvä. Mäkkylään 
muuttanut Sorjonen pyrki naapurissaan sijaitsevaan myymälään 
asiakkaana, mutta ei löytänyt oikeaa ovea. ”Luulin, että se on jättei-
den käsittelylaitos.”

Sittemmin oikea ovi löytyi ja Sorjosesta tuli vakioasiakas. 
Sorjonen hoiti 11 vuotta lapsiaan kotona ja auttoi samalla mies-

tään, jolla oli ravintola-alan yritys. Kun lapset lähtivät kouluun, oli 
aika etsiä töitä. Hän tiesi heti, että tehtävät Kierrätyskeskuksessa 
kiinnostaisivat. 

Kun paikka avautui, tuttu työvoimatoimiston virkailija vinkkasi 
asiasta jo ennen kuin tehtävä tuli yleiseen hakuun. Työhaastattelus-
sa Sorjonen pyysi haastattelijana toiminutta Aatos Weckmania teke-
mään päätöksensä heti, sillä toisaalla odotti paikka sisustusliikkeen 
harjoittelijana. Sorjonen sai paikan ja sisustusliike sai jäädä.

Myyjä ja kuorma-autokuski
Työt alkoivat kahden viikon harjoittelulla ja jatkuivat vuoden palk-
katuetulla jaksolla. Sen jälkeen Sorjonen palkattiin vakituiseksi tit-
telillä vanhempi myyjä. Nimikkeestä huolimatta tehtäviin kuului 
tarvittaessa kaikenlaista muutakin, kuten keikkaa kuljettajana ja 
ajojärjestelyistä huolehtimista. Kuorma-auton ajaminen sujui, sillä 
raviyrittäjien tyttärenä hän oli jo nuoruudessaan ajanut c-kortin ja 
kuskannut ravihevosia pitkin Eurooppaa. 

Kun myymälä muutettiin Mäkkylästä Matinkylään, Sorjonen 
ylennettiin työnjohtajaksi, ja kohta sen jälkeen myymälävastaavak-
si. Syksyllä 2008 hän aloitti kaupan esimiehen erikoisammattitut-
kinnon opinnot. Keväällä 2009 Sorjonen haki ja sai paikan Matinky-
län toimipisteen myymäläpäällikkönä. Vuotta myöhemmin talossa 
syötiin kakkua valmistumisen kunniaksi.  
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Kohti uutta haastetta
Monipuolisesta työkokemuksesta on nyt hyötyä päällikön tehtävis-
sä. ”On hyvä tietää, millaisia tehtäviä alaisiltaan vaatii.”

Sorjonen ammentaa myös kokemuksistaan ravivalmentajana ja 
-ohjastajana. Hevosia täytyy osata tulkita elekielen perusteella eikä 
siitä taidosta ole ihmistenkään tulkitsemisessa haittaa. ” Vieläkin 
tunnen ohjastavani. Muut tekevät suorittavan työn ja minä ohjaan 
tehtäviä.”

Pian Sorjonen saa taas uusia haasteita, sillä hän vastaa Espoon 
myymälän laajennuksesta. ”Haasteita täytyy olla, muuten menee 
latteaksi”, hän tuumaa.

Kuljettaja muistelee: 
Raskasta, mutta mukavaa 

Raimo Pitkänen tuli kuljettajaksi taloon aikana, jolloin 

lama hiljensi kuljetusalan. Toisen työllistämisjakson 

jälkeen alan töitä taas löytyi.  

”Kyllähän minä Kierrätyskeskuksella viihdyin”, kommentoi puheli-
messa yllättyneen oloinen Raimo Pitkänen, 63, ja kyselee, mahtaa-
ko entisistä työkavereista olla vielä ketään töissä.

Pitkänen teki Kyläsaaressa kuljettajan töitä työllistettynä vuosina 
1994–1995 ja uudemman kerran 1997. Sen jälkeen palkkatöitä löytyi 
eläkeikään saakka. Viimeisimmän työnantajansa Info-Guiden leivis-
sä hän ehti palvella 11 vuotta. 

Puurolusikka ei pysynyt kourassa
Nyt takana on ensimmäinen talvi eläkeläisenä. Työelämä alkoi lähes 
50 vuotta sitten. 

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Pitkänen paiski nuorena 
miehenä hommia ojien kaivauksissa, metsätöissä ja tukinuitos-
sa. 16-vuotiaana hän kaivoi hiekkamonttuja lapiolla. Kiviä kam-
mettiin maasta käsipelillä. ”Puuroakaan ei pystynyt syömään, kun 

Luulin, että se on  ” jätteiden
käsittelylaitos   ”
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kädet olivat työnteosta niin kipeät”, Pitkänen muistelee työuransa 
alkupäiviä. 

Ensimmäinen kuljetusalan paikka löytyi Joensuusta. Työ oli vuo-
rotyötä, mistä Pitkänen ei pitänyt, joten hän päätti etsiä päivätöi-
tä Helsingistä. Vuonna 1969 hän aloitti Fazer Musiikilla ja rahtasi 
pianoja ja fl yygeleitä pitkin pääkaupungin katuja. ”Tunsin vain Hä-
meentien ja Mannerheimintien, ja siellä sitten pyörin.”   

Pitkänen ehti ajaa vielä jäteautoja, Valion lihatavaraa ja jakelu-
autoja, kunnes lama iski 1990-luvulla. Kun maassa oli yli 400 000 
työtöntä, Pitkänen oli yksi heistä.  Ajasta työttömänä ei ole paljon 
muisteltavaa. ”Siihenkin tottui.”

Kierrätyskeskuksella oli hyvä henki
Onneksi tehtävät Kierrätyskeskuksella katkaisivat työttömyyden. 

Tuolloin tavaraa tuotiin ja vietiin Helsingissä kahdella autolla. 
Pitkänen piti vaihtelevasta työstä. Hän kehuu erityisesti talon ilma-
piiriä: ”Kaikkien välillä oli hyvä henki johtajista varastomiehiin.”

Raskastakin työ oli. Pakastearkkujen raahaaminen kellareista 
vaati voimia.  Mutta raskaisiin töihin Pitkänen oli tottunut. 

Muistelun päätteeksi Pitkänen pohtii vielä eläkkeellä oloa. Sa-
tunnaisia ajokeikkoja voisi ottaa vieläkin. Mutta toisaalta: ”Nyt voi 
huilailla.”

Kuva: Adolfo Vera ■ 99



Muutoksia toimintaympäristössä

Maan talouden suhdanteet ovat vaikuttaneet tukityöllis-

tettyjen rekrytointiin pari vuotta nousuja ja laskuja jäl-

jessä. Vuosina 2006–2008 oli erityisen vaikea löytää C-ajo-

kortillisia kuljettajia. Vastaavasti lama-aikojen jälkeen 

tulijoita on ollut paljon. Myös muunlaiset muutokset 

toimintaympäristössä ovat vaikuttaneet työllistämiseen. 

Työllistäminen siirtyi omiin käsiin
Kierrätyskeskuksen alkutaipaleella työllistetyt olivat kaupunkien 
palkkaamia, kunnes kunnat ulkoistivat työllistämisen yksi toisen-
sa jälkeen. Espoossa työllistettyjä ryhdyttiin palkkaamaan suoraan 
yhtiön palvelukseen syyskuussa 2002, Helsingissä toukokuussa 2007 
ja Vantaalla vuoden 2010 alussa. 

Muutos suoraksi työantajaksi on merkinnyt lisää hallinnollista 
työtä ja kuluja, mutta samalla on pystytty kehittämään henkilös-
töhallinnon käytäntöjä yhtenäisemmiksi ja oikeudenmukaisem-
miksi kaikille kierrätystyöntekijöille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
yhtenäisiä tehtävänimikkeitä, työaikoja sekä palkkarakennetta ja 
rekrytointia.  

Kierrätyskeskuksesta sosiaalinen yritys
Helmikuussa 2008 Kierrätyskeskus merkittiin työ- ja elinkeinominis-
teriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Nimityksen saa 
yritys, jonka työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on 
vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. 

Sosiaalisena yrityksenä Kierrätyskeskuksella on oikeus palkata vai-
keasti työllistyviä korotetulla palkkatuella kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Kahden vuoden työllistämisjakso merkitsee paljon sekä yrityk-
selle että työntekijälle: osaamista ehtii karttua mukavasti ja työnteki-
jä saa vankkaa kokemusta ansioluetteloon merkittäväksi. 
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Uusi laki vähentää pitkiä työsuhteita
Keväällä 2010 jännitettiin, miten uutta lakia julkisesta työvoima-
palvelusta ryhdytään tulkitsemaan. Toukokuussa voimaan astunut 
laki rajoitti sosiaalisten yritysten työllistämisedellytyksiä. Lakimuu-
toksella haluttiin varmistaa, etteivät yritysten palkkatuet ole risti-
riidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa. 

Lakimuutoksen myötä sosiaalisten yritysten oikeus palkata pit-
käaikaistyöttömiä korkeimmalla tuella lyheni 24 kuukaudesta 12 
kuukauteen. Kuitenkin vaikeasti työllistyviä saa edelleen palkata sa-
moilla ehdoilla 24 kuukaudeksi ja vajaakuntoisia 36 kuukaudeksi. 
Näin ollen lakimuutos ei merkittävästi vaikeuttanut Kierrätyskes-
kuksen kykyä tarjota työpaikkoja välityömarkkinoilla.

Kierrätyskeskuksessa eniten 
yhdyskuntapalvelua
Kierrätyskeskuksella on merkittävä rooli myös yhdyskuntapalvelua 
suorittavien työpaikkana. Yhdyskuntapalvelussa rikoksesta tuomit-
tu tekee yleishyödyllistä työtä vapaa-aikanaan. Yhdyskuntapalve-
luun voidaan tuomita enintään 8 kuukauden ehdottoman vankeus-
rangaistuksen sijasta. Tuomittujen tavallisin rikos on ollut törkeä 
rattijuopumus. 

Vuonna 2009 yhdyskuntapalvelutunteja kertyi yhteensä 3350. 
Kierrätyskeskus oli kaikissa kolmessa kaupungissa suurin yksittäi-
nen yhdyskuntapalvelupaikka. Elämänhallintansa kanssa kamppai-
leville ihmisille on suuri merkitys sillä, että tuomion voi suorittaa 
työnä vankilaan joutumisen sijaan.  

”Kierrätyskeskuksella on sietokykyä ja ymmärtämystä tarjota työ-
tehtäviä niillekin, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta”, Vantaan 
yhdyskuntaseuraamustoimiston apulaisjohtaja Anneli Karjalainen 
kiittelee. 

Asialla on myös taloudellinen puolensa. Vuonna 2006 tehdyn 
laskelman mukaan yhteiskunnalle kertyy säästöjä 90 euroa jokai-
sesta Kierrätyskeskukselle suoritetusta yhdyskuntapalvelutunnista. 
Laskelma perustuu siihen, että yksi vankilapäivä vastaa yhtä yhdys-
kuntapalvelutuntia. Vankilapäivä maksaa yhteiskunnalle 120 euroa 
ja yksi yhdyskuntapalvelutunti 30 euroa.

Mitä termit tarkoittavat?

•  Vajaakuntoisella tarkoitetaan hen-
kilöasiakasta, jonka mahdollisuudet 
saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai 
edetä työssä ovat huomattavasti vä-
hentyneet asianmukaisesti todetun 
vamman, sairauden tai vajavuuden 
takia. 

•  Vaikeasti työllistyvällä tarkoitetaan 
työmarkkinatukeen oikeutettua hen-
kilöä, joka on saanut työttömyystur-
vaa 500 päivältä. 

•  Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan 
henkilöä, joka on ollut 12 kuukautta 
työttömänä työnhakijana.

Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1. luku 7§ 
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Uutta organisaatiota  ■

suunnittelemassa Juha Lehtikuja 
(vas.) ja Asko Vainio.



V

Sisäinen kehitystyö 
ja koko kierrätysalan 

muutos



Kierrätyskeskus on kasvanut ja sen toiminta on kehitty-

nyt todella paljon 2000-luvulla. Työtä on ohjannut koko 

ajan hallitus, joka koostuu Kierrätyskeskuksen omis-

tajien edustajista. Myös yhtiön sisällä on tehty mer-

kittävää kehitystyötä. 2000-luvun lopussa yhtiö koki 

historiansa suurimman hallinnollisen muutoksen, kun 

Kierrätyskeskukselle luotiin uusi organisaatiomalli.

Kierrätyskeskuksen 
kehittäminen  hallituksen 
näkökulmasta

PEKKA KANSANEN

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAJA

KIERRÄTYSKESKUKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on saavuttanut aikuisiän. 
Minulla on ollut tilaisuus  osallistua yhtiön toiminnan kehittämi-
seen melkein alusta saakka hallituksen puheenjohtajan ominaisuu-
dessa. Tarkemmin sanottuna siitä alkaen, kun nykyiseen yhtiöön 
tulivat osakkaiksi pääkaupunkiseudun kaupungit ja YTV, mikä ta-
pahtui vuonna 1992. Helsinkihän omistaa enemmistön yhtiön osak-
keista, josta seuraa se, että puheenjohtajuus on langennut luonnos-
taan pääkaupungille. 

Kun muistelee yhtiön toiminnan alkuaikoja 1990-luvulla ja 
vertaa tilannetta nykypäivään, on ero suuri. Alkuvuosina päällim-
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mäinen ajatus oli pitää valtion tuen turvin käynnistetty toiminta 
hengissä ja vakiinnuttaa talous siten, että eväät uudelle laajentumis-
strategialle olisivat olemassa. Tässä onnistuttiinkin, kun osakkaat 
havaitsivat, että kierrätystoiminnalla on vahva yhteiskunnallinen 
tilaus paitsi ekologisesta näkökulmasta, myös mitä suurimmassa 
määrin sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kierrätystoi-
minta on voinut alusta saakka tarjota muutoin ehkä vaikeasti työllis-
tettäville ihmisille mielekkään työpaikan. Kiitos osaavan johdon ja 
koko pätevän yhtiön vakituisen henkilökunnan, on yhtiön toimin-
nat ja talous pystytty pitämään kunnossa niin taloudellisesti hyvinä 
kuin huonoinakin aikoina. Kierrätystoimintahan näyttäisi olevan 
siitä erikoinen toimiala, että lama ei välttämättä näy sen toiminnas-
sa samalla tavalla kuin yrityselämässä yleensä.

Viime vuosien selkeänä ja  tietoisesti valittuna suuntana on ollut 
vähittäin kasvattaa normaalilla tavalla palkatun vakituisen henkilö-
kunnan osuutta. Tällä tavoin yhtiön eri toimipaikkojen toimintaan 
on saatu lisää jatkuvuutta ja ammattiosaamista. Tähän on toisaalta 
vaikuttanut myös työllistämiskuvioiden muuttuminen. Hallituksen 
ja toimivan johdon yhdessä laatimassa strategiassa on selkeästi mää-
ritelty yhtiön toiminta-ajatus ja ydintehtävät. Viime vuonna toteu-
tettu organisaatiouudistus rakentui strategian pohjalle. Sen mukaan 
yhtiöllä on kaksi samanarvoista päälinjaa: myymälätoiminnat ja 
koulutus. On selvää, että myymälätoiminnalla, johon kuuluu myös 
verstastoiminta, on keskeisen tärkeä merkitys yhtiön talouden kan-
nalta. Se on myös merkittävä pitkäaikaistyöttömien työllistäjä ja yh-
dyskuntapalvelupaikkojen tarjoaja. 

Toiminta-ajatuksen keskeinen elementti on pääkaupunkiseudun 
väestön ja toimijoiden ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden 
edistäminen erityisesti luonnonvarojen käyttöön ja kulutukseen liit-
tyvissä kysymyksissä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi koulutustoi-
mintojen linja tuottaa ja markkinoi neuvontapalveluja ja koulutus-
ta sekä kehittää koulutus- ja neuvontamateriaaleja ja -menetelmiä. 
Eräs tärkeä toimintamuoto on ympäristökoulu, jonka kohteena ovat 
lapset ja nuoret.

Hallituksen tavoitteena on ollut alusta saakka  saada aikaan  toi-
mipaikat, joihin kaupunkilaisten on helppo tulla, joissa tavarat ja 
palvelut ovat selkeästi esillä eikä ainakaan toimipaikkojen ulkoasu 
ja siisteys ole esteenä tavallisten perheenäitien ja -isien asioimiseen 

Pekka Kansanen on luotsannut  ■

Kierrätyskeskuksen hallitusta koko 
2000-luvun.
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niissä. Myös markkinointiin on haluttu panostaa ja siihen onkin 
saatu ammattimaista otetta. 

Organisaatiouudistus rekrytointeineen on ollut merkittävä 
satsaus yrityksen kehittämiseksi. Sen vaikutukset eivät tietenkään 
ole vielä kokonaisuudessaan näkyvissä, mutta sillä on luotu edel-
lytykset toiminnan edelleen laajentamiseen, johon vakaa taloudel-
linen pohja tarjoaa nyt mahdollisuuden. Kuitenkin on pidettävä 
mielessä, ettei olemassa olevien toimipaikkojen kehittäminen saa 
jäädä laajentamisen jalkoihin. Laatuajattelun kulmakivihän on jat-
kuvan parantamisen periaate. Mikään toimipiste ei ole vielä valmis, 
ja tarpeet ja ympäröivä yhteiskunta muuttuvat koko ajan. Näihin 
haasteisiin on niin toimivan johdon, hallituksen kuin koko henkilö-
kunnan kyettävä vastaamaan ja ennakoimaan tulossa olevaa. Halli-
tuksen ja toimivan johdon saumaton yhteistyö ja hyvä yhteishenki 
ja innostus toiminnan kehittämiseen luo nähdäkseni hyvän lähtö-
kohdan myös seuraavalle kymmenluvulle. 

Haluankin lopuksi kiittää toimitusjohtaja Juha Lehtikujaa ja 
yhtiön henkilökuntaa koko hallituksen puolesta hyvin tehdystä 
työstä kuluneina vuosina. Samalla kiitän myös hallituksen jäseniä, 
jotka edustavat paitsi kuntasektoria myös kolmatta sektoria eli 
osakkaina olevia järjestöjä, miellyttävästä ja tuloksekkaasta yhteis-
työstä. Kierrätyskeskustoiminta  ei varmaan olisi nykyisessä hyvässä 
kunnossa ilman järjestöjen aktiivista panosta ja yhteistyötä kuntien 
kanssa.

Kierrätyskeskuksen 
omistajat

Helsingin kaupunki  51,3%
Helsingin Seudun ympäristöpalvelut 

(HSY) 25,7%
Vantaan kaupunki 7,7%
Espoon kaupunki 7,7%
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2,7%
Kauniaisten kaupunki 1,0%
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 0.7%
Oy Hyy-Yhtiöt Ab 0,7%
Luonto-liitto ry 0.3%
Ympäristö ja kuluttajapoliittinen 

yhdistys ry 0,2%
Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry 0,2%
Marttaliitto ry 0,2%
Korso-Koivukylän Linkki ry 0,2%
Suomen 4H-liitto ry 0,2%
Ruohonjuuri Oy 0,2%
13 yksityishenkilöä 1,1%

Hallitus 2010–2012

Pekka Kansanen (pj.) 
Helsingin kaupunki

Tuula Hämäläinen-Tyynilä 
Espoon kaupunki

Asta Kuosmanen
Marttaliitto ry

Ismo Pykäläinen 
Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry

Helena Rantanen 
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry

Stefan Skog 
Vantaan kaupunki

Markus Turunen 
HSY

Leena Vuorinen 
Korso-Koivukylän Linkki ry
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Organisaatiomuutos 
antoi tilaa kasvulle

Kierrätyskeskus on kokenut suurimmat muutoksensa 

sitten yhtiön perustamisen, kun yhtiön organisaatiora-

kennetta ryhdyttiin uudistamaan vuonna 2008.

Vanha organisaatiorakenne oli tullut monellakin tapaa tiensä 
päähän. Vanhassa mallissa myymälöiden työpäälliköt vastasivat sekä 
myymälöiden kehittämisestä että henkilöstöhallinnosta suoraan 
toimitusjohtajan alaisuudessa. Kun tavaravirrat ja asiakasmäärät 
kasvoivat, työpäälliköiden työtaakka alkoi käydä ylivoimaiseksi.

Toinen syy muutostarpeelle oli halu laajentua. Kasvavien jätevir-
tojen hillitsemiseksi ja kierrätysmarkkinoiden kasvun myötä yhtiön 
hallitus asetti tavoitteeksi liikevaihdon viisinkertaistaminen noin 
kymmenessä vuodessa. 

Selvitys osoitti kasvun jarrut
Johtoryhmän käynnistämille muutoksille antoi taustatu-
kea Mari Rautajoen vuonna 2007 tekemä kartoitus yhtiön 
toimintajärjestelmistä. 

”Tulin taloon herkulliseen aikaan, koska täällä oli niin paljon 
muutoksia meneillään”, harjoittelijana aloittanut Rautajoki 
muistelee. 

Kartoituksessaan hän nosti esiin useita yhtiön kasvua jarruttavia 
asioita. Esimerkiksi esimiestyöstä puuttuivat yhtenäiset käytännöt, 
jotka olisivat helpottaneet jokapäiväistä päätöksentekoa. Kierrätys-
myymälöiden ulkoasut ja imagot poikkesivat toisistaan niin suu-
resti, etteivät asiakkaat aina tienneet niiden kuuluvan samaan yri-
tykseen. Yhtiön toiminta-ajatus ei tullut jokaisessa toimipisteessä 
selkeästi esille: Kierrätyskeskuksen tavoitteet ympäristötietouden 
lisääjänä ja tavaroiden uudelleenkäytön edistäjänä olivat jääneet 
pimentoon. 

Toimintaa on kehitetty monella tasolla.  ■

Kuvassa myymälätoimintojen johtaja Aatos 
Weckman, osastovastaava Raija Brännare 
ja ympäristöasiantuntija Elsa Rintala 
kehittämispäivillä 2009.
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”Vanhassa mallissa meillä oli neljä toimivaa kierrätysmyymälää. 
Yksittäisissä käytännöissä yhtenäisyys kuitenkin puuttui ja samalla 
myymälätoiminta oli etääntynyt ympäristötyöstä”, toteaa Rautajoki.

Toiminta jaettiin kahteen linjaan
Organisaatiouudistuksessa yhtiön toiminta jaettiin kahteen päälin-
jaan: myymälätoimintojen linjaan ja koulutustoimintojen linjaan. 
Myymälätoimintojen linjajohtajan tehtäväksi tuli kehittää myymä-
löitä yhdessä myymäläpäälliköiden kanssa. 

Myymälätoimintojen linjajohtajaksi valittiin Aatos Weckman. 
Alkuvaiheessa nimitettiin myös myymäläpäälliköt ja osastopäälli-
köitä. Asko Vainio ryhtyi luotsaamaan kuljetuksia logistiikkapääl-
likkönä ja Juha Vuorio palkattiin verstaspäälliköksi. Mari Rautajoki 
nimitettiin laatu- ja ympäristöpäälliköksi.

Koulutustoimintojen linjajohtajana aloitti Tuovi Kurttio. Vuonna 
2010 linja jaettiin kolmeen toimintaan: ympäristökouluun, yritys-
neuvontaan ja hanketyöhön. Samana vuonna perustettiin ympäris-
tökoulun rehtorin toimi, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. 
Rehtoriksi nimitettiin Katja Viberg. Riikka Hietala ryhtyi kehittä-
mään uutta yritysneuvonnan yksikköä ja Elsa Rintala hanketyötä. 

Myös henkilöstöhallintoa oli tarpeen kasvattaa. Henkilöstöpääl-
liköksi palkattiin Juha Vasko ja Hannu Ahlroth ryhtyi rekrytointi-
päällikkönä vastaamaan tukityöllistettyjen palkkaamisesta. Lisäksi 
Juha Rytkönen palkattiin talouspäälliköksi.

Esimiehiä valmennettiin
Muutoksia tukemassa oli Kehityspiikki-yhtiöiden kaksi konsulttia, 
jotka vetivät kaikille esimiehille ja ympäristökoulun työntekijöille 
esimiesvalmennuksia vuosina 2009–2010. Koulutus oli osa Tekesin 
rahoittamaa Työorganisaation kehittämishanketta lukuun ottamat-
ta ympäristökoulun osuutta, joka kuului Dipolin IMC-hankkeeseen. 

Valmennus koettiin hyödyllisiksi, sillä kaikilla ei ollut ennes-
tään esimieskokemusta ja vanhassa järjestelmässä esimiesten roolit 
olivat osittain epäselviä. Valmennusmetodiin kuului, että jokainen 
työntekijä kertoi omia kokemuksiaan ja ongelmallisia tilanteita 
työstään, ja aiheita käsiteltiin sekä ryhmässä että kahden kesken 

Tuovi Kurttio on vastannut  ■

ympäristökoulutuksesta koko 
2000-luvun, mutta organisaatio-
muutos toi hänelle uuden tittelin ja 
koulutuspuolelle lisää resursseja.
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YMPÄRISTÖKOULU KOULUTUSPALVELUT

HANKKEET

Yas Viveka Backström
Yk Hanniina Manner

Yas Riikka Hietala

Ympäristövastaava,
Yas Lotta Palomäki

Yas Meri Heinonen 

Tiiminvetäjä, Yk Anu Kaila 

 
 

 

Hankesuunnittelija, 

 
Yas Elsa Rintala

 Hankepäällikkö Eija Koski
Hanketyöntekijät:
Annukka Luomi

Hanna Lilja
Heidi Huvila

Johanna Paananen
Tuija Hyyrynen

Laura Virta

Keikkaneuvojien esimies,  

Yk Elena Saarikallio 

Yk Johanna Sunikka
Ympäristökoulun 

rehtori 
Katja Viberg

 

YHTIÖKOKOUS
HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA Juha Lehtikuja
Strateginen johtoryhmä

MYYMÄLÄTOIMINNOT

KAIKKIA PALVELEVAT TUKITOIMINNOT

KOULUTUSTOIMINNOT
Myymälätoimintojen johtaja Aatos Weckman 

HENKILÖSTÖOSASTO

Henkilöstöpäällikkö Juha Vasko
Rekrytointipäällikkö Hannu Ahlroth
Henkilöstösihteeri Pirkko Laitinen

 

TALOUS JA HALLINTO 

Talouspäällikkö Juha Rytkönen
Taloussihteeri Petteri Petäjälehto
Toimistosihteeri Taina Kuusio
+2 henkilöä

TIEDOTUS

Tiedottaja Anu Saari 
Tiedottaja Henna Raatikainen
Tiedottaja Päivi Suihkonen
+1 henkilö

 

KYLÄSAARI

MP Marje Arvinen
MV Helena Heinänen
OV Markku Heinänen
OV Robert Närjanen
+34 henkilöä

TIKKURILA

MP Olli Sarpo
MV Tarja Kauppinen
OV Serge Piquet
OV Kenneth Werner
+37 henkilöä

HIETALAHTI

MP Jukka Risu
OV Anne Ahonen
OV Driss Halla
OV Raija Brännare 

 +27 henkilöä

MATINKYLÄ

MP Pirjo Sorjonen
MV Pertti Pajunen
OV Henry Palmroos  
(ATK-tuki)
OV Tuula Saari
OV Marko Rokka
OV Juha-Pekka Nikki
+38 henkilöä

  

Koulutustoimintojen johtaja Tuovi Kurttio

 
 

 

 
 

 

 

ORGANISAATIOKAAVIO 1.10.2010
LYHENTEET:
MP = Myymäläpäällikkö, MV = Myymälävastaava, OV = Osastovastaava, 
Yas = Ympäristöasiantuntija, Yk = Ympäristokasvattaja

LAATU- JA YMPÄRISTÖTYÖ

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Mari Rautajoki

LOGISTIIKKAOSASTO
Logistiikkapäällikkö Asko Vainio 

UUDISTUSVERSTAAT
 

PLAN B
OV Irina Aardemäe  

     +10 henkilöä 

ASKARTELUPÖRSSI
Koordinaattori Marja Peltola 

+2 henkilöä

KORJAUSVERSTAAT 

Verstaspäällikkö Juha Vuorio 
+26 henkilöä

+ 31 henkilöä
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kouluttajan kanssa. Valmennus sai paljon positiivista palautetta. ”Se 
on tuonut selkeyttä ja on voinut olla eheyttäväkin kokemus”, toteaa 
yksi kouluttajista, Kehityspiikin toimitusjohtaja Atso Juote.  

Kierrätyskeskuksen organisaatiomuutosta läheltä seuranneena 
Juote toteaa, että muutos on otettu yhtiössä hyvin vastaan. ”Myymä-
lätoimintojen puolella se on ollut helpotuskin, kun myymäläpäälli-
köiden toimenkuvaa kehitettiin rajallisemmaksi.”

Myös työilmapiiri on muutosten myötä parantunut, Juote toteaa. 
Työilmapiiriä mitattiin ennen ja jälkeen suurten muutosten.

”Aikaisemmin esimerkiksi työpäälliköiden ajasta kului suuri osa 
kuljetusten järjestämiseen. Puhuttiin, että aatteellisuus ja merkityk-
sellisyys olivat kadonneet. Se keskustelu lakkasi organisaatiomuu-
toksen myötä.”

Laatutyöllä parempiin tuloksiin
Organisaatiomuutoksen jälkeen Kierrätyskeskuksen toiminta on 
kasvanut voimakkaasti: tavaravirrat ovat kasvaneet 39 prosenttia ja 
rahavirrat 58 prosenttia.

Tuloksista näkyy myös entistä suurempi panostus laatu- ja ympä-
ristötyöhön. Mari Rautajoki palkattiin laatu- ja ympäristöpäällikök-
si vuonna 2009 ja hänen johdollaan huomio on kiinnitetty moniin 
asioihin uudella tavalla. Esimerkiksi lajitteluohjeita tavaran laadun 
määrittelemiseksi on selkeytetty. Myös henkilöstöpäällikkö Juha 
Vaskon johdolla toteutettu työvuorojen yhtenäistäminen on paran-
tanut asiakaspalvelua.

”Laatutyö on valokeilan osoittamista paikkoihin, joissa on ollut 
pimeää”, Rautajoki kuvailee työtään.  

Pienet oivallukset, kuten yhteisen sähköisen kalenterin perus-
taminen nettiin, ovat helpottaneet asioiden sopimista. Jo harjoit-
telunsa aikana 2007 Rautajoki keräsi kunkin toimipisteen parhai-
ta käytäntöjä. Uudessa organisaatiorakenteessa tieto niin hyvistä 
kuin huonoistakin käytännöistä saadaan levitettyä nopeasti jokai-
selle työntekijälle.  Esimerkiksi asiakaspalautteisiin voidaan rea-
goida nopeasti: tieto saadaan viikossa kaikille 230 työntekijälle ja 
korjausliikkeet tehdään tarvittaessa kaikissa toimipisteissä. Rekla-
maatioiden määrä onkin selvästi pudonnut organisaatiomuutoksen 
jälkeen.
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Laatua valvotaan myös vuonna 2008 aloitetuilla auditoinneilla, 
jolloin käydään läpi asiakaspalvelun sujuvuutta ja henkilökunnan 
hyvinvointia. Johdon katselmuksissa ylin johto käy toimipisteet 
läpi. Tilaisuuksissa kierrätystyöntekijöillä on oiva tilaisuus tavata 
toimitusjohtajaa, jonka työhuone on Kalasataman toimistossa eril-
lään myymälöistä.  

Vuonna 2008 Rautajoki valmisteli ohjelman sisäisen ympäristö-
työn kehittämiseksi. Sen avulla pienjätteiden lajittelu on saatu 
toimimaan jokaisessa toimipisteessä yhtenäisellä tavalla. Samalla 
ohjelma oli laatu- ja ympäristöjohtamista opiskelleen Rautajoen 
lopputyö Hämeen ammattikorkeakoululle.

Huomio osaamiseen on kasvattanut kierrätystyöntekijöiden 
ammattiylpeyttä, huomauttaa Rautajoki. ”Se on leimallisesti 
asiakaspalveluammatti.

Myymäläpäälliköt yhteiskuvassa: Olli Sarpo (vas.),  ■

Pirjo Sorjonen Jukka Risu ja Marje Arvinen.

Aatos Weckman (vas.) nousi myymälätoimintojen  ■

linjajohtajaksi Espoon myymäläpäällikön paikalta. 
Konsultti Atso Juote (oik.) Kehityspiikki Oy:stä on ollut 
suureksi avuksi organisaatiomuutoksen sisäänajossa.

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Mari Rautajoen  ■

tekemä selvitys pohjusti organisaatiomuutosta. 
Kierrätyskeskuksen työntekijöitä samassa  ■

kirkkoveneessä virkistyspäivillä vuonna 2010.
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Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys: 
Alan kehityksestä on syytä iloita

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry perustettiin 

vuonna 1999 edistämään kierrätystoiminnan laatua 

sekä ajamaan Suomen kierrätyskeskusten yhteisiä 

etuja. Noin 30 jäsenorganisaatiota koostuu niin yhdis-

tyksistä, säätiöistä kuin osakeyhtiöistäkin. Reilussa 

kymmenessä vuodessa ala on kehittynyt hurjasti.  

Yhdistyksessä iloitaan siitä, että sen tarjoamat koulutukset ja neu-
vonta ovat tuottaneet hedelmää jäsenjärjestöjen toiminnassa. Pa-
nostukset asiakaspalveluun, työntekijöiden perehdytykseen ja myy-
mälätiloihin näkyvät toiminnan kasvuna.  

Nyt kiertoon tullutta tavaraa myydään ja lahjoitetaan jopa 3000 
neliömetrin tavarataloissa. Olisiko alan kasvun voinut ennustaa 
vaikkapa 10 vuotta sitten?

”Tokkopa”, vastaa Suomen Kierrätyskeskusten yhdistyksen halli-
tuksen puheenjohtaja Hannu Hämäläinen. 

”Kierrätystoiminnan kehittämiselle on kuitenkin ollut selkeä yh-
teiskunnallinen tilaus.”

Kierrätyskeskuksia perustettiin etenkin 90-luvun laman aikaan. 
Silloin työttömyys ja köyhyys edesauttoivat kierrättämisen suosiota. 
Nyt kierrätyksen imago on parantunut ja ala nähdään jätehuoltoa 
täydentävänä toimintana. Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien 
hyötykäyttö ovat myös EU:n ja Suomen lainsäädännön määrittele-
män jätehierarkian ensisijaisia tavoitteita. 

Toisaalta kierrättämisen yleistymisen voidaan ajatella olevan 
myös paluuta vanhan ajan maalaisjärjen käyttöön. ”Kierrätystä 
on harjoitettu satoja vuosia perheen, suvun ja kylän keskuudessa. 
Vasta viimeisen 20 vuoden aikana siitä on kehitetty järjestelmällistä 
toimintaa”, Hämäläinen muistuttaa.

Suomen kierrätys-
 keskusten yhdistys ry

•  31 jäsenjärjestöä ja 13 henkilöjäsentä 
vuonna 2009 

•  Hallituksen puheenjohtaja Hannu 
 Hämäläinen, Tekevä, Jyväskylä  

•  Varapuheenjohtaja Juha Lehtikuja, 
 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  

•  Varsinaiset Jäsenet: Aatos Weckman, 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 
Oy; Alpi Tuomisto, Turun Ekotori; Antti 
Miettinen, EkoKuopio; Juha Koivisto, 
Jupiter-säätiö Vaasa; Auvo Rissanen, 
 Kajaanin kierrätyskeskus  

•  Varajäsenet: Mika Salminen, Savon-
linnan Toimintakeskus; Juha Palin, 
 EkoKaarina, Kaarina

Kierrätyskeskusten yhdistys järjestää  ■
kierrätysalan kehittämiseen tähtääviä 
koulutuksia ja retkiä. Tässä tutustutaan 
opintoretken lomassa Tarton kaupunkiin 
vuonna 2008. Keskellä puheenjohtaja 
Hannu Hämäläinen.
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Onnittelut 20-vuotiaalle 
Kierrätyskeskukselle

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
on maan johtava kierrätysasiantuntija ja 
monen maakunnallisen kierrätyskeskuk-
sen esikuva. Yrityksen pitkäjänteisen ja 
laadukkaan kehittämistyön tuloksena on 
syntynyt useita toimintamalleja, joiden 
avulla on pystytty nostattamaan koko 
kierrätystoimialaa valtakunnassa. 

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys 
ry kiittää Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskusta ansiokkaasta yhteistyöstä ja on-
nittelee 20-vuotista yritystä.

Hannu Hämäläinen
Skky ry:n hallituksen puheenjohtaja

Työllistäminen tapetilla
Monissa kierrätyskeskuksissa on panostettu myös matalan kynnyk-
sen työllistämiseen 90-luvulta lähtien, kun valtio ryhtyi maksamaan 
palkkatukea kuntien työllistämille ihmisille.

”Kierrätyskeskukset tarjoavat monelle heikossa asemassa oleval-
le ihmiselle hyvän työpaikan ja oppimisympäristön. On paljon eri-
laisia työtehtäviä, joissa voi harjoitella säännöllistä elämää ja sosi-
aalisessa ympäristössä toimimista”, Hämäläinen kertoo.

Työllistämisen edellytyksiin otettiin yhdistyksessä kantaa, kun 
palkkatukien käyttöä säätelevää lakia julkisesta työvoimapalve-
lusta uudistettiin vuonna 2010. Nyt seurataan verohallinnon rajan-
vetoja siitä, onko kierrätyskeskusten myynti elinkeinotoimintaa, 
josta pitää maksaa arvonlisäveroa. Verottajan tulkinnoilla on tärkeä 
ohjaava merkitys työ- ja elinkeinotoimistojen ratkaistessa palkka-
tuen myöntämisperusteita. 

Jatkossa yhdistys haluaa kehittää uudenlaista ympäristöalan kou-
lutusta eri koulutusorganisaatioiden välillä, sillä juuri kierrätystoi-
mintaan tähtäävää ammatillista koulutusta ei Suomessa vielä ole.

Tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavasti. Sekä kierrätykseen 
tulevan tavaran määrä että kierrätyskeskuksien asiakaskunta ovat 
kasvaneet tasaisesti ja kasvu näyttää jatkuvan.
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Kierrätyskeskuksen yhteystiedot 2010

Hietalahden kauppa

Hietalahti, Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki
myymälä- ja tuotetiedustelut, 0400 348 112
noutopalvelu Helsinki, (09) 310 887 10 ja (09) 310 887 30

Kyläsaaren kauppa

Kyläsaari, Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki
myymälä- ja tuotetiedustelut, 0400 348 111
noutopalvelu Helsinki, (09) 310 887 10 ja (09) 310 887 30

Matinkylän kauppa

Matinkylä, Matinpurontie 8 ja 
Matinpurontie 3, 02230 Espoo
myymälä- ja tuotetiedustelut, 0400 348 114
noutopalvelu Espoo, (09) 310 177 20 tai 050 501 4870

Tikkurilan kauppa

Tikkurila, Horsmakuja 6, 01300 Vantaa
myymälä- ja tuotetiedustelut, 0400 348 113
noutopalvelu Vantaa, (09) 310 177 15 tai 045 636 6307
Rakennustarvikkeet, 0400 348 127

Hallinto ja Ympäristökoulu

Kalasatama, Hermannin rantatie 2 A, 
00580 Helsinki, (09) 310 88720

Askartelumateriaalin 
välitys

askarteluporssi@kierratyskeskus.fi 
050 501 4859

114

















Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

• Ottaa vastaan, lahjoittaa ja myy hyviä käytettyjä tavaroita.

• Opastaa ihmisiä kestävän elämäntavan kysymyksissä.

• Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö.

•  Sosiaalinen yritys, jonka omistavat Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupungit, HSY sekä joukko kansalaisjärjestöjä. 

ISBN 978-952-223-824-5
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