
Vuosikertomus 2006



SISÄLTÖ
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY ............................................. 3
TALOUS JA TAVARANKIERTO ...................................................................... 4
UUDELLEENKÄYTTÖ- JA KIERRÄTYSPALVELUT .............................................. 5

Muutoksia toimipisteissä ...................................................................... 5
Kanta-asiakkaat .................................................................................. 5
Verstastoiminta ja SER -vastaanotto ...................................................... 5
Hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto ................................................. 6

KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT ...................................................................... 7
Kampanjat ......................................................................................... 7
Peräkärry-kampanja ............................................................................ 7
Matkalukemista linja-automatkustajille .................................................. 7
Plan B - Kierrätyskeskuksen uusi uniikki mallisto ..................................... 8
Messut ja tapahtumat .......................................................................... 9
Muu yhteistyö .................................................................................. 10

YMPÄRISTÖNEUVONTA- JA KOULUTUS ....................................................... 10
Ympäristökoulu ................................................................................. 10
YTV:n tilaama jäteneuvonta ............................................................... 11
Uudet koulutus- ja neuvontamateriaalit 2006 ....................................... 12

NÄYTTELY- JA MATERIAALIPALVELUT ......................................................... 13
Kiertävät näyttelyt ............................................................................ 13
Toimipisteiden näyttelyt ..................................................................... 13
Astialainaus ..................................................................................... 14
Kirjasto ........................................................................................... 14
Askartelupörssi ................................................................................. 14

EU-HANKKEET ........................................................................................ 15
Ekoarki Vantaalla 2006 EU URBAN II -hanke ......................................... 15
Uusi elämä - Uus elu -hanke .............................................................. 16

HENKILÖSTÖ ......................................................................................... 19
Johtoryhmä ...................................................................................... 19
Henkilöstö ....................................................................................... 19
Vantaa ............................................................................................ 19
Espoo .............................................................................................. 20
Helsinki ........................................................................................... 20
Henkilöstön koulutus ......................................................................... 21

OSAKKAAT ............................................................................................. 21
ORGANISAATIO ...................................................................................... 22



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

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseu-
dulla neljä toimipistettä: Vantaalla ja Es-

poossa on yksi toimipiste ja Helsingissä 
kaksi. Kaikissa toimipisteissä on myynti- ja 
ilmaistavaraosasto. Lönnrotinkadun toimi-
pisteessä Helsingissä on lisäksi ympäristöai-
heinen näyttely, hallinto, neuvontapalvelut, 
askartelupörssi, kirjasto, Plan B -ompelimo 
ja verhoomo. Kyläsaaren toimipisteestä löy-
tyvät kodinkone-, atk- ja elektroniikkakor-
jaamot. Vantaalla on atk-verstas. Kaikissa 
toimipisteissä on myynnissä huonekalujen 
lisäksi pientavaroita ja vaatteita. Poikkeuk-
sena Kyläsaari, jossa on tarjolla vain suu-
rikokoisia tavaroita kuten huonekaluja ja 
kodinkoneita.
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Liikevaihto jakaantui toimialoittain seuraavasti: 

Tavaramyynti
Neuvonta- ja koulutustoiminta  
Verstastoiminta

Maksaneiden asiakkaiden kokonaismäärä oli 
noin 147 700 henkilöä, eli 6,5% enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ilmaistavaroita haki 
yli noin 25 100 asiakasta, eli 7,1% edellis-
vuotista vähemmän. Kaikkiaan tavaroita 
kiersi uudelleenkäyttöön noin 754 000 kpl, 
eli 27,9% edellisvuotta enemmän. Ilmais-
tavaroiden osuus kaikista tavaroista nousi 
hieman aikaisemmasta, ollen nyt 37,7%. 
Tavaroita noudettiin asiakkailta ja kulje-
tettiin asiakkaille kahdeksalla autolla, joilla 
ajettiin n. 20 000-25 000 kilometriä/auto. 
Noutotilausten määrä netin kautta kasvoi 
edelleen vuonna 2006. Noutotapahtumia oli 
kuluneella vuodella noin 8 934 ja vientita-
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v. 2006
1 194 946,53€

78 525,55€     
173 983,52€

v. 2005
1 113 232,78€

69 162,00€
187 518,85€

Koko tilikauden liikevaihto oli 1 447 455,60 euroa. Liikevaihto kasvoi  5,7% edellises-
tä vuodesta. Arvonlisäverollisen myynnin osuus liikevaihdosta oli varsin vaatimatonta, 12 
155,77 euroa.

TALOUS JA TAVARANKIERTO

pahtumia noin 2 451 (vuonna 2005 yhteen-
sä noin 8 700 nouto- ja 2 500 vientitapah-
tumaa).

Vantaalla jatkettiin yhteistyötä kaupungin 
kanssa. Kesäkuusta lähtien Kierrätyskeskus 
haki maksua vastaan kaikki Vantaan kau-
pungin poistohuonekalut. 

Herttoniemen miesten asuntolaan lahjoitet-
tiin tänäkin vuonna tavaraa, lähinnä vaat-
teita ja kenkiä. Viroon lahjoitettiin rollaat-
toreita ja pyörätuoleja. Lisäksi Viroon lähti 
kuorma-autollinen huonekaluja, joilla ka-
lustettiin lasten ja nuorten asuntoja.



Toimipisteiden asiakasmäärät sekä myydyt ja ilmaiseksi annetut tavarat vuonna 2006:

Maks. asiakkaat
Ilmaisasiakkaat  
Myydyt tavarat
Ilmaistavarat

UUDELLEENKÄYTTÖ- JA 
KIERRÄTYSPALVELUT

Muutoksia toimipisteissä

Syksyllä valmisteltiin Espoon kierrätyskes-
kuksen siirtymistä uusiin tiloihin Mäkkylän 
toimipisteen vuokrasopimuksen päättyes-
sä 31.12.2006. Toiminta Mäkkylässä päät-
tyi 16.12.2006. Korvaavat tilat vuokrattiin 
Matinkylästä osoitteesta Matinpurontie 8, 
02230 Espoo. Uusien tilojen muutos- ja 
kunnostustyöt toteutettiin vuoden lopulla 
ja asiakkaille uusi kierrätyskeskus avattiin 
vuoden 2007 alussa.

Helsingin Kivikon toimipiste lopetti toimin-
tansa 30.1.2007. Toimipiste oli osa vuoden 
2006 lopussa päättynyttä Ekoarki-hanket-
ta.

Kanta-asiakkaat

Kierrätyskeskuksen kanta-asiakkaaksi pää-
see keräämällä ostoksista saatuja leimoja. 
Kanta-asiakkaat saavat 10% alennuksen 
yli 3 euron arvoisista ostoksista. Kanta-asi-
akkaille on ollut vuoden aikana omia tarjo-
uksia ja  heille on lähetetty asiakaskirjeitä. 
Vuoden 2006 lopussa kanta-asiakkaita oli 
922 kpl. (vuoden 2005 lopussa 678 kpl).

Verstastoiminta ja SER-vastaanotto

Toimipisteissä otettiin vastaan kaikenkun-
toisia pesukoneita ja helloja sekä toimivia 
televisioita ja atk-laitteita verstaiden kun-

nostettaviksi. Kylmälaitteita ei otettu alku-
vuodesta vastaan lainkaan.

Helsingin Kyläsaaren toimipisteestä tuli 
marraskuussa virallinen SER-vastaanot-
topiste. Muutoksen myötä toimipiste vas-
taanotti veloituksetta kaikenlaisia sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, kunnosta riippumat-
ta myös kylmälaitteita. Korjauskelpoiset 
laitteet korjattiin uudelleenkäyttöön, muu 
romu hyödynnettiin materiaalina ja laitteet 
menivät valtuutetuille käsittelijöille, jotka 
erottelivat laitteista kaiken kierrätyskelpoi-
sen hyötykäyttöön.

Verstaista oli toiminnassa vuonna 2006 
Kyläsaaren elektroniikkakorjaamo ja ko-
dinkonekorjaamo sekä Vantaan elektroniik-
kakorjaamo. Lisäksi Lönnrotinkadulla oli 
verhoilija.

Kyläsaaren elektroniikkakorjaamolla testat-
tiin ja korjattiin laitteita yhteensä 1 835 kpl 
(1 977 kpl vuonna 2005). Laitteet menivät 
hyvin kaupaksi. Sähkötyönjohtajan lisäksi 
verstaalla oli töissä yksi oma korjaaja ja yh-
destä kahteen työllistettyä korjaajaa.

Korjatut elektroniikkalaitteet Kyläsaaressa:

Televisiot     
Videot     
Audio
Atk-laitteet     
Muut      
YHTEENSÄ             

Kodinkoneita Kyläsaaressa korjattiin 693 
kappaletta (786 kpl vuonna 2005). Vastaa-
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Kyläsaari
16 800

-
33 000

-

Lönkka 
45 900
7 400

145 000
103 000

Espoo
36 900
8 000

148 000
46 000

Vantaa
40 000
13 300

120 000
120 000

Kivikko
8 100
3 800

24 000
15 000

Yhteensä
147 700
25 100

470 000
284 000

 720 kpl
65 kpl

352 kpl
198 kpl
500 kpl

1 835 kpl



van kodinkonekorjaajan apuna verstaalla 
on kodinkonekorjaaja. Lisäksi verstaalla oli 
työllistettyjä korjaajia. Kyläsaaressa  puret-
tiin kierrätyskeskuksen asiakkailta tulleita 
korjauskelvottomia kodinkoneita metalli-
teollisuuden raaka-aineeksi sekä varaosiksi 
omien kodinkoneiden korjaukseen.

Korjatut kodinkoneet:  

Pyykinpesukoneet    
Astianpesukoneet       
Sähköliedet    
Mikroaaltouunit    
Kylmälaitteet    
YHTEENSÄ   

Vantaalla työskenteli oma osa-aikainen elekt-
roniikkakorjaaja. Hänen apunaan työskenteli 
työllistettyjä ja työharjoittelijoita. Vantaalla 
korjattiin vuoden 2006 aikana 1 801 laitetta 
(603 kpl vuonna 2005). Vantaan kaupungin 
ammatillinen kurssikeskus hyväksyi vuon-
na 2005 kierrätyskeskuksen opetuspaikaksi 
sähköalan perustutkinnon asentajakoulutuk-
seen.

Ammatillisesta kurssikeskuksesta oli tänä 
vuonna 1 opiskelija 8 opintoviikkoa. Kierrä-
tyskeskuksessa tehdystä opiskelusta opis-
kelija sai vapautuksen koulussa annettavas-
ta Linux opetusjaksosta.

Korjatut ja myydyt elektroniikkalaitteet
Vantaalla 2006:

Kokonaisia ATK-laitteita    
Näyttöjä
Keskusyksiköitä
Tulostimia   
Stereoita
Videoita
Cd-soittimia
Dvd-soittimia
Varaosia

Espoossa myydyt, Vantaalla kunnostetut 
laitteet:

Kokonaisia ATK-laitteita    
Näyttöjä
Keskusyksiköitä
Tulostimia   
Stereoita
Videoita
YHTEENSÄ

Hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto

Kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä 
vastaanotettiin Vantaan, Kyläsaaren ja Es-
poon toimipisteissä. Hyötyjätteistä otettiin 
vastaan Kyläsaaressa ja Vantaalla pienme-
talleja, pakkauslasia, nestepakkauksia ja 
pahvia.

Ongelmajätteistä otettiin vastaan Kyläsaa-
ressa, Vantaalla ja Espoossa akkuja, maa-
leja, jäteöljyä, loisteputkia ja paristoja. 
Lisäksi Lönnrotinkadun ja Kivikon toimipis-
teet ottivat vastaan kotitalouksien paristoja 
ja loistelamppuja.

Kyläsaaren ja Vantaan toimipisteessä oli 
Kierrätyskeskuksen omassa käytössä lava, 
jolle erotellaan kaatopaikalle menevistä 
huonekaluista puhdas puumateriaali. Lisäk-
si Kyläsaaressa ja Vantaalla kerättiin metal-
lihyötyjätettä metallinkeräyslavoille.
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341 kpl 
11 kpl
80 kpl

252 kpl
9 kpl

693 kpl

103 kpl
184 kpl
33 kpl
52 kpl
39 kpl
53 kpl
4 kpl
2 kpl

1 212 kpl

31 kpl
55 kpl
4 kpl

13 kpl
8 kpl
8 kpl

1 801 kpl



KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT

Kampanjat

Hyvä kiertää -tavarankeräyskampanjoita 
järjestettiin vakiintuneilla paikoilla lauantai-
sin kerran kuukaudessa. Kierrätyskeskuk-
sen autot keräsivät  ympäri vuoden kierrä-
tyskelpoista pientavaraa  suurten kauppojen 
ja ostoskeskuksien pihoilla sekä toreilla.

Kierrätyskeskuksen toiminnasta tiedotet-
tiin opiskelijoille jälleen Mappikampanjan 
merkeissä. Kampanja toteutettiin syksyllä 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 10 op-
pilaitoksessa (2005 13 oppilaitoksessa). 
Opiskelijoille jaettiin ilmaiseksi yli 4 000 
(vuonna 2005 yli 3 000) yrityksiltä saatua 
käytettyä mappia.

Peräkärry-kampanja
Huhtikuussa Kierrätyskeskus aloitti kuomul-
listen peräkärryjen lainaamisen maksutta 
panttia vastaan. Palvelulla haluttiin helpot-
taa pääkaupunkiseudun asukkaita tavaroi-
den kuljetuksissa. Peräkärryjä on yhteensä 
kolme, Espoossa, Vantaalla ja Helsingin Ky-
läsaaressa. Peräkärryjä lainattiin yhteensä 
550 kertaa vuoden 2006 aikana, 199 kertaa 
Espoossa, 179 kertaa Vantaalla ja 172 ker-
taa Kyläsaaressa.

Matkalukemista linja-automatkustajille
Kierrätyskeskus aloitti toukokuussa uuden 
palvelun Kampin matkakeskuksen katuta-
solla. Kampissa jaettiin maksutta matkalu-
kemista linja-automatkustajille. Matkaluke-
miseksi on tarjolla muun muassa pokkareita, 
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kirjalyhennelmiä sekä sarjakuva- ja aika-
kauslehtiä. Luetut kirjat sai palauttaa takai-
sin tai antaa vaikka naapurille. Kirjoja tulee 
ajoittain runsaasti ja niitä jaetaan maksutta 
muutenkin Kierrätyskeskuksen toimipisteis-
sä. Kampissa yhteensä 8 378 kirjaa löysi 
vuonna 2006 uuden omistajan.

Plan B – Kierrätyskeskuksen uusi uniikki 
mallisto

Plan B on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kus Oy:n keväällä 2006 lanseeraama uniik-
ki vaate- ja huonekalumallisto, jossa vanha 
tavara saa uuden elämän – tyylikkäästi ja 
pilke silmäkulmassa. Plan B -tuotemerkki 
syntyi muotoilija Anna Holopaisen, mainos-
toimisto Toukokuun ja Kierrätyskeskuksen 
yhteisenä hankkeena. Lähtökohtana oli 
hyödyntää niitä Kierrätyskeskukseen tule-
via tavaroita, jotka eivät ole enää myyntiin 

sopivia tai tuotteita joita tulee ajoittain run-
saasti. Plan B -boutique on Lönnrotinkadun 
kaupan yhteydessä.

Työpäällikkö Irina Aardemäen lisäksi om-
pelijat itse suunnittelivat Plan B -vaatteita. 
Vanhoista mummon mekoista, huiveista ja 
verhoista syntyi esimerkiksi hauskoja juhla-
mekkoja. Plan B -ompelimossa työskenteli 
vuonna 2006 3 ompelijaa ja 3 työharjoit-
telijaa. 

Huonekaluja ja pieniä käyttöesineitä suun-
nitteli ja toteutti Anna Holopainen. Van-
hasta tuolista tuli erikoinen sen saadessa 
selkänojaksi puisen tennismailan. Lisäksi 
esimerkiksi kuluneet tarjottimet saivat uu-
den päällysteen katalogeista leikatuista ku-
vista. 
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Plan B sai erikoisuudellaan paljon julkisuut-
ta mediassa. Tuotemerkki ja suunnittelijat 
näkyivät lukuisten lehtiartikkelien lisäksi 
muun muassa MTV3:n Huomenta Suomi-
ohjelmassa ja YLE:n Kirppis-ohjelmassa.

Messut ja tapahtumat

Tammikuun lopulla Kierrätyskeskus oli mu-
kana opetusalan Educa -messuilla viidettä 
kertaa  yhteisosastolla Luonto-Liiton ja Suo-
men Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa. 
Messuilla esiteltiin Kierrätyskeskuksen neu-
vontatoimintaa, neuvontamateriaaleja ja 
askartelupörssiä.

Huhtikuun lopulla vietettiin Nuukuusviikkoa 
myös Kierrätyskeskuksessa. Lönnrotinka-
dulla askarreltiin vappunaamareita, huiskia 
ja hattuja. Vantaalla vietettiin mökkipäivää, 
jossa asiantuntija esitteli kompostoreita ja 
kompostikäymälöitä. Myynnissä oli run-
saasti rakennustarvikkeita ja muuta mökillä 

tarvittavaa tavaraa. Lisäksi kaikissa kau-
poissa oli Nuukuusviikon ajan Oppia Eteläs-
tä -julistenäyttely.

Toukokuun lopulla Kierrätyskeskus oli  mu-
kana Kepan järjestämässä Maailma kylässä 
-tapahtumassa Rautatientorilla. Viikonlo-
pun aikana kävijöillä oli mahdollisuus teh-
dä kesävaateostoksia, osallistua kilpailuun 
ja harjoitella lajittelutaitoja. Tapahtumaan 
osallistui tuhansia ihmisiä.

Elokuussa järjestettiin kauppakeskus Isossa 
Omenassa Hyvä kiertää -tempaus. Tavaran 
keräyksen lisäksi kauppakeskuksessa oli 
ympäristöneuvontaa ja jätemateriaaliaskar-
telua lapsille. Hyvä kiertää Isossa Omenas-
sa -tapahtuma järjestettiin yhdessä kaup-
pakeskuksen kanssa.

Elokuun viimeisenä torstaina Kierrätyskes-
kuksen Lönnrotinkadun toimipiste oli viidet-
tä kertaa mukana Helsingin Juhlaviikkojen 
Taiteiden Yössä. Ohjelmassa oli kierrätysai-
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heisten iskulauseiden painamista paitoihin 
ja kasseihin. Lisäksi lapsille oli järjestetty 
jätemateriaaliaskartelua. Retroiskelmää 
soitti dj Mike. Illan ohjelmasta kiinnostui 
myös Ykkösen aamu-TV, joka teki tapahtu-
masta jutun. 

Syksyllä osallistuttiin Motivan koordinoi-
maan valtakunnalliseen Energiansäästö-
viikkoon yhteistyössä muiden Stadin Ne-
gawattien eli YTV:n, Helsingin Energian ja 
liikennelaitoksen kanssa. Energiansäästö-
tori kiersi Kolmen Sepän patsaalla ja Rau-
tatieaseman länsisiivessä tavoittaen useita 
tuhansia helsinkiläisiä. Lisäksi järjestettiin 
aiheeseen liittyvä kilpailu asiakkaille ja 
omille työntekijöille.

Älä osta mitään -päivänä toimipisteissä 
otettiin rennosti. Asiakkaille oli tehty rauhal-
linen nurkkaus, jossa oli mahdollisuus lukea 
kiertoon tulleita kirjoja ja lehtiä tai pelata 
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lautapelejä. Esille oli myös mielenkiintoinen 
Vastamainos -julistenäyttely. Työt olivat 
Luonto-Liiton järjestämän Mainoskupla vas-
tamainos-kilpailun satoa.

MUU YHTEISTYÖ
Kaikissa toimipisteissä vieraili runsaasti 
erilaisia ryhmiä, muun muassa työttömi-
en yhdistyksiä, partiolaisia, henkilökuntaa 
muista kierrätyskeskuksista ja Virosta sekä 
erityisesti koululuokkia ja päiväkotiryhmiä. 
Tekstiilialan opiskelijoiden ja suunnittelijoi-
den vierailuja lisäsi mielenkiinto Kierrätys-
keskuksen tuotemerkki Plan B:tä kohtaan. 

Lahjoitustavaroita tuoneita asiakkaita kii-
tettiin vuoden mittaan edelleen kaikissa toi-
mipisteissä pienin mainoslahjoin. Jaossa oli 
muun muassa kyniä ja heijastimia. Lahjojen 
hankinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
ympäristönäkökohtiin. 

Aikaisempien vuosien tapaan tehtiin yhteis-
työtä erilaisten teatteriryhmien, elokuva- ja 
tv-produktioiden, koulujen, taideprojektien 
ja järjestöjen kanssa. Tavaroita lainattiin tai 
vuokrattiin vuonna 2006 yhteensä 76:lle eri 
taholle. Vastineeksi lahjoittamastaan tava-
rasta Kierrätyskeskus sai näkyvyyttä muun 
muassa teatteriesitysten käsiohjelmissa.

YMPÄRISTÖNEUVONTA JA 
-KOULUTUS

Ympäristökoulu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
Ympäristökoulu on kestävään elämäntapaan 
liittyvä ympäristökasvatuksen  osaamis- ja 
kehittämiskeskus. Ympäristökoulu tukee 
pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen 
ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä 
sekä kehittää ympäristökasvatusmenetel-
miä ja  -materiaaleja.



YTV:n tilaama jäteneuvonta

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
neuvojat ovat tehneet vuonna 2006 perus-
neuvontasopimuksen mukaista jäte-, kier-
rätys- ja ympäristöneuvontaa seuraavasti:

Tunteja                  849 kpl
Tilaisuuksia                     214 kpl
Neuvontaa saanut       14 348 ihmistä

Neuvontaa ovat tilanneet pääasiassa pe-
ruskoulut ja päiväkodit. Neuvontaa on 
markkinoitu Kierrätyskeskuksen yleisen 

tiedotuksen yhteydessä mm. Educa -mes-
suilla ja www-sivuilla. Syksyllä painatettiin 
ensimmäisen kerran myös Ympäristökoulun 
omaa esitettä Kouluympyröistä ympäristö-
kouluun. Lisäksi neuvonnan mainosta levi-
tettiin kouluille opetusviraston ja koulutoi-
mien kautta.

Neuvonnassa aloitettiin syksyllä YTV:n ja 
Viikin normaalikoulun kanssa tehostetun 
neuvonnan kokeilun. Kokeilun tarkoitukse-
na oli selvittää mahdollisuuksia neuvonnan 
keskittämiseen yksittäisiin kouluihin ja te-
hostetun neuvonnan etujen kartoitus.
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Tunteja Tilaisuuksia Osallistujia

Perus YTV 849 214 14 348

Tietoterassi 379,5 32 3 761

Ekoarki 503,5 231 3 284

Muu ei YTV 60,5 11 865

Kaikki neuvonta yht. 1 994 621 23 875

Neuvontapyynnöistä yli 30% koski jätteen välttämistä ja kestävää kulutusta.

YTV:n, neuvonnan tilaajan tai eri projektien maksamia, ja Kierrätyskeskuksen omalla kus-
tannuksellaan toteuttamaa neuvontaa järjestettiin vuonna 2006 yhteensä seuraavasti:



Uudet koulutus- ja neuvonta-
materiaalit 2006

Kuluneen vuoden aikana Kierrätyskeskus on 
tuottanut ja julkaissut runsaasti koulutus- 
ja neuvontamateriaaleja. Suuri osa materi-
aaleista on ladattavissa Kierrätyskeskuksen 
nettisivuilta.  Alla olevien lisäksi on tuotettu 
myös muita materiaalikokonaisuuksia, ku-
ten lainattavia julistesarjoja.

Lennu liito-orava ja suuri mysteeri 

Peruskoulun 1-2 luokkalaisten ohjaukseen 
suunnatusta ympäristökerhomateriaalista 
otettiin Uusi Elämä ja Urban -hankkeiden 
rahoituksella 500 kappaleen painos. 80-si-
vuinen materiaali julkaistiin muiden tuotet-
tujen materiaalien tavoin myös Uuden Elä-
män nettisivuilla.

Lasten maapalloretki – päiväkotien matka 
ympäristöystävälliseen elämään

Alle kouluikäisille tarkoitettu ympäristötoi-
mintaohjelma, jonka monipuolinen materi-
aali sisältää tehtäviä, joiden kautta lapset 
pääsevät itse toimimaan ympäristön hy-
väksi, leikkejä, lauluja, ja aiheeseen liitty-
viä tietoiskuja. Materiaali on muokattu alle 
kouluikäisille sopivaksi osana Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen ja Suomen ym-
päristökasvatuksen seuran Ekoarki -han-
ketta. Materiaalista otettiin 500 kappaleen 
painos.

Eurooppa-kalenteri

Kuluttajaviraston kanssa toimitettiin Suo-
men versio lukiolaisille jaettavasta ”Euroop-
pa-kalenterista” 2006/2007 (painos 17 000 
kpl). Eija Koski toimitti ja sovitti suomalai-
siin oloihin kalenterin suomenkieliset kestä-
vää kehitystä koskevat sivut, minkä lisäksi 
tehtiin Uusi Elämä -hankkeen teemoja esit-
televä sivu.

Vihreä Lippu -ohjelman Kestävä kulutus
materiaali

Vihreä lippu -kansioon valmistettiin tee-
makokonaisuus kestävästä kulutuksesta 
syyslukukaudeksi 2006. Materiaalipaketissa 
osallistujille annetaan taustatietoa kulutuk-
sesta ja sen aiheuttamista ympäristöon-
gelmista sekä toimintaehdotuksia aiheen 
käsittelyä varten. Lisäksi annetaan välineitä 
arvioida, vähentää ja uudelleen suunnata 
kulutusta sekä ohjeita lisätiedon hankin-
taan.
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tutustui vuoden 2006 aikana 24 koululais-
ryhmää.

Vuonna 2006 Lönnrotinkadun ja Vantaan 
toimipisteissä oli esillä Vantaan ammatti-
opisto VARIAn kulttuuriosaston ”Matkalla” 
-näyttely. Näyttelyssä oli esillä kenkiä ja 
laukkuja uusio-ilmeellä.

Nuukuusviikon aikana Lönnrotinkadun kau-
passa oli näyttely Tuotteelle Uusi Elämä -kil-
pailun parhaista tuotteista. Lisäksi kaikissa 
kaupoissa oli Oppia Etelästä -julistenäyt-
tely. Näyttelyssä käsiteltiin Nuukuusviikon 
teemaa; mitä oppimista meillä on Etelästä 
kuluttamisen suhteen?

Kaikissa Kierrätyskeskuksen kaupoissa oli 
marraskuussa Älä osta mitään -päivän ai-
kana esillä mielenkiintoinen ja ajatuksia 
herättävä vastamainos-näyttely. Työt olivat 
Luonto-liiton järjestämän Mainoskupla vas-
tamainos-kilpailun satoa. Näyttely oli esillä 
vuoden loppuun Lönnrotinkadun ja Espoon 
toimipisteissä.

Näyttely- ja materiaalipalvelut

Kiertävät näyttelyt 

Kierrätyskeskuksen omien näyttelynurkka-
usten lisäksi kiertävät näyttelymme liikkui-
vat seuraavasti:

Kestävä elämäntapa -näyttely oli kevääl-
lä Viherkallion asukaspuistossa, Meriusvan 
koulussa, Hietakummun ala-asteella, Sil-
tamäen ala-asteella, Käpylän yläasteella 
ja syksyllä Kulosaaren yhteiskoulussa, Pe-
limannin ala-asteella, Pihkapuiston koululla 
ja Kruunuhaan yläasteella. Lisäksi Paperista 
puhetta -näyttely oli esillä keväällä Länsi-
mäen kirjastossa.

Toimipisteiden näyttelyt

Lönnrotinkadun toimipisteen koulutustilassa 
on pysyvä  Jätteen synnyn ehkäisy ja kes-
tävät elämäntavat  -näyttely.  Näyttelyyn 
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Astialainaus

Kierrätyskeskuksesta lainattiin panttia vas-
taan pestäviä muovisien astioiden lisäksi 
posliinilautaisia ja ruokailuvälineitä. Vuonna 
2006 kierrätyskeskuksen astialainaustoi-
minta vilkastui entisestään. Astioita lainat-
tiin eri tilaisuuksiin vuoden aikana 80 ker-
taa, yhteensä 18 352 kpl.

Kirjasto

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

Askartelupörssi

Kierrätyskeskuksen askartelupörssi otti vas-
taan yrityksille tarpeettomia, mutta askar-
teluun kelpaavia materiaaleja ja tavaroita.

Askartelupörssistä hakivat maksutta askar-
teluun ja käsitöihin  soveltuvia materiaaleja 
koulut, päiväkodit, leikkipuistot, harrastus-
kerhot ja muut ryhmien kanssa askartele-
vat tahot. Kuluneen vuoden aikana askar-
telupörssistä askartelumateriaalia sai itse 
haettuna tai Kierrätyskeskuksen toimesta 
kuljetettuna 551 koulua, päiväkotia tai ker-
hoa. Kivikon askartelupörssissä asiakkaita 
oli 646.
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EU-HANKKEET

Ekoarki Vantaalla 2006
EU URBAN II -hanke
Ekoarki Vantaalla -hankkeen tavoitteena oli 
edistää kestävää kehitystä ruohojuuritasolla 
asukkaiden ja opettajien arjessa. Tavoittee-
seen päästiin lisäämällä tietoa ekologisesta 
elämäntavasta, tukemalla ympäristökas-
vatustyötä ja tarjoamalla mahdollisuuksia 
käytännön ympäristötekoihin. Ekoarkea 
toteutettiin viidellä eri toimintakokonaisuu-
della; asukkaiden toimintaryhmiä tukemal-
la, järjestämällä kursseja ja koulutuksia, 
tarjoamalla ympäristöneuvontaa ja räätä-
löityjä ympäristökasvatuskokonaisuuksia, 
järjestämällä kierrätys- ja yhteiskäyttöpal-
veluita sekä tuottamalla toimintaa tukevaa 
tiedotusmateriaalia. 

Vantaan Ekoarki oli jatkoa Helsingissä vuo-
sina 2003-2005 toimineelle Ekoarki -hank-
keelle. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kuksen partnerina hankkeessa oli Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seura ry. Ekoarki sai 
rahoitusta Euroopan unionin Urban II yhtei-
söaloiteohjelmasta.

Asukkaiden omaehtoisia toimintaryhmiä yh-
disti ekologisten arvojen huomioonottami-
nen ja pyrkimys vaikuttaa myönteisesti lä-
hiympäristöön. Ryhmien teemat vaihtelivat 
yhteiskäytön edistämisestä hyötykasvien 
kasvatukseen tekoon. Ryhmien toimintaan 
osallistui säännöllisesti noin 100 asukasta.

Ympäristötietojen ja taitojen lisäämiseksi 
sekä asukkaille että kasvattajille järjestet-
tiin hyvin monipuolisia kursseja ja koulu-
tuksia. Kurssien aiheet vaihtelivat jätehuol-
tokysymyksistä kädentaitoihin. Kursseille ja 
koulutuksiin osallistui yli 800 asukasta ja 
kasvattajaa.

Ympäristöneuvontaa annettiin lähes 500 
tuntia. Neuvonnasta pääosa kohdistui lap-

siin, nuoriin ja opettajiin, mutta myös ai-
kuisväestöä neuvottiin. Neuvonnassa hyö-
dynnettiin EU:n Urban II ilta-päiväkerho 
hankkeessa kehitettyä Lennu-kerhoa. Li-
säksi hankkeessa tuettiin onnistuneesti 
kasvattajia ja asukkaita toteuttamaan kes-
tävän kehityksen ohjelmia ja ympäristökas-
vatushankkeita sekä osallistumaan oman 
elinympäristönsä kehittämiseen. Hanke 
tuotti myös erilaisia ympäristökasvatusma-
teriaaleja tiedotus- ja opetuskäyttöön.

Ympäristön ekologinen kuormitus vähen-
tyi paitsi lisääntyneen ympäristötietouden 
myötä, myös Ekoarjen tarjoamien kierrä-
tys- ja yhteiskäyttöpalveluiden ansiosta. 
Hyvä kiertää -auto ja Kivikon kierrätyslähi-
myymälän ilmaispuoli keräsivät ja kierrät-
tivät uudelleen käyttöön yhteensä 55 000 
vaatetta ja pientavaraa. Tämän voidaan ar-
vioida vähentäneen syntyvän jätteen mää-
rää noin 75 000 kilolla. 

Ekoarjessa syntyi osallistujien toimesta 
kuusi erilaista näyttelyä itä-vantaalaisten 
mieli- ja inhokkipaikoista aina pienoiskau-
punki-näyttelyyn. Hankkeessa tuotettiin 
yhdeksän erilaista julkaisua ympäristökas-
vatustyön tueksi. Alueen tapahtumiin vietiin 
muun muassa ympäristöystävällisemmän 
tapahtumanjärjestäjän tietoutta. Lisäksi 
Ekoarki sai ilmoille monia iloisia ympäris-
töuutisia. Toimintaan liittyviä juttuja oli eri 
medioissa lähes 20.

Ekoarki onnistui tavoitteissaan sekä mää-
rällisesti että laadullisesti. Ajan antaminen 
kohderyhmille, aito keskustelu, kiinnostus 
ja asiakaslähtöisyys olivat keskeisiä onnis-
tumisen kannalta. Onnistumiseen vaikutti-
vat myös syntyneet alueelliset verkostot ja 
tehty yhteistyö.
 
Hankkeen vaikuttavuus näkyi kolmella ta-
solla: asenteissa, tiedoissa ja taidoissa sekä 
käyttäytymisessä. Kohderyhmien kiinnos-
tus ympäristöasioita kohtaan ja usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin lisääntyi. He koki-
vat saaneensa ympäristöasioihin ja alueel-
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liseen viestintään liittyviä tietoja ja taitoja. 
Asukkaiden oman arvion mukaan heidän 
kulutustottumuksensa olivat muuttuneet 
ympäristöystävällisemmiksi. Kasvattajat 
kokivat, että tieto ja saatu innostus oli li-
sännyt heidän rohkeuttaan toimia työssään 
ympäristöä paremmin huomioiden. Osallis-
tujien kuulemista ja sen pohjalta toimimis-
ta pidettiin hankkeen erityisenä vahvuute-
na. Hanke antoi osallistujille myös uskoa, 
innostusta ja kykyjä oman työn ja alueen 
kehityksen suunnan muuttamiseen kestä-
vämmäksi. Näiden välittömien vaikutus-
ten lisäksi hankkeessa syntyi useita uusia 
toimintamalleja ympäristövastuullisuuden 
edistämiseen.

Uusi Elämä – Uus Elu -hanke

Suomalais-virolainen Kierrätyskeskuksen 
koordinoima Uusi Elämä – Uus Elu -hanke 

jatkui toista vuotta. Hankkeessa edistetään 
luonnonvarojen säästöä ja kestävää kulu-
tusta. Erityisesti keskitytään uudelleenkäyt-
töön sekä kohtuullisuuteen – kysymykseen 
siitä, mikä on tarpeeksi. Hankkeessa tuo-
tetaan ympäristökasvatusmateriaaleja ja 
-tilaisuuksia sekä koulutetaan kasvattajia. 
Hanke saa rahoitusta Euroopan Aluekehi-
tysrahastosta, Etelä-Suomen ja Viron Inter-
reg IIIA -ohjelmasta, kansallinen rahoittaja 
on Uudenmaan ympäristökeskus.

Uuden Elämän puitteissa vuonna 2006 jär-
jestettiin kursseja ja seminaareja. Lisäksi 
tuotettiin useita näyttelyitä, oppaita ja mui-
ta ympäristökasvatuksen materiaaleja, jot-
ka ovat kaikkien käytettävissä.

Kuluttajaviraston kanssa toimitettiin Suo-
men versio lukiolaisille jaettavasta ”Euroop-
pa-kalenterista” 2006/2007 (painos 17 000 
kpl). Eija Koski toimitti ja sovitti suomalai-
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siin oloihin kalenterin suomenkieliset kestä-
vää kehitystä koskevat sivut, minkä lisäksi 
tehtiin oma hankkeen teemoja esittelevä 
sivu. 

Anu Venäläinen valmisteli hankkeen puit-
teissa Vihreä lippu -kansioon teemakoko-
naisuuden kestävästä kulutuksesta syys-
lukukaudeksi 2006. Kansioon tuotetussa 
materiaalipaketissa osallistujille annetaan 
taustatietoa kulutuksesta ja sen aiheutta-
mista ympäristöongelmista sekä toiminta-
ehdotuksia aiheen käsittelyä varten. Lisäksi 
annetaan välineitä arvioida, vähentää ja 
uudelleen suunnata kulutusta sekä ohjeita 
lisätiedon hankintaan. Oppimateriaalin ta-
voitteena on auttaa kouluja ja päiväkoteja 
vähentämään kulutuksensa aiheuttamaa 
ympäristökuormitusta sekä edistää kestä-
vämpien kulutustapojen yleistymistä lasten, 
opettajien ja muun henkilökunnan arjessa. 

Lisäksi tuotettiin alkuopetusikäisten kerho-
materiaali Lennu Liito-orava ja suuri mys-
teeri. Ympäristökerhon materiaalipaketti on 
suunnattu ensisijaisesti peruskoulun 1–2-
luokkalaisten ohjaukseen. Kerhoaineisto so-
veltuu myös yksittäisiin oppimistuokioihin, 
esiopetukseen ja vanhempien lasten ympä-
ristökasvatukseen. Kerhomateriaalin kirjoit-
tivat Elena Saarikallio ja Tiina Väärämäki, ja 
sen toimitti painokuntoon Marjo Soulanto. 
Oppaasta otettiin 500 kappaleen painos.

Lainattavia näyttelyitä hanke tuotti ku-
luneen vuoden aikana useita. Tuotteelle 
uusi elämä -ideakilpailun uusiotuotteista ja 
muista uusioaskarteluista koottiin valoku-
vanäyttely.

Suomessa perinteisen Nuukuusviikon tee-
mana vuonna 2006 oli Oppia Etelästä; mitä 
oppimista meillä on Etelästä kuluttami-
sen suhteen? Yhteistyössä Nuukuusviikkoa 
koordinoivan kansalaisjärjestöjen Kierrä-
tysliikkeen kanssa ideoitiin teemaa esitte-
levä julistesarja.

Luonto-Liitto yhteistyökumppaneineen jär-
jesti vuonna 2006 toista kertaa Mainoskup-
la-vastamainoskilpailun. Vastamainos ironi-
soi tavallisia mainoksia ja pyrkii toimimaan 
joko yleisesti tai jonkin tietyn tyyppisen 
tuotteen kulutusta hillitsevästi. Hanke sai 
valmistaa julistesarjan valikoimasta vuosi-
na 2005 ja 2006 kilpailuun lähetettyjä eh-
dotuksia.

Hankkeessa tehtiin kuluneen vuoden ai-
kana kaksi selvitystä. Ensimmäinen oli 
käytettyjen tekstiilien ja huonekalujen uu-
delleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuk-
sien kartoitus. Selvityksessä kartoitettiin 
Suomessa ja ulkomailla käytettyjä keinoja 
hyödyntää Kierrätyskeskuksen kaltaisten 
organisaatioiden ongelmallisia tavararyh-
miä. Ongelmallisella tavararyhmällä tarkoi-
tetaan tuotteita, joita Kierrätyskeskukselle 
tulee paljon, mutta joita on vaikea saada 



myydyksi eteenpäin. Valituksi selvitykseen 
tulivat tekstiilit ja huonekaluista rikkinäi-
set sohvat ja sängyt, toimistopöydät sekä 
lastulevyhuonekalut. Selvityksessä löytyi 
kiinnostavia tietoja eurooppalaisista kier-
rättäjistä ja uudelleenkäyttäjistä. Erityisesti 
brittiläinen TRAID Remade  ja saksalainen 
Ecomoebel olivat kiinnostavia toimintamal-
leja tuotteiden re-designauksen alalla. Bri-
tanniassa myös jätepuun uudelleenkäytöstä 
on mielenkiintoisia kokemuksia.

Toinen selvitys käsitteli SähkölaiteMIPSiä, 
Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaiku-
tusta sähkölaitteiden aiheuttamaan mate-
riaalipanokseen. Materiaalivirtalaskentaan 
erikoistuneelta D-mat Oy:ltä tilattiin sel-
vitys kodinkoneiden elinkaarensa aikana 
vaatimasta luonnonvarojen kulutuksesta. 
Raportin laati Ville Salo, ja menetelmästä 
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ja ohjauksesta vastasi Michael Lettenmeier. 
Selvityksen tarkoitus oli tuoda neuvontaa 
varten lisätietoa siitä, kannattaako kodin-
koneiden uusiminen ympäristönäkökulmas-
ta. Uudet laitteet voivat käyttää energiaa 
tehokkaammin kuin vanhat, mutta toisaalta 
uusien laitteiden valmistamiseen ja kuljet-
tamiseen kuluu luonnonvaroja. Yhteenve-
tona voidaan sanoa, että koska Suomessa 
käytetyn energian materiaali-intensiteetti 
on melko pieni, niin Suomessa kannattaa 
laitteita uusia vain harvoin.

Kerho-ohjaajille järjestettiin Lennu-toimin-
nasta 11.3. päiväkurssi. Viikonloppuna 24.–
26.3. järjestettiin Turun ympäristönsuoje-
lutoimiston kanssa uusiotuotekurssi, jolla 
suunniteltiin ja valmistettiin uusia tuotteita 
käytetyistä materiaaleista. Kurssin vetivät 
muotoilu- ja käsityöalan ammattilaiset Aki 
Kotkas, Pia Bergman ja Meri Hietala. Osal-
listujia oli noin 40. Sekä kurssilla kehitetyis-
tä tuotteista että kilpailuun osallistuneista 
tuotteista valmistetaan lainattavat valoku-
vanäyttelyt.

Hanke osallistui Korkeasaaren eläintarhan 
Pääsiäissaari-tapahtuman järjestämiseen 
25.3.–17.4. Hankkeen puitteissa Korkea-
saaressa kiertävälle Pääsiäissaari-reitille 
järjestettiin rasti, jolla pelattiin kohtuullista 
kulutusta havainnollistavia pelejä.

Hankkeen tuottamia materiaaleja ja tapah-
tumakonsepteja esiteltiin 22.11. väliraport-
ti-seminaarissa – Vauhtia kulutusaiheiseen 
ympäristökasvatukseen ja uudelleenkäyt-
töön. Seminaarin osallistui noin 100 hen-
kilöä. Tilaisuus järjestettiin Itäkeskuksen 
Iiris-keskuksessa. 

Lisäksi hankkeen teemoja esiteltiin mui-
den järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestä-
jätahoina olivat muun muassa Helsingin 
nuorisoasiainkeskus, Luonto-Liitto, Kulut-
tajat-Konsumenterna, Jätelaitosyhdistys ja 
Varsinais-Suomen liitto.
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HENKILÖSTÖ

Johtoryhmä

Yhtiön toiminnan strategisen kehittämisen 
keskeisenä toimijana jatkoi edelleen toimi-
tusjohtajan kokoama johtoryhmä. Johto-
ryhmä toimi koko vuoden kokoonpanossa, 
johon kuuluivat toimitusjohtaja Juha Leh-
tikuja, työpäällikkö ja toimitusjohtajan si-
jainen Juhana Kuronen, koulutuspäällikkö 
Tuovi Kurttio, talouspäällikkö Thea Nevasoja 
ja työpäällikkö Aatos Weckman. Kokousten 
lisäksi johtoryhmä osallistui toukokuussa 
yhteiseen strategiaseminaariin Kirkkonum-
mella yhtiön hallituksen kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden alussa kak-
sikymmentäviisi omalla rahoituksella palkat-
tua työntekijää, jotka olivat toimitusjohtaja, 
talouspäällikkö, tiedottaja, koulutuspäällik-
kö, kurssisihteeri, projektityöntekijä, vs. 
assistentti, hinnoittelija, EU-projektikoor-
dinaattori (kaikki Lönnrotinkadulla), neljä 
työpäällikköä (Lönnrotinkatu, Kyläsaari, 
Vantaa ja Espoo), osa-aikainen projekti-
koordinaattori (Kivikko), kuusi työnjohtajaa 
(Lönnrotinkatu, 2 x Kyläsaari, Vantaa ja 2 
x Espoo), sähkötyönjohtaja, elektroniikka-
korjaaja, kodinkonekorjaamon työnjohtaja 
ja kodinkonekorjaaja (kaikki Kyläsaaressa), 
sekä osa-aikainen elektroniikkakorjaaja/
atk-tukihenkilö (Vantaa).

Vuoden aikana palkattiin keväällä Lönnro-
tinkadun kierrätyskeskukseen ympäristö-
koulun opettaja ja Espoon kierrätyskeskuk-
seen joulukuussa vanhempi myyjä. Lisäksi 
vuoden aikana yhtiön palveluksessa oli ly-
hytaikaisissa työsuhteissa projektityönteki-
jöitä ja freelance-neuvojia, sekä freelance 
atk-tukihenkilö.

Espoon toimipisteen työllistämistuella työl-
listettyjä työntekijöitä palkattiin edelleen 
suoraan yhtiön palvelukseen. Vuoden lo-

pussa yhtiön palveluksessa oli kaikkiaan 
38 työntekijää, joista 27 työntekijää oli 
palkattu omalla rahoituksella ja 11 työllis-
tämistuella/Espoon kaupungin tuella ja kes-
kimäärin vuoden 2006 aikana yhtiön palve-
luksessa oli 34 työntekijää (vuonna 2005 32 
työntekijää), joista 26 työntekijää oli omalla 
rahoituksella palkattuja ja 8 työntekijää oli 
työllistämistuella palkattuja.

Vantaa

Vantaan Kierrätyskeskuksessa oli työpäälli-
kön ja työnjohtajan lisäksi töissä työllistet-
tyjä työntekijöitä, työvoimatoimiston kautta 
tulleita harjoittelijoita, vapaaehtoistyönteki-
jöitä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia 
ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen kautta tul-
leita yhdyskuntapalvelun suorittajia. Yhtiön 
omat työntekijät, Vantaan kaupungin työl-
listämät henkilöt, vapaaehtoistyöntekijät, 
työharjoittelijat ja kuntouttavassa työtoi-
minnassa olevat huomioon ottaen Vantaan 
kierrätyskeskuksessa oli vuoden 2006 ai-
kana kaikkiaan töissä 103 (36 naista ja 
67 miestä) työntekijää (vuonna 2005 94 
työntekijää), jotka työskentelivät noin 23,0 
(vuonna 2005 noin 21,0) henkilötyövuotta. 
Lisäksi yhdyskuntapalvelua suoritti Vantaan 
toimipisteessä 30 henkilöä (vuonna 2005 
28 henkilöä), yhteensä 786 tuntia (vuonna 
2005 1 650 tuntia).
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               Työntekijöitä  Henkilötyövuosia

          
Lönnrotinkatu 
Kyläsaari 
Vantaa   
Espoo  
Yhteensä        

Työntekijöitä yhtiön palveluksessa     25
Työllistetyt työntekijät ja työharjoittelijat  347
Työntekijöitä yhteensä    372

2006
96

101
103
47

347

(2005)
(85)

(103)
(94)
(44)

(326)

2006
36,0
43,0
23,0
15,2

117,2

(2005)
(37,0)
(36,9)
(21,0)
(11,9)

(106,8)

Lisäksi Kierrätyskeskuksissa työskenteli yhdyskuntapalvelijoita. Vuoden aikana yhdyskun-
tapalvelijoita oli 51, jotka työskentelivät yhteensä 2 142 tuntia. Yhteiskunnalle kertyy 90 
euroa säästöjä jokaisesta Kierrätyskeskuksessa suoritetusta yhdyskuntapalvelutunnista. 
Laskelma perustuu tietoon, että yksi vankilapäivä, joka vastaa yhtä yhdyskuntapalvelutun-
tia, maksaa yhteiskunnalle 120 euroa ja yksi yhdyskuntapalvelutunti 30 euroa.

Espoo

Espoon Kierrätyskeskuksessa työskenteli 
työpäällikön ja työnjohtajan  lisäksi työl-
listettyjä työntekijöitä, työharjoittelijoita, 
työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoimin-
nassa olevia ja vapaaehtoistyöntekijöitä. 
Yhteensä Espoon kierrätyskeskuksessa oli 
vuoden 2006 aikana kaikkiaan 47 (14 nais-
ta ja 33 miestä) työntekijää (vuonna 2005 
44), jotka työskentelivät noin 15,2 henki-
lötyövuotta (vuonna 2005 noin 11,9 hen-
kilötyövuotta). Lisäksi yhdyskuntapalvelua 
suoritti Espoon toimipisteessä 14 henkilöä 
(10 vuonna 2005), yhteensä 670 tuntia 
(vuonna 2005 660 tuntia).

Helsinki

Helsingin toimipisteissä työntekijät olivat 
yhtiön itse palkkaamien työntekijöiden li-
säksi harkinnanvaraisesti työllistettyjä 
pitkäaikais- ja nuorisotyöttömiä. Lisäksi 
kierrätyskeskuksissa oli työharjoittelijoita, 
työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoimin-
nassa olevia ja yhdyskuntapalvelun suo-
rittajia. Yhtiön omat työntekijät, Helsingin 

kaupungin työllistämät henkilöt, työkokei-
lussa olleet, työharjoittelijat ja kuntout-
tavassa työtoiminnassa olevat huomioon 
ottaen Helsingin Lönnrotinkadun toimipis-
teessä (mukaan lukien Kivikon projektipis-
te) oli töissä vuoden 2005 aikana yhteensä 
96 (68 naista ja 28 miestä) henkilöä (vuon-
na 2005 85), jotka työskentelivät kaikkiaan 
noin 36,0 (vuonna 2005 noin 37,0) henki-
lötyövuotta ja Kyläsaaren toimipisteessä 
yhteensä 101 (8 naista ja 93 miestä) hen-
kilöä (vuonna 2005 103), jotka työskenteli-
vät kaikkiaan noin 43,0 (vuonna 2005 noin 
36,9) henkilötyövuotta. Lisäksi Kyläsaares-
sa oli vuoden aikana 6 yhdyskuntapalvelijaa 
(vuonna 2005 6 yhdyskuntapalvelijaa), jot-
ka työskentelivät 680 tuntia (vuonna 2005 
400 tuntia).
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Henkilöstön koulutus

Työllistettyjen työntekijöiden perehdytys-
koulutusta uudistettiin syksyllä ja koko hen-
kilökunnalle suunnattua ympäristökoulutus-
ta jatkettiin. Koulutuspäällikkö, tiedottaja ja 
projektityöntekijä osallistuivat erilaisiin ym-
päristöalan koulutustilaisuuksiin. Vakituisel-
le henkilökunnalle järjestettiin joulukuussa 
Virossa kaksipäiväiset kehittämispäivät, 
joiden aikana käsiteltiin yhtiössä syksyllä 
toteutetun itsearvioinnin tuloksia.

OSAKKAAT 

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

Osakkaat     Osuus osakkeista % 

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



Yhtiökokous
Yhteisöosakkaat

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

Henkilöosakkaat

Tilintarkastajat
KPMG Oy

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

Hallitus
pj. Pekka Kansanen, Riitta Arponen, Johanna af Hällström,

Tuula Hämäläinen-Tyynilä, Ismo Pykäläinen, Stefan Skog, Timo Tilli, Kirsi Tuominen

Hallinto ja toimisto
toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
talouspäällikkö Thea Nevasoja

taloussihteeri Petteri Petäjälehto
assistentti Marja Peltola (hoitovapaalla)

toimistotyöntekijä Taina Kuusio
sivutoiminen atk-tukihenkilö Frans Saxen

2 työllistettyä toimistotyöntekijää

Strateginen johtoryhmä
toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
työpäällikkö Juhana Kuronen

koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio
talouspäällikkö Thea Nevasoja
työpäällikkö Aatos Weckman

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
organisaatiotilanne 31.12.2006

Helsingin Kierrätyskeskus (Kyläsaari & Lönnrotinkatu)

Koulutus   
koulutuspäällikkö Tuovi Kurttio
projektikoordinaattorit Hanna Lilja, Eija Koski
projektityöntekijä Elena Saarikallio
ympäristökoulun opettaja Anu Venäläinen

15 sivutoimista neuvojaa

Korjaus ja purku
sähkötyönjohtaja Matti Ruotsalainen
elektroniikkakorjaaja Eino Mulari
työnjohtaja Kaarle Villenheimo
kodinkonekorjaaja Raimo Teivonen

4 työllistettyä työntekijää
1 työharjoittelijaa

Tiedotus
vs. tiedottaja Anu Saari

2 työllistettyä graafi kkoa

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

2 työllistettyä työnjohtajaa
41 työllistettyä työntekijää
5 työharjoittelijaa
3 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa

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

31 työllistettyä työntekijää
5 työharjoittelijaa

Espoon Kierrätyskeskus   
työpäällikkö Aatos Weckman
työnjohtaja Raija Brännare
työnjohtaja Driss Halla
vanhempi myyjä Pirjo Sorjonen

7 työllistettyä työntekijää
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Helsinki, Hietalahti
Lönnrotinkatu 45

Helsinki, Kyläsaari
Kyläsaarenkatu 8

Espoo, Matinkylä
Matinpurontie 8

Vantaa, Tikkurila
Horsmakuja 6

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


