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PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUKSEN 

merkkivuosi oli täynnä toimintaa. Tavaratilastot 

kertoivat heti vuoden alussa, että kierrätyksen 

ja tavaran uudelleenkäytön suosio on kasvanut 

huimasti verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 

aikaan.

Kun uuden sijaan ostetaan vanhaa yhä enemmän, 

säästyy luonnonvarojakin entistä tehokkaam-

min.

– Säästön voi ajatella kohdistuvan siihen maahan, 

jossa vastaava uusi tuote on tehty. Näissä maissa 

luonnonvaroja, kuten vettä, on yleensä hyvin ra-

joitetusti, myymälätoimintojen johtaja Aatos 

Weckman muotoilee.

Vuoden aikana yli 1 700 000 tavaraa sai uuden 

omistajan Kierrätyskeskuksen kautta. Sen ansios-

ta säästyi yli 17 200 tonnia kiinteitä luonnonvaro-

ja! Määrä on huomattavasti enemmän kuin edel-

lisinä vuosina.

Tavaroiden myynnistä saadut eurot käytetään 
Kierrätyskeskuksen toiminnan pyörittämiseen.

JUHLAVUOTENAAN KIERRÄTYSKESKUS panosti 
toimintoihinsa monella tavalla. Palkattiin uusia 
osaajia, kauppojen toimintaa ja ulkonäköä yh-
tenäistettiin, myös yhtiön julkaisut ja nettisivut 
saivat uuden ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen.

KIERRÄTYSKESKUKSEN koulutustoiminnoissa 
edistettiin kestävää elämäntapaa aiempien vuo-
sien tapaan kouluttamalla ja neuvomalla. Ympä-
ristökoulu ja Koulutuspalvelut opastivat ja neu-
voivat pääkaupunkiseudun päiväkoteja ja oppi-
laitoksia sekä yrityksiä ja yhteisöjä. He laskevat 
tavoittaneensa vuoden 2010 aikana peräti 24 500 
ihmistä. Kierrätyskeskuksen ympäristökasvatta-
jat ja -asiantuntijat olivat jälleen vahvasti mukana 
erilaisissa hankkeissa, jotka innostivat ihmisiä 
ympäristöasioiden pariin uudenlaisin ja luovin 
keinoin.

20-vuotias Kierrätyskeskus tekee 
monipuolista ympäristötyötä
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TAMMIKUU

Alkaa Kierrätyskeskuksen toiminnan 20. 
vuosi. Luvassa vauhdikasta ohjelmaa ym-
päristön hyväksi.

Yhtiön koordinoiman 4V-hankkeen väki 
järjestää vuoden ensimmäisen ompelu- ja 
tuunauskurssin maahanmuuttajille. 

29.–30.1. Koulutusalan Educa-messut. 
Kierrätyskeskuksen ympäristökasvattajat 
antavat vinkkejä kestävän kehityksen liit-
tämisestä koulujen arkeen.

HUHTIKUU

Kalasataman toimisto saa nyt sähkönsä 
tuulesta.

Matinkylän kaupan verstaalla alkaa polku-
pyörien korjaus.

Tikkurilan atk-verstas muuttaa Hietalah-
den kaupan alakertaan ja saa lisää tilaa 
toiminnalleen.

14.4. Greencall & Hyvä kiertää -keräys-
kierros alkaa yhteistyössä kierrätysyhtiö 
Stenan kanssa. Kierros kattaa jopa yli 60 
keräyspistettä pk-seudulla.

19.–25.4. Vietetään Nuukuusviikkoa. 
Kierrätyskeskus ilahduttaa asiakkaitaan 
”Vähemmän kulutusta, enemmän elämää” 
-näyttelyllä.

24.–25.4. Kierrätystehdas-tapahtuma Kaa-
pelitehtaalla. Plan B -mallisto esittäytyy.

Tapahtui vuonna 2010 – 
Poimintoja kierkeläisten kalentereista

HELMI–MAALISKUU

1.2. Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu 
saa oman rehtorin.

6.3. Ekomallisto Plan B:n vaatteita tulee 
myyntiin Tikkurilan kauppaan. Asiakkaita 
viihdytetään muotinäytöksillä, kahveilla ja 
arvonnalla.

15.–18.3. Kestävää elämäntapaa edistävän 
Cobweb-hankkeen kansainväliset yh-
teistyökumppanit tapaavat toisiaan Ny-
näshamnissa Ruotsissa.

16.3. 4V-hankkeen kestävän elämäntavan 
teemat pääsevät esille ympäristöministe-
riön Lähiöfoorumi-tilaisuudessa.

27.3. Hietalahden kaupassa askarrellaan 
uusiomateriaaleista pääsiäiskoristeita. 
Luovuus on jälleen valloillaan!

Kuun lopussa yhtiön tilastot kertovat, että 
tavaroita on saatu kiertoon 25 prosenttia 
enemmän verrattuna edellisen vuoden vas-
taavaan aikaan!

VUODEN 2010 HYVÄ KIERTÄÄ -KERÄYSKIERROKSEL-

LA  YMPÄRISTÖKASVATTAJA HANNIINA MANNER JA 

 OSASTOVASTAAVA RISTO ”RIINO” VARIOLA.
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TOUKOKUU

12.5. Työntekijät viettävät virkistyspäivää 
Rastilan leirintäalueella. Ohjelmassa kirk-
kovenesoutua, jousiammuntaa ja nauru-
joogaa. Aurinko paistaa.

22.5. Matinkylän kauppa osallistuu Mah-
dollisuuksien torille Sellon kauppakeskuk-
 sessa.

24.5. Kompostilierojen kysyntä yllättää. 
Kannan säilymisen takia lierot saavat jäädä 
kuukauden lemmenlomalle.

29.5.–30.5. Maailma kylässä -festivaali. 
Paikalla kulttuurien monimuotoisuutta ja 
iloista mieltä!

KESÄKUU

3.6. Taiteilija Kaisa Salmen teos Muovi-
vyöry Narinkkatorilla. Teoksessa Kierrätys-
keskuksen lahjoittamaa muovia.

7.6. Askartelulehti Oiva ilmestyy 
internetissä.

12.6. Helsinki-päivänä avataan Kalasata-
man uusi rantareitti. Reitin varrella taiteil-
laan Kierrätyskeskuksen kontissa tuulikel-
loja ja koruja.

17.6. Kalasataman toimipiste saa Green 
Offi  ce -ympäristömerkin. Se on WWF:n 
tunnustus ympäristöystävälliselle 
toimistolle.

HELSINKI-PÄIVÄNÄ UUDEN RANTAREITIN VARRELLA KIER-

RÄTYSKESKUKSEN KONTISSA ASKARRELTIIN MAKSUTTA.

KUVATAITEILIJA KAISA SALMEN MUOVIVYÖRY HÄM-

MENSI NARINKKATORILLA KESÄKUUSSA.

4V-HANKKEEN TYÖNTEKIJÖIDEN KEVÄÄN 2010 PÄÄTÖSPIKNIK.
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YMPÄRISTÖKOULUN NUKKETEATTERI 

ROJUPÖHÖSSÄ YRITETÄÄN VÄLTTYÄ TA-

VARAÄHKYLTÄ. YMPÄRISTÖKASVATTA-

JAT JOHANNA SUNIKKA (VAS.) JA ANU 

KAILA SAIVAT NUKET PUHUMAAN.

SYYSKUU

20.–24.9. Cobweb-hankkeen eri maiden 
yhteistyökumppanit tapaavat toisensa 
Virossa Tallinnassa ja Tarttossa. 

22.9. Kansainvälinen Autoton päivä. 
Kävelkää, pyöräilkää ja käyttäkää 
joukkoliikennettä!

24.9. Puhutaan talouskasvun vaihtoeh-
doista Kasvu murroksessa -konferenssissa 
Vanhalla ylioppilastalolla. 

18.–19.9. Helsingin Kädentaitomessut Ka-
tajanokalla. Messuilla myydään muun 
muassa ekomallisto Plan B:n tuotteita.

LOKAKUU

7.–8.10. 4V-hanke mukana Ympäristökasva-
tuspäivillä. Teemana ihmisten kaupunki.

8.10. Askartelupörssi mukana varhaiskas-
vatusmessuilla Helsingin Wanhassa Sata-
 massa.

22.10. Kierrätyskeskus mukana perus-
tamassa sosiaalisen työllistämisen yh-
teistyöryhmää Helsingissä. Tavoittee-
na mm. vaikuttaa päätöksentekoon ja 
lainsäädäntöön.

26. ja 28.10. 4V-hankkeen väki johdattaa 
päiväkotien henkilökuntaa ympäristöasioi-
hin Espoon valtuustotalolla.

30.10. Kierrätyskeskus täyttää 20 vuotta! 
Juhlapäivän kunniaksi ympäristö-
työtä tukevia asiakkaita muistetaan 
kakkukahveilla.

HEINÄ–ELOKUU

15.7. Kierrätyskeskuksen kautta kulkenut 
kymmenes miljoonas tavara saa uuden 
omistajan!

4.8. Palat kiertoon -kilpailu juliste-
taan avatuksi. Kierrätyskeskus haastaa 
keksimään uusia käyttötarkoituksia irralli-
sille palapelin paloille. 

7.–8.8. Askartelupörssi mukana Into-
himona askartelu 2010 -tapahtumassa 
Suvilahdessa.

27.8. Taiteiden yö. Kierrätyskeskus 
järjestää työpajoja Hietalahden kaupassa. 
Pajat pullistelevat osallistujista.

”Olen iloinen, että olen löytänyt 
Kierrätyskeskuksen!”
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MARRASKUU

5.11. Kierrätyskeskus viettää sidosryh-
mien ja henkilökunnan kanssa yrityksen 
20-vuotissynttäreitä.

15.11. Kuvanveistäjä Pekka Jylhä ryhtyy 
rakentamaan kierrätystaideteosta Sano-
mataloon Kierrätyskeskuksen juhlavuo-
den kunniaksi. Ihmiset tuovat tavaroitaan 
teoksen rakennusmateriaaliksi ja ”Kulu-
tuksen käärme” saa pian muotonsa.

17.11. Kierrätyskeskus järjestää ympäristöai-
heisen yritysillan Tikkurilan kaupassa. 

Ympäristökoulu aloittaa lapsiryhmil-
le suunnatut nukketeatteri Rojupöhön 
esitykset.

20.11. Kulutuksen käärme -taideteos pur-
kaantuu. Ihmiset saavat hakea teoksesta 
tavaraa käyttöönsä ilmaiseksi. 

Kuvataiteilija Tiia Kokko tutustuttaa Hie-
talahden kaupassa kuluttajia tuotteiden al-
kuperään ja elinkaareen.

26.11. Älä osta mitään -päivä. Kaupoissa as-
karrellaan kortteja aineettomille lahjoille.

Palat kiertoon -kilpailu ratkeaa. Raati 
valitsee voittajaksi Tiina Saastamoisen 
kauniin taulun. Paloista on syntynyt puu.

JOULUKUU

3.12. Presidentti Tarja Halonen vierailee 
Kyläsaaren kaupassa.

7.12. Kierrätyskeskuksen kaupoissa 
vietetään pikkujouluja. Herkutellaan, 
lauletaan karaokea ja pidetään puheita.

Joulu saapuu. Toimitusjohtaja Juha 

”Quide” Lehtikuja kiittää kulunees-
ta vuodesta työntekijöitä, osakkaita ja 
yhteistyökumppaneita.

RIKKINÄISEN KIRJAN SIVUT SAIVAT UUDEN KÄYTTÖ-

TARKOITUKSEN.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUKSEN 

kaupoissa vuosi 2010 alkoi heti lupaavasti. Alku-

vuodesta tehdyt laskelmat kertoivat, että kierrät-

tämisen ja uudelleenkäytön suosio on nousussa. 

Tammi-helmikuussa yhtiön kautta kiertäneen ta-

varan määrä kasvoi jopa 20 prosenttia verrattuna 

edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Se kertoo en-

tistä tehokkaammasta luonnonvarojen säästöstä. 

Samalla syntyy tuottoa, joka käytetään Kierrätys-

keskuksen toiminnan pyörittämiseen.

Koska toiminta kasvoi, Espoon Matinkylän kau-

palle vuokrattiin lisää tilaa. Tilat avataan viralli-

sesti keväällä 2011. 4000 neliön pinta-alansa an-

siosta Espoon toimipisteestä tulee Suomen suurin 

uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävä myymä-

läkokonaisuus.

Yksi vuoden projekteista oli kauppojen visuaali-

sen ilmeen kohentaminen ja yhtenäistäminen. 

Kauppoihin tilattiin yhteensä noin 150 opaste-

kylttiä, jotka asennettiin sisäänkäynteihin sekä 

ulko- ja sisäseinille selkeyttämään asiointia.

Helsingissä Kyläsaaren ja Hietalahden toimintoja 
yhdistettiin ja tehostettiin nimeämällä Marje Ar-

vinen kauppojen yhteiseksi myymäläpäälliköksi.

MERKITTÄVIÄ LUKUJA JA VIERAITA

•  Heinäkuussa 2010 kymmenes miljoonas Kier-
rätyskeskuksen kautta kulkenut tavara löysi 
uuden omistajansa. Tapahtuma huomioitiin nä-
kyvästi mediassa.

•  Marraskuussa juhlittiin yhtiön merkkipäivää. 
Toiminnan alkamisesta Kyläsaaressa oli kulunut 
20 vuotta. Samalla esiteltiin vasta julkaistu Kier-
rätyskeskuksen historiikki toiminnan toisesta 
vuosikymmenestä.

•  Joulukuun alussa Kierrätyskeskus sai arvovaltai-
sia vieraita, kun tasavallan presidentti Tarja Ha-

lonen ja tohtori Pentti Arajärvi seurueineen 
vierailivat Kyläsaaren kaupassa ja verstaalla.

Kaupoissa vaiherikas vuosi

HILKKA KARLSONISTA TULI MIEHENSÄ KANSSA 10 

MILJOONANNEN KIERRÄTYSKESKUKSEN KAUTTA KULKENEEN 

TAVARAN OMISTAJA. OSASTOVASTAAVA MARKKU HEINÄNEN 

(VAS.) KANTAA MARMORIPÖYTÄÄ AUTOON.

KYLÄSAAREN KAUPASSA JA VERSTAALLA VIERAILLUT  PRESIDENTTI 

TARJA HALONEN VAIKUTTUI TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISESTA. 

 VIERAILUN PÄÄTTEEKSI HALONEN OSTI KISSOILLEEN MISKALLE JA 

RONTILLE KORIN.
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”Monelle kulkuneuvottomalle 
esim. huonekalujen nouto on 

hieno asia. Tykkään myös 
Taiteiden yön tapahtumista.”

MARTTI ”MARA” PESONEN TIETÄÄ, MIKSI KÄYTTÖ-

 KELPOISIA WC-PYTTYJÄ JA LAVUAAREJA TULEE 

KIERTOON RUNSAASTI. – KUN VAIHTAA VAIN TOISEN 

ENSIN, SÄVYERO ALKAA KOTONA HÄIRITÄ NAISEN 

SILMÄÄ. NIIN MIEHET AINA KERTOVAT TÄNNE 

 TAVARAA TUODESSAAN.

RAKENNUSTARVIKEOSASTO JA 
VERSTAAT KASVATTIVAT MYYNTIÄÄN

Tikkurilan kaupan piha-alue uudistettiin kesällä 
2010 ja samalla rakennustarvikkeiden esillepano 
kehittyi. Uudistusten pääarkkitehteina toimivat 
osastovastaava Kenneth Werner ja Martti Peso-

nen. Uudistuksen ansiosta rakennustarvikkeita 
ohjautui uudelleenkäyttöön merkittävästi enem-
män kuin aiempina vuosina. 

– On hienoa huomata, että myös yritykset ovat 
heränneet kierrättämiseen. Yhä useammin rau-
takaupan alan yritykset tarjoava ylijäämävarasto-
jaan meille sen sijaan, että heittäisivät niitä suo-
raan kaatopaikalle, myymälätoimintojen johtaja 
Aatos Weckman kertoo.

Korjausverstaille palkattiin heinäkuussa uudeksi 
vetäjäksi Juha Vuorio. Nimitys kertoo korjaami-
sen tärkeydestä ympäristötyössä. On hyvä tietää, 
että teknisiin laitteisiin sitoutuu luonnonvaroja 
huomattavia määriä.

Viime vuonna verstaiden toimintaa kehitettiin in-
vestoimalla laitteiden korjaustyötä helpottaviin 
työkaluihin sekä hyllyratkaisuihin.

Vuoden aikana korjattuja elektroniikkalaitteita 
myytiin yli 7000 kappaletta enemmän edelliseen 
vuoteen verrattuna.
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NOUTOPALVELU PELAA JA 
MUITA APUJA ARKEEN

Kierrätyskeskuksen noutopalvelu hakee huone-

kaluja ja suurempia tavaraeriä kodeista kauppoi-

hin maksutta. Noutopalvelussa otettiin vuoden 

2010 aikana käyttöön uusi työkalu, jonka tarkoi-

tus on reitittää ajot järkeviksi turhia kilometre-

jä välttäen. Lisäksi ajojen suunnittelu keskitettiin 

Espoon Matinkylään. 

Palvelu on erittäin suosittu, ja ajojen määrä on 

kasvanut reippaasti. Vuonna 2010 ajoja tehtiin 

noin 233 500 kilometrin verran.

KULJETTAJA ARTO LATVANIEMI (OIK.) JA HUONEKALUOSASTON VASTAAVA VEIKKO PALOVAARA 

PURKIVAT LASTIA KYLÄSAAREN KAUPAN PIHASSA TOUKOKUUSSA.

2008 2009 2010

Myydyt tavarat 630 285 722 532 1 037 753

Ilmaiset tavarat 313 419 507 795 682 015

Maksaneet asiakkaat 180 866 210 654 265 505

Ilmaisasiakkaat 32 454 41 713 58 709

Asiakkaiden ja tavaroiden määriä

– Kasvun takia halusimme kehittää toimintaa, 
jotta ajojen ympäristökuormitus saataisiin entistä 
pienemmäksi, myymälätoimintojen johtaja Aatos 
Weckman valottaa.

Noutopalvelun lisäksi kaupoissa toimii SER-palve-
lu eli sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto, 
peräkärryjen lainaus muuttajille sekä astioiden 
lainauspalvelu yksityisille ja yrityksille. Kierrätys-
keskus lainaa ja lahjoittaa tavaroita lisäksi eri yh-
teisöille.

Kirppiskeräys ottaa vastaan Helsingin Jäähallin 
pihassa kirpputorin myyjiltä myymättä jääneitä 
tavaroita.

AJOJEN MÄÄRÄT 

2010 15 231 kpl

2009 13467 kpl

2008 9672 kpl
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”Joka kerta olen 
lähtenyt tyytyväisenä, 

ja lempitavarani ja 
vaatteeni ovat täältä.”

KIERRÄTYSKESKUKSEN KÄDENTAITOPALVELUN 

MIKAEL SJÖGREN KOKOSI VANHASTA UUTTA 

HIETALAHDEN KAUPASSA.

KÄDENTAITOPAJAN OHJAAJA KIRSI KETTUNEN (VAS.) JA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 

LOTTA TESTASIVAT KÄDENTAITOJAAN HIETALAHDEN KAUPASSA. 

Askartelupörssi aarteita pullollaan

KIERRÄTYSKESKUKSEN ASKARTELUPÖRSSIN 
valikoimasta riitti koko vuodeksi aarteita käden-
taitajille. Helsingin Hietalahden ilmaistukusta 
löytyi nappeja, kangastilkkuja, pahvirullia, puuri-
moja, tapettisuikaleita....

Ilmaistukku on tarkoitettu ryhmien kanssa askar-
televille ei-kaupallisille tahoille.

Askartelupörssi oli vuoden 2010 aikana ahkerasti 
mukana erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Sen 
toiminta sai osakseen paljon hyvää palautetta. 

Elokuussa avattiin lisäksi askartelutarvikkeiden 
myyntiosasto. Vuonna 2011 myyntipisteet tule-
vat jokaiseen kauppaan. Osastovastaavana toimii 
Marja Peltola.
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Plan B on persoonallinen ekomallisto, joka syntyy 
vanhasta tavarasta ja tekstiileistä. Kaikki tuotteet 
valmistetaan Kierrätyskeskukseen tulevista mate-
riaaleista.

Suurin valikoima löytyy Helsingistä Hietalahden 
kaupassa, minkä lisäksi mallistoa myydään Kylä-
saaressa ja Tikkurilassa. 

Mallistoa luotsaa osastovastaava Irina Aardemäe, 
joka tuo luomuksia esille messuilla ja tapahtumis-
sa. Vuonna 2010 tuotteet saivat innostuneen vas-
taanoton muun muassa Kädentaitomessuilla Hel-
singissä syyskuussa. 

Valikoimaan voi tutustua osoitteessa www.plan-b.fi .

UUSIOMUOTI SYNTYY KIERRÄTYSMATERIAALEISTA PLAN B -PAJASSA.

PLAN B:N ASUKOKONAISUUKSIA ESITELTIIN 

MATINKYLÄN UUSISSA TILOISSA KIERRÄTYSKESKUKSEN 

20-VUOTISJUHLISSA MARRASKUUSSA.

Plan B erottuu 
 uusiomallistollaan
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Paljonko luonnonvaroja säästyi? 

Kierrätyskeskuskin aiheuttaa 
päästöjä ja synnyttää jätettä

Kiinteät luonnonvarat 17 202 670 kg Noin 17 200 tonnia

Vesi 1 699 678 027 kg Noin 1 700 000 m3

Ilma 
(PALAMISESSA KULUNUTTA HAPPEA)

3 436 080 kg Noin 3440 tonnia

Jokaisen uuden tavaran valmistukseen kuluu 
kiinteitä luonnonvaroja, vettä ja ilmaa. Jos kaikki 
Kierrätyskeskuksen kautta vuoden 2010 aikana 
kulkeneet tavarat olisi ostettu uusina, niiden val-
mistukseen olisi tarvittu kiinteitä luonnonvaroja 
noin 17 200 tonnia. Se vastaa yli 11 860 henkilö-
auton painoa. Jos autot laitettaisiin jonoon tielle, 
letka ulottuisi Helsingistä Mäntsälään. 

Säästynyt vesimäärä riittäisi täyttämään 4,5 Töö-
lönlahden kokoista allasta.

Luonnonvarojen säästö on selvitetty MI-lasken-
nalla. Siinä lasketaan kiloina se luonnosta otettu 
materiaalimäärä, jonka tuotteen aikaansaaminen 
on vaatinut jossain päin maailmaa. Tämä sisältää 
muun muassa tuotteeseen tarvittavat materiaalit, 
valmistusenergian kulutuksen sekä kuljetukset ja 
pakkaamisen. 

Kierrätyskeskuksen päästöt aiheutuvat suurim-
maksi osaksi toimitilojen sekä niiden energian ja 
käyttöveden kulutuksesta. Vähentääkseen luon-
nonvarojen kulutusta toimintaan kiinnitetään 
huomiota monella tavalla. 

Autot tankataan ST1-yhtiön huoltoasemilla, koska 
se edistää uusiutuvan energian tuotantomuotoja. 
Työntekijöiden koulutukset ympäristöystävällisis-

Vuonna 2010 käyttöönotetun uuden kassajärjes-
telmän ansiosta asiakas näkee Kierrätyskeskuk-
sen kuitista, kuinka paljon keskimäärin hän on 
ostoksillaan säästänyt luonnonvaroja ostaessaan 
uuden sijasta vanhaa.

tä toimintatavoista vähentävät osaltaan päästöjä 
ja jätettä. Vuonna 2010 Kalasataman toimisto siir-
tyi käyttämään tuulisähköä.

Yhtiön jätevirrasta lajitellaan sähkö- ja elektro-
niikkaromu, jätepuu, metalli, energiajae, pahvi, 
paperi, biojäte ja lasi. Suurin osa jätteestä ohjau-
tuu hyötykäyttöön. Sekajätettä syntyi toiminta-
vuoden aikana noin 83 600 kiloa.

SÄÄSTYNEET LUONNONVARAT VUONNA 2010

”Arvokasta 
työtä.”

13



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen koulu-
tustoimintojen linja opastaa ihmisiä kohti kes-
täviä kulutustottumuksia. Opetusta ja neuvontaa 
annetaan päiväkotien ja koulujen lapsille ja nuo-
rille, opettajille ja ohjaajille sekä yritysten ja yh-
teisöjen henkilökunnalle. 

Koulutustoimintojen tavoitteena on olla yhteis-
kunnallisesti vaikuttava ympäristökasvattaja. 

TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI linja jaettiin 
vuonna 2010 Ympäristökouluun ja Koulutuspalve-
luun. Ensimmäisen tehtävä on tukea pääkaupun-
kiseudun päiväkotien ja oppilaitosten ympäristö-
kasvatustyötä. Jälkimmäinen neuvoo yritysten ja 
yhteisöjen väkeä.

HETI ALKUVUODESTA FM Katja Vibergistä tuli 
Ympäristökoulun rehtori. Hänen tittelinsä on 
maassamme ainoa laatuaan.

– Rehtorinimike nostaa kaikkien luonto- ja ympä-
ristökoulujen profi ilia yhteiskunnallisina vaikut-
tajina, Viberg iloitsee.

Koulutuksella kohti 
kestävämpää arkea

YMPÄRISTÖKOULU TEKI OMAN VÄEN KOULUTUSRETKEN KIER-

RÄTYSLAITOKSIIN HUHTIKUUSSA. KUUSAKOSKI OY:N METALLI-

MURSKAAMOLLA SEUTULASSA SELVIÄÄ, KUINKA ROMUTETTU 

AUTO MUUTTUU UUDEN METALLIN RAAKA-AINEEKSI.

”Varhaiskasvatus on yksi 
niistä keinoista, joilla 
voidaan tehokkaasti 
edistää siirtymistä 
kulutuskulttuurista 

kestävään kehitykseen.” 

 – Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP World President 
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YMPÄRISTÖKOULUN VUODEN omaa tuotan-

toa oli muun muassa Leirikoulu Metsätähden ja 

Turun Ekotorin kanssa kehitettävä SimShop-tie-

tokonepeli, joka opastaa pelaajan kestävään ku-

luttamiseen. Se otetaan käyttöön vuonna 2011 

osana uutta Kadotetut varat -näyttelyä.

OMAN TOIMINNAN lisäksi toteutettiin paljon Hel-

singin seudun ympäristöpalvelut HSY:n rahoitta-

maa toimintaa. HSY:n jätehuolto oli vuonna 2010 

Ympäristökoulun suurin asiakas. Yhteistyötä teh-

tiin myös monien muiden tahojen kanssa.

TILAUSTYÖNÄ HSY:N jätehuollolle tuotettiin 

uudet Pura jätepommi -työpajamateriaalit alakou-

lujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Li-

säksi oltiin kehittämässä alakoulujen kummikou-

luohjelmaa. 

Alakoululaisille suunnatussa Pura jätepommi -pa-

jassa puretaan oppilaiden kanssa Hespovan kau-

punkia vaivaavaa jäteongelmaa. 

KUMMIKOULUILLE TEHONEUVONTAA

Kummikouluohjelmat ovat tärkeä osa ympäris-
tökoulun opetuspalveluja. Ympäristökoulu antaa 
HSY:n jätehuollon maksamaa neuvontaa kummi-
kouluille kaksi kertaa enemmän muihin koului-
hin verrattuna. Oppitunneilla käsitellään esimer-
kiksi kohtuullista kulutusta ja kierrätystä.

KUMMIKOULUT KAUDELLA 2010–2011

Helsingissä Maatullin, Tahvonlahden ja Vuosaa-
ren ala-aste sekä Puistolan ja Siilitien peruskou-
lut. Vantaalla Hakunilanrinteen, Hiekkaharjun 
ja Kulomäen koulut sekä Espoosta Toppelundin 
koulu.

Ympäristökoulu tekee 
itse ja yhteistyössä

HSY:N JÄTEHUOLLON TILAAMA 
PERUSNEUVONTA VUONNA 2010

TUNTEJA 

2010 1405

2009 1381

TILAISUUKSIA

2010 444

2009 473

OSALLISTUJIA

2010 23 859

2009 27 887

KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU 
hoitaa myös vuosina 2011–2013 HSY:n tilauksesta 
kestävän kulutuksen, jätteensynnynehkäisyn ja 
kierrätyksen neuvontaa kasvaville ja kasvattajille 
pääkaupunkiseudulla.

PURA JÄTEPOMMI -TYÖPAJAN 
TUNTI- JA KÄVIJÄMÄÄRÄT

TUNNIT 

2010 250,5

2009 269

VIERAILUT

2010 20

2009 20

KUULIJAT

2010 1560

2009 2730
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  YMPÄRISTÖNEUVOJA LAURA KOSONEN PEREHTYI KADOTETUT 

VARAT NÄYTTELYYN KALASATAMASSA MAALISKUUSSA. TAUSTALLA 

YMPÄRISTÖKOULUN PROJEKTITYÖNTEKIJÄ VIVEKA BÄCKSTRÖM.

Minne katosivat 
varat? 

LENNU-KERHOLAISIA TAITEILEMASSA VANHASTA 

UUTTA.

KEVÄÄLLÄ 2010 Kalasataman tiloissa Ympäris-
tökoulu syvensi opetusta uudella toiminnallisel-
la Kadotetut varat -näyttelyllä. Se muun muassa 
kertoo, missä puuvillapaita on vaeltanut ennen 
vaatekaappiin päätymistä. Näyttely on suunnattu 
yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille.

Näyttelyssä tutustutaan erilaisten tehtävien 
kautta tuotteiden elinkaareen ja siihen liittyen 
jätteen välttämiseen, kulutusvalintoihin ja ekolo-
gisiin selkäreppuihin.

Lennu Liito-orava 
johdattaa kerhoon

YMPÄRISTÖKOULUN Lennu Liito-oravan kerhois-
sa kestävää kulutusta ja jätteiden vähentämistä 
pohditaan leikin ja tarinoiden avulla. Kerhoissa 
puhutaan turhista tavaroista, kaatopaikoista ja la-
jittelusta sekä tehdään retkiä ja askarrellaan van-
hasta uutta. Kerhot on suunniteltu 1–2-luokkalai-
sille.

Vuonna 2010 luminen talvi toi haasteita kerhon 
pitämiselle, mutta aiheutti myös suurta riemua 
sekä vetäjissä että lapsissa. 

– Etenkin leikkipuisto Lammen suuren pihan lu-
mikinokset olivat mainioita hippaleikeissä, ym-
päristökasvattaja Johanna Sunikka muistelee.

17



18 Koulutustoiminnot – Ympäristökoulu ja Koulutuspalvelu



Ajankohtaisia kuulumisia 
maailmalta

Ympäristökoulun ja koulutuspalvelujen väki osal-
listui vuoden aikana lukuisiin tapahtumiin kuten 
erilaisille messuille ja seminaareihin. Ulkomail-
la käytiin vaihtamassa ajankohtaisia kuulumisia 
maailmalta. 

Elokuussa 2010 ympäristökasvattajat Elena Saa-

rikallio ja Anu Kaila osallistuivat Göteborgissa 
vuoden suurimpaan kasvatusalan kestävän kehi-
tyksen konferenssiin. 

Koulutuspalvelun vuoden 2010 suurena työsar-
kana oli yrityksille ja yhteisöille myytävän ympä-
ristökoulutuksen kehittäminen. Kevään ja kesän 
aikana tarjottavat paketit saatiin hienosti kun-
toon. Se näkyi myös osallistujamäärissä. Ensim-
mäisen toimintavuotensa aikana Koulutuspalve-
lulla oli 25 koulutustapahtumaa, joihin saatiin 
lähes 550 osallistujaa.

HENKILÖSTÖLLEEN  YMPÄRISTÖKOULUTUSTA 
ovat tilanneet muiden muassa Matkatoimisto 
Oy Area, Elintarvikevirasto Evira sekä Suomen 
UNICEF.

Kierrätyskeskuksen ympäristökonsultointia to-
teutettiin myös oman talon sisällä.

Koulutuspalvelu 
opastaa yhteisöjä

Tapahtuman ohjelma herätti näkemään, miten 
rikkaiden ja köyhien maiden väliset erot korostu-
vat kestävän kehityksen saralla.

– Toiset miettivät keinoja säästää lämmintä suih-
kuvettä ja toiset kamppailevat puhtaan juomave-
den riittävyyden kanssa, Saarikallio pohtii. 

Kierrätyskeskuksen kasvattajat veivät konferens-
siin tietoa Ympäristökoulun Lennu-kerhoista. 

– Lennu herätti paljon kiinnostusta ja poiki yh-
teistyötä etenkin Venäjälle.

”Kiitos ihanasta, 
konkreettisesti ja 

käytännönläheisestä 
lähestymistavasta 

ja esityksestä.”

”Lovely to get service 
in English and 

very interesting to 
visit Ämmässuo.”

KASVATTAJIA KOULUTETAAN LENNU-MATERIAALIEN KÄYTTÖÖN.
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KIERRÄTYSKESKUKSEN KOORDINOIMAN 4V-
hankkeen tarkoitus on parantaa viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta sekä innostaa ihmisiä osallistu-
maan eri tavoin elinympäristönsä kehittämiseen. 
Hankkeen yksi tavoite on myös kehittää ja tukea 
kestävän kehityksen kasvatusta.

Hankkeen toimintaidean voi kiteyttää hyvin sen 
nimeen: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin – Yhtei-
söllisyys ja hyvä elinympäristö.

VUONNA 2010 HANKKEEN työ oli jo loppusuoral-
la ja painottui julkaisujen ja ohjelmien viimeiste-
lyyn sekä kestävien toimintatapojen juurruttami-
seen ja levittämiseen. Toiminnan kohteina olivat 
vuokrataloyhtiöt ja niiden asukkaat, muut asu-
kasaktiivit, järjestöt sekä opettajat ja muut kasva-
tustyötä tekevät.

ASUKKAIDEN PAREMPI KAUPUNKI

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä paikallisten jär-
jestöjen ja muiden aktiivisten asukkaiden kanssa. 
Asukastiloissa, -taloissa ja -tapahtumissa oltiin tu-

kemassa yhteisöllisyyttä ja kestävän kehityksen 
mukaisia käytäntöjä. Hanke edisti myös eri kau-
punkien alueellisten asukastyöntekijöiden verkot-
tumista. Järjestöjen kanssa koottiin opas ja koulu-
tusmateriaaleja kestävään järjestötoimintaan. 

HANKE TUKI ASUKKAIDEN osallistumista kau-
punkisuunnitteluun Vantaalla Korsossa. Espoossa 
puolestaan kysyttiin Suvelan nuorilta heidän käsi-
tyksiään alueesta.

TOIMINTAA TALOYHTIÖISSÄ

Yksi hankkeen tuottamista oppaista on Kestävän 
asumisen työkalupakki -materiaali, joka otettiin 
käyttöön vuokratalotyössä. Materiaalin avulla 
tehtiin ympäristökatselmoinnit ja laadittiin ym-
päristöohjelmat kolmelle helsinkiläiselle vuokra-
taloyhtiölle. 

VUOKRATALOJEN VAPAAEHTOISTEN ympäris-
töeksperttien ja muiden asukasaktiivien toimin-
taa edistettiin muun muassa koulutusten ja tapaa-
misten avulla.

4V – Hyvinvoinnin ja kestävän 
elämäntavan edistäjä

KANSAINVÄLINEN NAAPURIPÄIVÄ KERÄSI ASUKKAITA 

YHTEEN 4V:N VETÄMÄNÄ ESPOON SUVELASSA TOUKOKUUS-

SA.

ASUKKAIDEN TALKOISSA MELLUNMÄESSÄ ISTUTETTIIN KUKKASIPU-

LEITA LOKAKUUSSA 2010. OSALLISTUJIA OLI YHTEENSÄ NOIN 130. 
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TÄRKEÄT LUVUT, TOIMINTA-ALUEET, 
TOTEUTTAJAT SEKÄ RAHOITUS 

 HANKE OSALLISTUI vuoden 2010 
aikana lukuisten tapahtumien, 
tilaisuuksien, koulutusten ja 
perehdytysten järjestämiseen.

 PEREHDYTYKSET JA KOULUTUKSET olivat 
mm. ekotukikoulutusta opettajille ja 
päiväkotien henkilökunnalle hankkeen 
oppaista, koulutusta vuokrataloyhtiöiden 
jäsenille ja asukasaktiiveille sekä 
ympäristökoulutusta järjestöille.

 OSALLISTUJIA kaikissa tapahtumissa 
oli yhteensä 6860.

 HANKKEESTA JULKAISTIIN 18 
juttua eri tiedotusvälineissä.

 HANKE TOIMI Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla. Sen toteuttivat 
yhdessä Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen kanssa Helsingin, 
Espoon sekä Vantaan kaupungit.

 HANKETTA RAHOITTI Euroopan 
aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. 
Hanke päättyi maaliskuussa 2011.

HANKKEEN JULKAISUJA VUODELTA 2010

 •  KESTÄVÄN ASUMISEN TYÖKALUPAKKI 
TALOYHTIÖILLE.

•  ONKO KEKE KOTONA? Opas 
kestävään asumiseen.

•  KEKE MUKAAN KUVIOIHIN. Vinkkejä 
kestävään järjestötoimintaan.

•  KEKE KOULUSSA ja KEKE PÄIVÄKODISSA. 
Kestävän kehityksen oppaat.

•  KIURU JA KOPPAKUORIAINEN. 
Päivähoidon ja alkuopetuksen 
ympäristökasvatusideoita.

•  VINKKEJÄ ASUMISEEN -opas 
vuokra-asumiseen ja kodin 
kunnossapitoon.

•  LENNU LIITO-ORAVA JA KESÄINEN 
KAUPUNKISEIKKAILU. Materiaali Lennu 
Liito-oravan ympäristöleirille.

•  ELÄ IHMISIKSI -lyhytohjelmia 
asumisen arjen haasteista.

•  HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN NETTIPANKKI, 
yhteensä lähes sata käytäntöä 
kestävää kehitystä ja hyvinvointia 
edistävästä elämäntavasta.

•  Hankkeeseen liittyen tehtiin vuoden 
aikana kahdeksan päättötyötä 
Tampereen ja Helsingin yliopistoissa 
sekä ammattikorkeakoulu Laureassa.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA 
EDISTÄMÄSSÄ

Lasten ja nuorten kestävän kehityksen kasvatuk-
sen edistämisessä yksi hankkeen saavutuksista oli 
kuntakohtaisten pysyvien yhteistyöryhmien syn-
tyminen. Kasvatuksen yhteistyöryhmät kokoavat 
yhteen erilaiset toimijat, jotka tukevat ja edistä-
vät ympäristömyötäisiä ja osallistavia toimintata-
poja kouluissa, päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
Lisäksi kasvatuspuolella valmistuivat kestävän ke-
hityksen oppaat Keke koulussa ja Keke päiväko-
dissa. Ne saivat suuren suosion myös hankekun-

tien ulkopuolella. Lisäksi ryhdyttiin valmistele-
maan Keke leikkipuistossa -kirjasta.

KANSAINVÄLISTÄ NÄKYVYYTTÄ hanke sai kesä-
kuussa Hollannissa pidetyssä ekotehokkaita toi-
mintatapoja ja niiden arviointia käsittelevässä 
konferenssissa.

LISÄTIETOA HANKKEESTA osoitteessa www.kier-
ratyskeskus.fi /hankkeet/4v
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ELÄMÄ TOIVEINEEN JA ONGELMINEEN NÄYTTÄYTYY SAMAAN AIKAAN 

TOISAALLA -NÄYTTELYSSÄ. NÄYTTELYN KUVITTI MARI VON BOEHM.

22 Koulutustoiminnot – Hankkeet



Cobweb-hankkeen tehtävä on edistää ympäristö-
tiedon ja kestävän elämäntavan leviämistä keski-
sen Itämeren alueella. Sen tavoitteita ovat tutki-
joiden ja ympäristökasvattajien yhteistyön lisää-
minen sekä lainattavien näyttelyiden käytön li-
sääminen ympäristökasvatuksessa.

SUOMALAISET YHTEISTYÖTAHOT halusivat 
kertoa hankkeen avulla, miten kulutus ja jokai-
sen henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat ym-
päristön tilaan. Syntyi Samaan aikaan toisaalla 
-näyttely, jossa asioita lähestytään tarinoiden ja 
eläytymisen avulla.

NÄYTTELYSSÄ ESITELLÄÄN fi ktiivinen Itäme-
ren kaupunki, jossa eletään öljykauden jälkeistä 
aikaa. Tarinat ihmisistä johdattavat lukijan kestä-
vän elämäntavan ja vihreän kaupunkisuunnitte-
lun mahdollisuuksiin.

– Kaupungissa ei ole kuvattu yhtäkään sellaista 
ympäristöratkaisua, mikä ei oikeassa elämässä 
voisi olla mahdollista, ympäristöasiantuntija Elsa 

Rintala kertoo. 

Cobweb vei öljykauden 
jälkeiseen aikaan

HANKKEEN TEKIJÄT JA TULOKSIA

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun lisäksi Suo-
mesta hankkeessa oli mukana Espoon kaupun-
gin Villa Elfvikin luontotalo, Helsingin kaupun-
gin Harakan luontokeskus sekä koulutus- ja työ-
elämäpalveluja tarjoava Hyria koulutus Oy, joka 
koordinoi hanketta.

SUOMALAISTEN LISÄKSI mukana oli yhteis-
työkumppaneita Latviasta, Ruotsista ja Virosta. 
Vuonna 2010 hankkeen tekijät tapasivat toisiaan 
Ruotsin Nynäshamnissa sekä Viron Tallinnassa ja 
Tartossa.

HANKKEEN TEKIJÖIDEN yhteistyön tuloksena 
syntyi lukuisia ympäristökasvatusaiheisia materi-
aaleja kuten näyttelyitä, pelejä, artikkeleita sekä 
erilaisia opetusaineistoja netissä. 

HANKE ALKOI vuonna 2009 ja päättyi 2011. Se sai 
rahoitusta EU:n Central Baltic Interreg IVA -ohjel-
masta.

Lisätietoja: www.hyria.fi /cobweb

YMPÄRISTÖKASVATTAJA JOHANNA SUNIKKA (VAS.), YMPÄRISTÖASIAN-

TUNTIJA ELSA RINTALA JA NÄYTTELYN KÄSIKIRJOITTAJA MARJO SOULAN-

TO ESITTELIVÄT TYÖTÄÄN HANKEKUMPPANEILLE TALLINNASSA MAALIS-

KUUSSA.

23



24 Koulutustoiminnot – Hankkeet



Osaamispankki antaa 
kattavaa ympäristötietoa

Ympäristövastuullisuuden osaamispankki on net-
tisivusto, jonne on koottu ympäristökasvatuksel-
lista työtä Uudenmaan alueella tekevät toimijat 
ja heidän palvelunsa. Pankista löytyy esimerkiksi 
lista Uudenmaan luontokohteista, alueella tarjol-
la olevista ympäristökasvatuskursseista ja tietoa 
ympäristökasvatukseen sopivista materiaaleista. 

Mukana uusissa
kuvioissa
VUODEN 2010 AIKANA jätettiin kaksi suurem-
paa ympäristökasvatusaiheista hankehakemusta 
EU:n eri ohjelmiin. Päätökset hankkeiden toteu-
tumisesta annetaan kevään 2011 aikana.

Parhaillaan Kierrätyskeskus on mukaan Maan ys-
tävät ry:n vetämässä Globaali ympäristökasvatus 
-hankkeessa, jossa tuotetaan oppimateriaaleja, 
tehdään kouluvierailuja ja järjestetään koulutta-
jakoulutuksia.

OSAAMISPANKKI VALMISTUI joulukuussa 2010. 
Sitä koordinoi koulutus- ja työelämäpalveluja 
tarjoava Hyria koulutus Oy ja keskeisistä Uuden-
maan ympäristökasvatustoimijoista koottu yh-
teistyöryhmä.  Hankkeen päärahoittajana oli Uu-
denmaan liitto. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kus oli hankkeessa mukana partnerina.

LISÄTIETOA: www.hyria.fi /osaamispankki
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Kohti yhtenäisiä toimintatapoja

Kierrätyskeskus kehitti vuoden 2010 aikana toi-
mintaansa muun muassa yhtiön sisäisillä audi-
toinneilla. Niissä yhtiön johto ja työntekijät kä-
vivät läpi esimerkiksi työturvallisuuteen liitty-
viä asioita. Yhtenä tarkoituksena oli yhtenäistää 
ennen itsenäisesti toimineiden kauppojen toi-
mintaa. Kehityksestä hyötyvät sekä työntekijät 
että asiakkaat. Auditoinnit jatkuvat edelleen.

– Emme ole tekemässä kaupoista täydellisen 
identtisiä, mutta jos kaikki toimisivat omalla ta-
vallaan, se vaikeuttaisi toiminnan kehittämistä, 
yhtiön toimitusjohtaja Juha ”Quide” Lehtikuja 
valottaa.

Kierrätyskeskuksessa avautui vuoden 2010 aikana 
useita uusia työtehtäviä. 

Verstailla tehtäviä hoitamaan nimettiin tekninen 
päällikkö, verstas- sekä atk-vastaavat ja uudet tii-
minvetäjät. 

Kuljetuspuolelle nimettiin logistiikkavastaava 
sekä kuljetustoimintojen osastovastaava. 

Kaupoissa nimettiin uudet myymälävastaava, 
osastovastaava pientavara- ja urheiluosastolle, 
huonekalumyynnin myyntivastaava ja osastovas-
taavat sekä lajittelun ja tavaravastaanoton osasto-
vastaavat. 

KOULUTUSTOIMINNOISSA JA HANKKEISSA ni-
mettiin ympäristökoulun rehtori, hankesuunnit-
telija, yritysneuvoja, projektityöntekijä, ympäris-
tökasvattajia sekä hankeassistentti. 

Hallinto- ja tukitehtävissä aloittivat toimistotyön-
tekijä, talouspäällikkö ja viestintäkoordinaattori.

Uusia tehtäviä 
uusin haastein
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Osakkeet ja osakkaat
Yhtiön osakkeet on jaettu kantasarjan ja A-sarjan 
osakkeisiin. Osakepääoma oli vuoden 2010 lopus-
sa 58 460 euroa.

OSAKEPÄÄOMAN JAKAUMA VUONNA 2010

Kantasarja, 20 ääntä/osake 2885 kpl 57 700 euroa

A-sarja, 1 ääni/osake 38 kpl 760 euroa
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OSAKKEENOMISTAJA

OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKKEET VUONNA 2010

  

Kantasarjan osakkeet:

Helsingin kaupunki

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Vantaan kaupunki               

Espoon kaupunki

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry

Kauniaisten kaupunki

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri

Oy HYY-Yhtiöt Ab

Luonto-liitto ry

Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry

Marttaliitto ry

Korso-Koivukylän Linkki ry

Suomen 4H-liitto ry

A-sarjan osakkeet:

Ruohonjuuri Oy

13 yksityishenkilöä yhteensä

Osuus osakkeista %

Kantasarja

51,3

25,7

7,7

7,7

2,7

1,0

0,7

0,7

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

A-sarja

0,2

1,1

Osuus äänistä %

Kantasarja

52,0

26,0

7,8 

7,8

2,8

1,0

0,7

0,7

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

A-sarja

0,01

0,06



^^  RAKENNUSTARVIKEPUOLEN  OSASTOVASTAAVA 

KENNETH ”KENU” WERNER ON TYYTYVÄINEN 

OSASTON KEHITYKSEEN.

^^^  KÄDENTAITOPALVELUN TYÖNTEKIJÄ MIKAEL 

 SJÖGREN JA OSASTOVASTAAVA MARJA PELTOLA 

UUDEN MYYNTIPISTEEN KIMPUSSA TIKKURILASSA.

^  MARINA KVACHEVA ON VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄNÄ 

ASTIALAJITTELUSSA ESPOON KAUPASSA. 

Tärkeitä lukuja vuodelta 2010

 Kierrätyskeskuksen liikevaihto 
nousi edelliseen vuoteen 
verrattuna yli 27 prosenttia.

 Liikevaihtoa kertyi yli kolme 
miljoonaa euroa.

 Eniten liikevaihtoa toi tavaramyynti.

 Liikevoittoa kertyi lähes 80 000 euroa. 

 Kaikki eri toimialat kasvoivat. Voi-
makkain kasvu oli koulutustoimin-
noissa, joka kasvoi edellisestä vuo-
desta lähes 34 prosenttia.

 Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden 
lopussa reilut 65 prosenttia.

 Henkilöstökuluihin käytettiin 
lähes 4 850 000 euroa.

 Investointeja tehtiin yhteensä 
lähes 75 000 eurolla.

 Vuoden lopussa yhtiöllä oli 37 
vakinaista ja 192 määräaikaista 
toimihenkilöä ja työntekijää.

Kierrätyskeskuksessa suoritettiin vuonna 
2010 yhteensä 3346 tuntia yhdyskunta-
palvelua.

Rikosseuraamuslaitos laskee suljetussa 
vankilassa yhden vankilapäivän hinnaksi 
200 euroa ja yhden yhdyskuntapalvelu-
päivän hinnaksi 13,5 euroa. Tämän mukaan 
Kierrätyskeskuksessa suoritettu yhdys-
kuntapalvelu säästi vuoden aikana yhteis-
kunnan varoja noin 624 000 euroa.

 Lisäksi työskenteli freelance-neu-
vojia ja tarvittaessa töihin kutsutta-
via sekä työharjoittelijoita, avotyös-
sä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevia sekä opiskelijaharjoittelijoita.

28 Henkilöstö ja osakkaat



TOIMITUSJOHTAJA
Juha Lehtikuja

HALLITUS
Kahdeksan hallituksen jäsentä

YHTIÖKOKOUS
Kantasarjan osakkaat

A-sarjan osakkaat 

MYYMÄLÄTOIMINNOT
Myymälätoimintojen johtaja Aatos Weckman

YHTEISET
TUKITOIMINNOT

KOULUTUSTOIMINNOT
Koulutustoimintojen johtaja 

Tuovi Kurttio 

YMPÄRISTÖKOULU 
Ympäristökoulun rehtori

Katja Viberg
+ 6 ympäristöasiantuntijaa

KOULUTUSPALVELUT 
Ympäristövastaava Lotta Palomäki

Yas Riikka Hietala

HANKETYÖ
Hankepäällikkö Eija Koski

Hankesuunnittelija Yas Elsa Rintala 
+ 5 hanketyöntekijää

TALOUS
talouspäällikkö Juha Rytkönen 

taloussihteeri Petteri Petäjälehto
toimistovastaava Taina Kuusio

+ 2 työntekijää

VIESTINTÄ
Viestintäsuunnittelija Anu Saari

Viestintäkoordinaattori 
Henna Raatikainen 

Viestintäassistentti Tom Elfström

HENKILÖSTÖOSASTO:
Henkilöstöpääll. Jukka Risu

Rekrytointipääll. Hannu Ahlroth
Henkilöstösihteeri Pirkko Laitinen

KYLÄSAARI JA HIETALAHTI
MP Marje Arvinen

KYLÄSAARI
MV Helena Heinänen 

OV Markku Heinänen, Risto Variola 
ja Jussi Palovaara 
+ 47 työntekijää

HIETALAHTI
OV Robert Närjänen, Raija Brännare

+ 16 työntekijää

MATINKYLÄ
MP Pirjo Sorjonen
MV Pertti Pajunen

OV Tuula Saari, Juha-Pekka Nikki ja
Marko Rokka 

Myyntivastaava Driss Halla 
+ 47 työntekijää

TIKKURILA
MP Olli Sarpo

MV Tarja Kauppinen 
OV Serge Piguet, Kenneth Werner ja 

Harri Koivisto 
+ 31 työntekijää

KORJAUSVERSTAAT:
Tekninen päällikkö Juha Vuorio
Verstasvastaava Jani Partanen
Atk-vastaava Henry Palmroos

+ 28 työntekijää

UUDISTUSVERSTAAT:

PLAN B
OV Irina Aardemäe 

+ 7 työntekijää

ASKARTELUPÖRSSI
OV Marja Peltola
+ 2 työntekijää

LOGISTIIKKAOSASTO:
Logistiikkapäällikkö Asko Vainio

Logistiikkavastaava Carita Karhapää
+ 5 työntekijää

Lyhenteiden selitykset: 
MP = Myymäläpäällikkö, 
MV = Myymälävastaava, 
OV = Osastovastaava, 
Yas = Ympäristöasiantuntija

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
organisaatiokaavio maaliskuussa 2011 

KIERRÄTYSKESKUKSEN 
JOHTORYHMÄÄN KUULUVAT:

yhtiön toimitusjohtaja JUHA LEHTIKUJA
myymälätoimintojen johtaja ja tj:n sijainen AATOS WECKMAN
koulutustoimintojen johtaja TUOVI KURTTIO
talouspäällikkö JUHA RYTKÖNEN
henkilöstöpäällikkö JUHA VASKO (marraskuuhun 2010 saakka)

HALLITUKSESSA VUOSINA 
2010–2012 ISTUVAT

PEKKA KANSANEN (pj.) Helsingin kaupunki
TUULA HÄMÄLÄINEN-TYYNILÄ Espoon kaupunki
ASTA KUOSMANEN / KIRSI TUOMINEN Marttaliitto ry
ISMO PYKÄLÄINEN Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry
HELENA RANTANEN / JOHANNA AF HÄLLSTRÖM 

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry
STEFAN SKOG Vantaan kaupunki
MARKUS TURUNEN HSY
LEENA VUORINEN Korso-Koivukylän Linkki ry
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•  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy on yleishyödyllinen ja voittoa ta-
voittelematon toimija. 

•  Tavoitteena on elinympäristön paran-
taminen jätteen määrää vähentämällä 
ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.

•  Tavoitteensa toteuttamiseksi yhtiö 
välittää tavaroita uudelleenkäyt-
töön, korjaa ja jalostaa tavaroita ja 
materiaa leja sekä tuottaa ja markkinoi 
neuvontapalveluita ja koulutusta.

•  Liikevaihto kertyy pääasiassa kiertoon 
tulleen tavaran sekä korjattujen laittei-
den ja neuvontapalvelujen myynnistä.

•  Tuotto käytetään Kierrätyskeskuksen 
toiminnan pyörittämiseen.

•  Menoja syntyy palkkakustannuksista 
sekä tilojen ja kaluston ylläpidosta.

•  Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu 
tarjota työtä vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville.

PLAN B ON KIERRÄTYSKESKUKSEN EETTINEN VAATE- JA 

 HUONEKALUMALLISTO, JONKA KAIKKI TUOTTEET OVAT 

 TÄYSIN UNIIKKEJA. 

Kierrätyskeskus
pähkinänkuoressa

”Usean vuoden 
asiakkaana ja ruusuja, 

ruusuja, ruusuja!”

”Mahtavaa palvelua ja 
edullinen kuljetus.”

”Hyvä asia olla 
olemassa.”

30 Asiakaskyselyn tuloksia



EDULLINEN TAVARA on yleisin syy valita Kierrä-
tyskeskus, selviää asiakastyytyväisyyttä mittaa-
vista kyselyistä. Kyselyt toteutettiin vuonna 2010 
keväällä ja syksyllä. Niihin vastasi yhteensä noin 
1600 asiakasta. 

Vastanneista 90 prosenttia on sitä mieltä, että 
kauppojen hintataso on edullista tai sopivaa. 

– Vaikka Kierrätyskeskus saakin joskus kritiikkiä 
hinnoista, kokonaisuutena hinnat ovat laskeneet, 
kertoo myymälätoimintojen johtaja Aatos Weck-

man. 

Reilusti yli puolelle vastaajista merkitsi käytetyn 

Miksi Kierrätyskeskuksen 
 palveluita käytetään? 

ostamisessa ympäristösyyt. Noin kolmasosa ostaa 
tavaroita Kierrätyskeskuksesta, koska tuotteet 
ovat heidän mielestään yksilöllisiä. 

Lähes kaikki kyselyihin vastanneet pitivät kaup-
pojen palvelua ystävällisenä.

Ihmiset kertovat tulevansa kauppoihin etsimään 
jotain tiettyä tavaraa, tekemään löytöjä sekä lah-
joittamaan tavaraa.

Kierrätyskeskuksen tavaramyynnin liikevaihto 
nousi vuoden aikana lähes 30 prosenttia, ja asia-
kaskäyntejä kertyi lähes 72 000 enemmän vuo-
teen 2009 verrattuna.
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HIETALAHDEN KAUPPA
Lönnrotinkatu 45

00180 Helsinki
myymälä-ja 

tuotetiedustelut, 
0400 348 112

KYLÄSAAREN KAUPPA
Kyläsaarenkatu 8
00580 Helsinki

myymälä-ja 
tuotetiedustelut, 

0400 348 111

MATINKYLÄN KAUPPA
Matinpurontie 8

02230 Espoo
myymälä-ja 

tuotetiedustelut, 
0400 348 114

TIKKURILAN KAUPPA
Horsmakuja 6
01300 Vantaa

myymälä-ja 
tuotetiedustelut, 

0400 348 113

Kauppa muuttaa syksyllä 
2011 uusiin tiloihin 

Koivukylään.

TILAA MOTIVOIVA YMPÄRISTÖKOULUTUS 
YRITYKSELLESI TAI YHTEISÖLLESI

• Ympäristökoulutukset ja luennot
• Koulutusmateriaalien tekeminen
• Sisältöjä ympäristöpäivään
• Ympäristökonsultointia tapahtumille
• Näprä kädentaitopajat

KOULUTUSPALVELU TUUMA
0400 348 115, 045 6366 306
tuuma@kierratyskeskus.fi 
www.kierratyskeskus.fi /tuuma

TOIMINNALLISTA YMPÄRISTÖNEUVONTAA 
KASVAVILLE JA KASVATTAJILLE

•  Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet 
lapsille ja nuorille

•  Ohjatut vierailut kaatopaikalle ja 
Ympäristökoululle

•  Koulutukset ja kurssit kasvattajille
•  Lainattavat näyttelyt
•  Opetusmateriaalit
•  Lennu Liito-oravan ympäristökerho ja leiri
•  Askartelumateriaaleja ja ideoita

HSY tarjoaa Polun toteuttamaa neuvontaa 
toimialueensa kouluille, päiväkodeille ja op-
pilaitoksille sekä muille lapsi- ja nuorisoryh-
mille, opiskelijoille ja kasvattajille.

Muille neuvonta on maksullista.

YMPÄRISTÖKOULU POLKU
(09) 310 88713
polku@kierratyskeskus.fi 
www.kierratyskeskus.fi /polku

Tuumasta toimeen!

Vielä paljon iloa! Tee löytöjä 
Kierrätyskeskuksen kaupoissa.

AVOINNA MA-PE KLO 10–20 JA LA KLO 9–15.

WWW.KIERRATYSKESKUS.FI

MAKSUTON NOUTOPALVELU KÄYTTÖKELPOISILLE HUONEKALUILLE
Helsinki, (09) 310 887 10, (09) 310 887 30

Espoo, (09) 310 177 20, 050 501 4870

Vantaa, (09) 310 177 15, 045 636 6307
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