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Ekologisuus, eettisyys, paikallisuus ja uusyhtei-
söllisyys ovat tulevaisuudentutkijoiden mukaan 
voimistuvia trendejä maailmalla. Saman aikaan 
suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta on kas-
vanut. Kuluttajille on tärkeää, että tuotteiden ja 
palveluiden hiilijalanjälki on mahdollisimman 
pieni. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on jo 
21 vuotta ollut ekologista elämäntapaa edistävä 
yritys. Vuonna 2011 lähes kaksi miljoonaa tavaraa 
löysi sen avulla uuden omistajan. Jos nämä kaksi 
miljoonaa tavaraa olisi hankittu uutena, ilmaan 
olisi päässyt 5 800 000 kiloa hiilidioksidia. Kier-
rättämisen avulla säästyi myös 22 000 tonnia kiin-
teitä luonnonvaroja. 

Vuosi 2011 oli Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kukselle haasteellinen. Lokakuussa Vantaan Tik-
kurilan myymälän vuokrasopimus päättyi. Kier-
rätyskeskus löysi uudet tilat myymälälle Koivu-
kylästä, mutta tiloja ei remontin vuoksi päästy 
avaamaan 2011. Tästä huolimatta Kierrätyskes-
kus tavoitti lähes 60 000 asiakasta edellisvuotta 
enemmän. Suurin syy asiakasmäärien jyrkkään 
nousuun oli kauppojen aukioloaikojen pidenty-
minen kahdella tunnilla. Myös Suomen suu-
rimmaksi laajentunut Espoon Matinkylän 
kauppa piristi myyntiä. 

Kierrätyskeskuksen vetämä kestävän 
kehityksen suurhanke 4V päättyi 
vuonna 2011. Kolmen vuoden aikana 
Helsingin, Espoon ja Vantaan pilot-
tialueilla asiantuntijat kehittivät 
yhdessä asukkaiden kanssa keinoja 
elinympäristön viihtyvyyden ja eko-
logisuuden parantamiseen. Yksi hank-
keen hedelmistä on nettiin luotu kestä-
vän asumisen työkalupakki vuokrataloyh-
tiöille. 

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutusten ja 
kädentaitopalveluiden nimet uudistettiin hel-
mikuussa Ympäristökoulu Poluksi, Koulutuspal-
velu Tuumaksi sekä Kädentaitopalvelu Näpräksi. 
Nimiuudistuksella haluttiin selkeyttää koulutus-
kokonaisuuksia ja Kierrätyskeskuksen organisaa-
tiorakennetta.

Kierrätyskeskus on merkittävä työllistäjä osatyö-
kykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Vuonna 2011 
Kierrätyskeskus haki ja sai rahoituksen Hyvään 
kierteeseen -projektiin, jonka tavoitteena on edis-
tää Kierrätyskeskuksen työntekijöiden jatkotyöl-
listymistä määräaikaisen työjakson jälkeen.

Yleishyödyllisenä yrityksenä Kierrätyskeskus tuot-
taa paljon yhteiskunnallista hyvää. Vuonna 2011 
Kierrätyskeskuksessa otettiin käyttöön sähköinen 
Sofi e-järjestelmä. Sen avulla yrityksen toiminnan 
läpinäkyvyys paranee, kun yhteiskunnallisia vai-
kutuksia voidaan mitata entistä tarkemmin. 

Nykyisen tavarapaljouden ja kalliiden asuinne-
liöiden keskellä lainaamisesta on tullut suosittua. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on tehnyt 
pioneerityötä myös lainaamisen saralla: astioita ja 
autojen peräkärryjä on ollut saatavilla jo vuosia. 
Viime kesänä kauppohin hankkittiin uusia, pant-
tia vastaan lainattavia kuljetuspyöriä. 

Ympäristötyötä jo yli 
kaksi vuosikymmentä
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TAMMIKUU
Kierrätyskeskuksen 21. toimintavuosi pyörähtää 
käyntiin. Kauppojen aukioloaikoja pidennetään arki-
sin kahdella tunnilla kello kahdeksaan asti. Tämä 
lisää asiakasmääriä tuntuvasti. 

20.1.  HSY:n ilmastoseminaari. Kierrätyskeskuksen 
ympäristöasiantuntijat Hanniina Manner ja Riikka 

Hietala antavat seminaarissa neuvoja, kuinka pie-
nentää omaa hiilijalanjälkeään. 

28.–29.1.  Educa-messut. Kierrätyskeskuksen ympä-
ristökasvattajat kertovat, miten koulujen arjesta voi 
tehdä ekologisemman. 

Tapahtui vuonna 2011

HELMIKUU
Kierrätyskeskuksen huonekaluilla sisustettiin 22.2. 
alkanutta Muodin huipulla -ohjelmaa. MTV3-kana-
valla nähtävän sarjan toisessa tuotantokaudessa 
voi bongata Kierrätyskeskuksesta hankittuja huo-
nekaluja, joita on käytössä muun muassa suunnit-
telijoiden työhuoneella ja oleskelutiloissa. Idea tuli 
ohjelman lavastajalta Samuli Laineelta, joka halusi 
sisustaa ohjelman tilat kestävästi ja ekologisesti. 

5.–6.2.  Yksilöllisen käsityön päivät Helsingin Kaa-
pelitehtaalla. Plan B esittäytyy muotinäytöksessä. 

6.2.  Hyvä kiertää -keräysauto kerää tavaraa Van-
taalla. Keräysautoon otetaan vastaan ehjää ja hyvä-
kuntoista tavaraa, esimerkiksi vaatteita, kenkiä, 
astioita, kirjoja, levyjä ja harrastevälineitä. 

24.2.  Hiihtolomalaisille suunnattu kierrätysma-
teriaalipaja Sanomatalon Designkaupassa. Pajassa 
askarrellaan koruja. 

MAALISKUU 
Maaliskuussa julkaistaan nimiuudistus. Tervetuloa 
perheeseen: Ympäristökoulu Polku, Koulutuspalvelu 
Tuuma sekä Kädentaitopalvelu Näprä

Maaliskuusta lähtien Näprän kädentaitomateriaaleja 
saa kaikista neljästä kaupastamme. 

Kierrätyskeskukseen perustetaan kehittämisyk-
sikkö. Koulutustoiminnoista vastannut Tuovi Kurt-

tio siirtyy kehitysjohtajaksi ja Ympäristökoulun reh-
tori Katja Viberg seuraa Kurttiota koulutustoimin-
tojen johtajaksi. 

22.3.  Tv-kanava Subin Suomen kaamein kämppä 
-ohjelmassa nähdään Kierrätyskeskuksen huoneka-
luilla sisustettu koti.

24.–25.3.  Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantun-
tija Hanniina Manner ja ympäristökasvattaja Meri 

Heinonen osallistuvat luonto- ja ympäristökou-
luopettajien tapaamiseen Jyväskylässä. 

29.3.  Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseik-
kailu -kesäleirin ohjaajakurssi. Samana päivänä ovat 
myös Samaan aikaan toisaalla -näyttelyn avajaiset. 
Communicating the Baltic eli COBWEB-hankkeessa 
valmistunut näyttely haastaa miettimään, onko kes-
tävä elämäntapa meille oikeasti mahdollinen.

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA LOTTA PALOMÄKI 

 VASTAA MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIEN JÄTE-

HUOLLON SUUNNITTELUSTA. 

KUVA: MARJO KOIVUM
Ä

KI

PLAN B:N UUSIOTUOTTEITA MYYDÄÄN  HELSINGIN 

HIETALAHDEN JA ESPOON MATINKYLÄN  KAUPOISSA. 
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KEHITYSJOHTAJA 

TUOVI KURTTIO JA 

TEKNINEN PÄÄL-

LIKKÖ JUHA VUORIO 

SEIKKAILEVAT HARA-

KAN SAARELLA KIERRÄ-

TYSKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖI-

DEN KEVÄTJUHLASSA KESÄKUUSSA.

MATINKYLÄN KAUPASSA ESITELLÄÄN HUHTIKUUSSA SISUSTUS-

SUUNNITTELIJA MINNA HAAPAKOSKEN RAKENTAMAA HUONETTA. 

SE ON KALUSTETTU KÄYTETYILLÄ KALUSTEILLA JA TAVAROILLA.

HUHTIKUU
6.4.  Parasta jälkeen -sisustusprojekti valmistuu. 
Kierrätyskeskus on rakentanut yhdessä sisustus-
suunnittelija Minna Haapakosken kanssa neljä 
huonetta, jotka on kalustettu käytetyillä kalusteilla 
ja tavaroilla. Huoneiden tyylit ovat urbaani, nuore-
kas yksiö, romanttinen makuuhuone ja siirtolapuu-
tarhamökki. Suurin osa kalusteista on tuunattu tai 
verhoiltu uudestaan. Huoneet ovat nähtävillä Kier-
rätyskeskuksen kaupoissa. 

9.4.  Matinkylän uusi huonekaluhalli avautuu. Laa-
jennettu kierrätyskauppa on Suomen suurin, tiloja 
on yhteensä 4 000 neliötä. Matinkylästä on vuok-
rattu myös uutta tilaa, jossa aloitetaan kodinkonei-
den korjaus. Samalla laajennetaan elektroniikkavers-
tasta ja parannetaan polkupyöräverstaan toimintaa. 

15.4.  Sanomatalossa sijaitsevan Ilmastoinfon yhtey-
teen avataan Kierrätyskeskuksen Designkauppa, 
jonne valitaan laadukkaita muoti- ja sisustustuot-
teita sekä kirjoja. Käytetyistä huonekaluista raken-
netussa oleskelutilassa voi hengailla. Kalusteet ovat 
myynnissä.

KESÄKUU
Lennu Liito-oravan kesäleireillä lapset retkeilevät 
lähimetsässä ja ratkaisevat roskavuoren arvoitusta.

1.6.  Kierrätyskeskuksen työntekijöiden kevätjuhla 
Helsingin Harakan saarella on kaupungin ympäristö-
keskuksen 20-vuotislahja Kierrätyskeskukselle. 

9. 6.  Kädentaitopalvelu Näprän Marja Peltola pitää 
lelupajan Yleisradion työntekijöille. 

16.–17.6.  Cobweb-hankkeen päätöstapaaminen  
Vi ron Lahemaen kansallispuistossa.

TOUKOKUU
Ympäristökoulu Polku valitsee uudet kummikoulut. 
Tavoitteena on innostaa koulun oppilaita ja henkilö-
kuntaa toimimaan ympäristön puolesta sekä auttaa 
kouluja vähentämään syntyvän jätteen määrää. 
Kummikouluohjelma on yhteinen HSY:n kanssa.

Kierrätyskeskus ryhtyy lainaamaan kuljetuspyö-
riä kaupunkilaisille tavaroiden kuljetusta varten. 
Uudella palvelulla kannustetaan ekologiseen 
liikkumiseen.

2.–8.5.  Kierrätyskeskus koordinoi Nuukuusviik-
koa. Vuonna 2011 teemana on Kestävästi seurassa. 
Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntijat antavat 
neuvontaa ja koulutusta järjestötoimijoille ja muille 
yhteisöille koko viikon ajan. 

4.5.  Ekodeko-kirjan tekijät Raija Puukko ja Marjo 

Koivumäki kertovat kierrätyssisustamisesta Hieta-
lahden kaupassa. 

7.–8. 5.  Kierrätystehdas Kaapelitehtaalla. Kierrätys-
keskus on tapahtuman pääyhteistyökumppani. 

21.5.  Espoon Sellon Viaporilla järjestetään Mah-
dollisuuksien tori. Kierrätyskeskuksen toimintaa 
esittelevät Näprän kierrätysmateriaalipaja sekä 
shoppailusimulaattori. 

27.–28. 5.  Maailma Kylässä -festivaalit Helsingin 
Kaisaniemessä. Kierrätyskeskuksen omassa teltassa 
myydään kesävaatteita ja asusteita. Tapahtuman jäte-
huollon suunnittelusta, jäteneuvojien kouluttami-
sesta ja ohjaamisesta vastaa Tuuman ympäristöasian-
tuntija Lotta Palomäki.

5



HEINÄKUU-ELOKUU
Ympäristökoulu Polun koulutukset lukuvuonna 
2011–2012 julkaistaan osana Pääkaupunkiseu-
dun luonto- ja ympäristökoulujen yhteistä 
kurssikalenteria.

1.8.  Ville Heinilä aloittaa ympäristöasiantuntijan 
tehtävässä Koulutuspalvelu Tuumassa. Marianne 

Hiltunen aloittaa puolestaan talousosastolla 
uudessa controllerin tehtävässä. 

8.–12.8.  Green Week -nuorten ympäristöleiri Lat-
viassa. Polun ympäristökasvattaja Johanna Sunikka 
ja Tuuman ympäristöasiantuntija Lotta Palomäki 

pitävät kaksi koulutusta jätteiden vähentämisestä ja 
kestävästä kulutuksesta.

25.8.  Kierrätyskeskuksen auto ottaa vastaan myy-
mättä jäänyttä tavaraa Kallion puistokirppiksellä. 
Paikalla on ennätysmäärä ihmisiä. 

25.8.  Taiteiden yö Helsingissä. Hietalahden 
kaupan pajassa halukkaat voivat taiteilla koruja 
romumateriaalista. 

27.8.  Matinkylän kaupan henkilökunta tarjoilee 
asiakkaille kahvia ja mehua Espoo-päivän kun niaksi.

SYYSKUU
8.9.  Degrowth Finlandin verkoston keskustelu-
tilaisuus: Kasvutalous ei kestä, kuinka käy työn? 
Kierrätyskeskuksesta mukana ympäristökasvattaja 
Johanna Sunikka. 

10.–11.9.  Kädentaitomessut Helsingin Wanhassa 
Satamassa. Kierrätyskeskusta edustamassa Näprän 
osastovastaava Marja Peltola. Messuilla myy-
dään Näprän kädentaitotarvikkeita ja Plan B:n 
uusiotuotteita.

21.9.  Taimesta toimeen. Suomen ympäristökasva-
tuksen seuran koordinoimassa tapahtumassa uusille 
kansanedustajille kerrotaan ympäristökasvatuksesta. 
Kansanedustajia kannustetaan tekemään lupauksia 
uuden hallitusohjelman kirjauksiin liittyen. Pai-
kalla on yhteensä parikymmentä kansanedustajaa 
kaikista puolueista. Ympäristöasiantuntija Viveka 

Backström esittelee Polun toimintaa. 

LOKAKUU
Lokakuussa käynnistetään ammattiosaamista väli-
työmarkkinoilla lisäävä ESR-hanke. Siinä mieti-
tään, miten Kierrätyskeskuksen töissä tapahtuva 
oppiminen voidaan muuttaa opintosuunnitel-
mien kielelle ja osaksi opintoja. Hanketta vetää 
Bovallius-ammattiopisto.

Lokakuussa kuljettajien käyttöön hankitaan kaksi 
uutta Mercedes-Benz Sprinter-autoa. Niiden korit on 
tehty mittatilaustyönä. Toinen autoista menee Van-
taalle, toinen Espooseen. Noutopalvelun jonotusaika 
lyhenee nyt viikosta kolmeen päivään. 

Hietalahden kaupassa kuvataan lokakuussa TV2:n 
Lauantaiprojekti-ohjelmaa. Viihdeohjelmaa juonta-
vat Joona Kortesmäki ja Arman Alizad. Tässä jak-
sossa vieraana on muusikko Anssi Kela. Anssi on 
ekoihminen, joten insertti halutaan sijoittaa Kier-
rätyskeskukseen. Ohjelmassa Anssi pääsee Näprän 
pajatilaan keksimään uusia käyttötarkoituksia van-
hoille pitkille alushousuille ja munakennoille. 

21.10.  Tikkurilan kauppa suljetaan vuokrasopimuk-
sen päättymisen vuoksi. Puolen päivän jälkeen tava-
rat jaetaan asiakkaille ilmaiseksi. Samaan aikaan 
Koivukylässä remontoidaan uusia tiloja entistä suu-
rempaa kauppaa varten.

22.10.  Ympäristokoulu Polku järjestää lokakuussa 
Hietalahden kaupassa kestovaippatapahtuman 
yhdessä Kestovaippayhdistyksen kanssa. Päivän 
aikana saadaan infoa ja sen lisäksi vaippoja myös 
ommellaan kierrätysmateriaaleista.

24.10.  Kierrätyskeskus täyttää 21 vuotta. 

TV2:N LAUANTAIPROJEKTI-OHJELMA KUVAA KIER-

RÄTYSKESKUKSESSA ANSSI KELAN HAASTATTELUA. 

KELA ON VIHREÄ EKOIHMINEN.

”Ihanaa, kun toisen 
hylkäämä on 
toisen aarre.”
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MARRASKUU
29.11.  Kädentaitopalvelu Näprän pajaohjaaja Saara 

Teini ja harjoittelija Anu Heikkinen järjestävät Jou-
lupajan Haaga-instituutin ravintolakoulun oppilaille 
ja henkilökunnalle. 

17.–18.11.  Luonto- ja ympäristökouluopettajien 
tapaaminen Espoossa ja Vantaalla.

18.11.  Yhteistyöllä eteenpäin -seminaari. Ympäris-
tökasvattaja Johanna Sunikka edustaa ympäris-
tökoulu Polkua ympäristöministeriön vuosittai-
sessa alueellisten ympäristökasvatusverkostojen 
tapaamisessa.

JOULUKUU
Uudistuneet lahjakortit kauppoihin – nyt korttia voi 
ladata aina uudelleen ja sen voi palauttaa käytön jäl-
keen kiertoon.

2.–6.12.  Uudistusverstaiden päällikkö Hanna Lilja 

esittelee Kädentaitopalvelu Näprän ja Plan B:n tuot-
teita Naisten joulumessuilla Helsingin Wanhassa 
Satamassa. 

5.12.  Kierrätyskeskuksen henkilökunnan pikkujou-
luja vietetään ravintola Lämmössä. Ilallisen lisäksi 
nautitaan Salon Giraffi  n jouluvarietee-esityksestä.

6.12.  Kierrätyskeskuksen toimitusjohtaja Quide 

Lehtikuja saa puolisoineen kutsun Linnan juhliin. 
Hän pukeutuu Hietalahden kaupasta ostamaansa 
kierrätysfrakkiin. Riikka Lehtikuja valitsee ylleen 
itse ompelemansa silkkipuvun ja kierrätysraudasta 
valmistetun suuren kaulakorun.

7.–8.12.  Opi ja Kasva -messut. Pääkaupunkiseudun 
luonto- ja ympäristökouluilla sekä kuntien kestä-
vän kehityksen kasvatusta tukevilla toiminnoilla on 
yhteinen osasto. Polkua messuilla esittelevät ympä-
ristökasvattajat Johanna Sunikka ja 
Meri Heinonen. 

13.12.  Antti Ojajärvi aloit-
taa Kyläsaaren uutena 
myymäläpäällikkönä.

KIERRÄTYSKESKUKSEN 

TOIMITUSJOHTAJA 

QUIDE LEHTIKUJA 

PUOLISONSA RIIKAN 

KANSSA LINNAN JUHLISSA. 

KIERRÄTYSKESKUKSEEN 

AUTOT SAAVAT KYLKIINSÄ 

UUDET TARRAT. 

KIERRÄTYSKESKUKSEN MUOTINÄYTÖS ”KELLARISTA 

CATWALKILLE” PIDETÄÄN LOKAKUUSSA YHDESSÄ 

ILMASTOINFON KANSSA.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN  KIERRÄTYSKESKUKSEN 
kaupoille 2011 oli muutosten vuosi. Keväällä avau-
tui Espoon Matinkylän laajennettu toimipiste, 
joka 4 000 neliön pinta-alallaan on Suomen suurin 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävä myymä-
läkokonaisuus. Myymälän viereen rakennettiin 
myös uusi polkupyörä- ja kodinkoneverstas.

VANTAAN TIKKURILAN KAUPPA TYHJENI VIIMEISENÄ PÄIVÄNÄ 

RIPEÄSTI, SILLÄ TAVARAT ANNETTIIN ASIAKKAILLE ILMAISEKSI. 

ESPOON MATINKYLÄN LAAJENNETTU MYYMÄLÄ AVASI OVENSA HUHTIKUUSSA. 

Espooseen kasvoi Suomen 
suurin kierrätyskauppa 

LOKAKUUSSA 2011 VANTAAN TIKKURILAN toi-
mipiste jouduttiin sulkemaan vuokrasopimuksen 
päättymisen vuoksi, sillä paikalle rakennetaan 
asuintaloja. Korvaavat tilat löydettiin Vantaan 
Koivukylästä. Koska uudet toimitilat ovat kor-
keat, paikalle päätetään rakentaa koko pinta-alan 
kattava tasorakenne, jotta kaikki neliöt saadaan 
tehokäyttöön. Valitettavasti Koivukylän tiloihin 
tehtävä remontti viivästyi suunnitellusta ja uuden 
toimipisteen avaaminen siirtyi vuodelle 2012.

Vantaan Koivukylän liikkeen remontin myöhäs-
tymisestä huolimatta kierrätetyn tavaran määrä 
kasvoi edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia. 
Erityisesti huonekalujen suosio kasvoi: liki 67 000 
huonekalua löysi uuden omistajan. Kierrätyskes-
kuksen kautta kulkikin vuonna 2011 lähes kaksi 
miljoonaa tavaraa. 

”Ihana paikka käydä ostoksilla tai katselemassa. 
Aina on löytynyt jotakin kivaa itselle tai 

uusiokäyttöön: ompelemiseen ja askarteluun.”
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Kauppojen aukioloajat pitenivät 

SANOMATALON DESIGNKAUPASSA ON TARJOLLA VALIKOITUJA 

TUOTTEITA. KAUPUNGIN PARAATIPAIKALLA SIJAITSEVAN KAUPAN 

OVAT LÖYTÄNEET MYÖS SELLAISET ASIAKKAAT, JOTKA TAVALLI-

SESTI EIVÄT KÄYTÄ KIERRÄTYSKESKUKSEN PALVELUITA.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusten 
aukioloaikoja pidennettiin vuoden 2011 alussa. 
Aikaisemmin kaupat olivat auki arkisin kello 
kuuteen asti, mutta nyt asiakkaat ovat voineet 
asioida kaupoissa iltakahdeksaan saakka. Pidem-
mät aukioloajat ovat lisänneet asiakasmääriä sekä 
helpottaneet työvuorojen lomittamista. Nyt kaup-
pojen työntekijöillä on joko aamu- tai iltavuoro. 
Toiminnallisten hyötyjen lisäksi aukioloaikojen 
pidentämisellä pyrittiin ennen kaikkea paranta-
maan palvelua sekä helpottamaan asiakkaiden 
ekotekoja.

TARJOUSTALO-MYYMÄLÖIDEN 
KIERRÄTYSPÄIVÄT

Kierrätyskeskus teki vuonna 2011 yhteistyötä Tar-
joustalo-myymälöistä tutun Tokmanni-konsernin 
sekä Stena Technoworldin kanssa. Kampanjalla 
haluttiin helpottaa asiakkaiden tavaranlahjoitusta 
saapumalla lähemmäksi ihmisiä. kanssa. Kierrä-
tyspäivät-kampanja kiersi yhteensä 11 Tarjoustalo-
myymälässä vuoden aikana. Kampanjassa Tarjous-
talojen pysäköintialueella sijaitseviin kontteihin 
otettiin vastaan käyttökelpoisia vaatteita, kirjoja, 
leluja ja muuta käyttötavaraa. Jokainen kierrätysta-
varan tuonut sai kiitokseksi tarjouskupongin, jolla 
kyseisestä Tarjoustalosta sai kymmenen prosentin 
alennuksen yhdestä normaalihintaisesta pukeutu-
mistuotteesta.

SANOMATALOON UUSI DESIGNKAUPPA

VUONNA 2011 KIERRÄTYSKESKUS alkoi tehdä 
yhteistyötä Ilmastoinfon kanssa. Ilmastoinfon 
tehtävä on auttaa kaupunkilaisia pienentämään 
hiilijalanjälkeään. Koska Ilmastoinfon Sanoma-
talon toimitilat kärsivät asiakkaiden puutteesta, 
päätettiin samaan tilaan rakentaa Kierrätyskes-
kuksen Designkauppa. Myynnissä on valikoituja 
tavaroita. Uusi kauppa toi esille Kierrätyskeskuk-
sen monipuolisia palveluita. Samalla tavoitettiin 
asiakkaita, jotka eivät muuten vierailisi Kierrätys-
keskuksessa.

.”20 senttiä 
maksavat tuotteet 
ovat ihan  parhaita! 
 Kierrätyskeskus on 
paras ja edullisin 

 käytettyjen tavaroiden 
myyntipaikka.” 
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KIERRÄTYSKESKUS KANNUSTAA ASIAKKAITAAN 
autottomuuteen. Tämän vuoksi kaikkiin pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskuksen kauppoihin 
hankittiin heinäkuussa 2011 yksi lainattava kulje-
tuspyörä. Tanskalaisvalmisteisten kuljetuspyörien 
etupuolella on iso laatikko, jonne mahtuu kaksi 
tavallista tuolia tai esimerkiksi televisio. Kuljetus-
pyörät ovat erittäin suosittuja Kööpenhaminan 
Christianiassa, mutta Suomessa ne ovat vielä har-
vinaisia. 

KULJETUSPYÖRÄN VOI LAINATA viideksi tun-
niksi kerrallaan 50 euron panttia vastaan. Pyörillä 
voi kuljettaa muitakin kuin Kierrätyskeskuksen 
tavaroita. 

ESPOOSSA JA VANTAALLA PYÖRIEN kysyntä oli 
alkuun odotettua vähäisempää, mutta Helsingissä 
pyöriä lainattiin kesäaikaan päivittäin.

Ekologista liikkumista 
kuljetuspyörillä

TANSKALAISVALMISTEISTEN KULJETUSPYÖRIEN LAATIKKOON VOI 

MAHDUTTAA JOPA KAKSI TUOLIA. 

ASTIAT 
204�268 KPL2.

VAATTEET JA ASUSTEET 
225�360 KPL 1.

3. KIRJAT 
161�611 KPL

4. PIENTAVARAT
100�532 KPL

Top 5 tuotteet 2011

5. PIENHUONEKALUT 
21�605 KPL

10 Myymälätoiminnot



KIERRÄTYSKESKUKSELLA ON Kyläsaaressa, 
Matinkylässä ja Hietalahdessa verstaat, joissa kor-
jataan ja huolletaan kodinkoneita ja elektroniik-
kaa. Kierrätyskeskukseen tulleet, uudelleenkäyt-
töön soveltuvat kodinkoneet, televisiot ja tietoko-
neet kulkevat verstaiden kautta ennen kuin lait-
teet ohjataan kiertoon.

VUONNA 2011 ESPOON MATINKYLÄÄN avat-
tiin uusi pyöräverstas ja kodinkoneverstas. Vers-
tastoiminnan teknisen päällikön Juha Vuorion 
mukaan Kierrätyskeskuksen verstaiden myynti 
tuplaantui vuodesta 2010. 

”Tällä hetkellä tilanne on se, että kysyntä ylit-
tää tarjonnan. Yritämme kovasti pysyä vauhdissa 
mukana. Kaikkein halutuimpia tuotteita ovat tau-
lutelevisiot. Niitä ei hyllyillä näe, sillä ne ostetaan 
pois saman tien.”

KAIKKI MYYNNISSÄ OLEVAT LAITTEET on tarkis-
tettu ja tarvittaessa huollettu. Verstastoimintaa 
ylläpitämällä Kierrätyskeskus työllistää ammatti-
taitoisia asentajia ja korjaajia sekä tarjoaa heille 
mielekästä työtä. Laitteet sitovat paljon luonnon-
varoja, joten verstastoiminta on myös ympäristön 

kannalta tärkeää työtä. Käytettyjen laitteiden suo-
siminen säästää välillistä energiaa. Kierrätyskes-
kuksen jo päättyneessä Uusi elämä -hankkeessa 
laskettiin, että ympäristön kannalta on parempi 
käyttää vanhat sähkölaitteet loppuun, vaikka 
markkinoilla onkin uusia energiatehokkaampia 
laitteita.

Kierrätyskeskuksen 
verstastoiminta 

2010 2011

Polkupyöränhuoltoja 173 561

Tietokonepaketti 122 158

Televisio 520 840

Stereot 1093 1703

Pesukone 204 347

Kylmälaite 150 305

Esimerkkejä huolletuista 
verstastuotteista

KIERRÄTYSKESKUKSEN KODINKONEVERSTAAN TYÖN-

TEKIJÄT VIEVÄT VANHAA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-

TAVARAA KIERRÄTYKSEEN. 
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TAITEILIJA ANU TUOMISELLA ON HELSINGISSÄ NELJÄ 

TYÖHUONETTA. VALLILAN TYÖHUONE ON TÄYTETTY 

LATTIASTA KATTOON VANHALLA TAVARALLA. 

Taiteilija Anu Tuominen 
etsii Kierrätyskeskuksesta 
pannulappuja
HELSINKILÄISEN KÄSITETAITEILIJAN Anu Tuo-

misen teoksiin on helppo ihastua. Hän käyttää 
töissään meille kaikille tuttuja materiaaleja: van-
hoja lapasia, pajunkissoja, väriliituja, villalankoja 
ja esimerkiksi 1950-luvun koulukirjoja. Teosten 
idea on usein yllättävä mielleyhtymä. Valkoinen 
liitu näyttääkin katsojan silmään lumelta ja virk-
kaus taas survotulta puolukalta. 

VUONNA 2003 ARVOSTETUN ARS FENNICA-pal-
kinnon voittanut Tuominen kertoo etsivänsä teok-
siinsa materiaalia kirpputoreilta ja Kierrätyskes-
kuksesta. Tällä hetkellä hän metsästää virkattuja 
pyöreitä pannulappuja. 

KIERRÄTYSKESKUKSEN VAKIOASIAKAS yrittää 
löytää mahdollisimman huokeita esineitä, sillä 
hän ei halua kokea työssään stressiä. Myös ekolo-
gisuus on taiteilijalle tärkeää. 

”Jos ostaisin teosteni esineet uusina kaupoista, 
minulla olisi paineita saada kaikki työni myy-
dyksi.”

Tuomisen mukaan esineen rikkinäisyys saattaa 
jokus olla syy sen hankkimiseen. Juuri oikealla 
tavalla kuluneet kengät voivat sopia täydellisesti 
taiteilijan teokseen. 

”Todella hyvistä kirpputorilöydöistä voin tieten-
kin maksaa moninkertaisesti.” 

Kuvataideakatemiasta valmistunut Tuominen 
kertoo päätyneensä tekemään kierrätystaidetta 
sattumalta. Eräänä juhannusyönä hän löysi Hel-
singin Säätytalon luota olevalta roskalavalta kasan 
vanhoja karttoja. Niistä syntyi teos nuoren taiteili-
joiden näyttelyyn. 

Taiteilija arvelee, että hänen viehtymyksensä van-
haan tavaraan on perua lapsuudesta. Tuomisen 
perhe asui vanhassa kansakoulussa, joiden käy-
tävien kaapeista löytyi mitä ihmeellisempiä esi-
neitä.

12 Myymälätoiminnot



VUONNA 2011 PERUSTETTIIN OMAT OSASTOT 
askartelu- ja kädentaitomateriaaleille kaikkiin 
Kierrätyskeskuksen kauppoihin. Näprän käden-
taitotarvikeosastolta on yleensä saatavilla muun 
muassa kangastilkkuja, nauhoja, naruja, nappeja, 
helmiä ja sekalaisia pikkutavaroita. 

Aiemmin Askartelupörssinä tunnettu palvelu sai 
uuden nimen: Kädentaitopalvelu Näprä. Näprään 
kuuluu myös ilmaistukku, josta koulut, päiväko-
dit, leikkipuistot, harrastuskerhot ja muut ei-kau-
palliset tahot voivat maksutta hakea askarteluma-
teriaaleja. Valikoima vaihtelee, mutta saatavilla on 
lähes aina kierrätettyjä kangastilkkuja, paperi- ja 
kartonkituotteita sekä muovisia ja puisia nappeja. 

VIIME VUONNA TOIMINTA LAAJENI uudella kon-
septilla, Näprä kierrätysmateriaalipajalla. Erilaiset 

Näprän kierrätysmateriaali-
pajoissa oppii kädentaitoja

LELUJA LAHJAKSI LAPSILLE 

-PAJAN SATOA. KEPPIHEVOSET 

LAHJOITETTIIN TYÖRYHMÄN 

VALITSEMAAN PÄIVÄKOTIIN. 

pajat sopivat yrityksille, työyhteisöille ja yksityi-
sille ryhmille. Näprän osastovastaava Marja Pel-

tola kertoo, että vuonna 2011 pajoja toteutettiin 
17 kappaletta, yhteensä 51 tuntia. Koulutuksia jär-
jestettiin yksi. Osallistujia pajoissa oli 370. 

Suosituimpia olivat tuunaus- ja korupajat. 

”Pajat olivat hyvin pidettyjä. Itselleni mieleen jäi 
erityisesti Valtioneuvoston linna, jossa pidimme 
pajan huhtikuussa”, Peltola muistelee. 

ENNEN KAIKKEA NÄPRÄ HALUAA KANNUSTAA 
ihmisiä käyttämään käytettyjä materiaaleja luo-
vasti. Tähän löytyy paljon vinkkejä Kierrätyskes-
kuksen nettisivujen Askarteluoppaasta luonnon-
varojen säästäjälle: www.kierratyskeskus.fi /askar-
teluopas 

NÄPRÄN TUUNAUS- JA KORU-

PAJAT SOPIVAT OHJELMANUME-

ROKSI ESIMERKIKSI YRITYSTEN 

VIRKISTYSPÄIVILLE. 

NÄPRÄN OSASTOVASTAAVA MARJA PELTOLA LEIKKAA 

KANGASTA LELUJA LAHJAKSI LAPSILLE -TYÖPAJASSA. 
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Osastovastaava Irina Aardemäen luotsaama 
Plan B on Kierrätyskeskuksen oma uusiotuote-
merkki, jonka vaatteet, laukut, korut, huoneka-
lut ja sisustustuotteet tehdään kiertoon tulleista 
materiaaleista. Lähtökohtana on ekologisuus ja 
edullisuus. Ilman Plan B:tä materiaalit joutuisivat 
todennäköisesti kaatopaikalle. Suurin valikoima 
löytyy Helsingin Hietalahden kaupasta. Mallistoa 
myydään myös Sanomatalon Designkaupassa sekä 
Espoon Matinkylässä. 

VUONNA 2011 KYSYTYIMPIÄ tuotteita olivat kan-
nettaville tietokoneille tarkoitetut laukut ja värik-
käistä huiveista tehdyt paidat. 

Valikoimaan voi tutustua osoitteessa: 
www. kierratyskeskus.fi /planb

Noutopalvelun 
suosio kasvoi
KIERRÄTYSKESKUKSEN NOUTOPALVELUN suosio 
jatkoi kasvuaan 2011. Alkuvuodesta kuljetuksia 
ryhdyttiin ajamaan kahdessa vuorossa, jotta asiak-
kaita voidaan palvella myös ilta-aikaan. Noutopal-
velu hakee huonekaluja ja suurempia tavaraeriä 
kodeista kauppoihin maksutta. 

Plan B uudistaa niin 
vaatteita kuin huonekaluja

KAIKKI PLAN B:N TUOTTEET 

OVAT UNIIKKEJA. 

NOUTOPALVELUN AJOJEN MÄÄRÄT 

18�034 KPL

15�231 KPL 

2009

13�467 KPL

2010 2011
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KIERRÄTYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖKOULU ja 
Koulutuspalvelu ottivat helmikuussa 2011 käyt-
töön uudet nimet. Nimiuudistuksen taustalla on 
koulutuskokonaisuuksien selkeyttäminen, jotta 
yhä useampi löytäisi tarpeellista tietoa pienistä-
kin ympäristöteoista. Koulutusta kasvattajille, 
koululaisille ja päiväkodeille tarjoaa nyt Ympäris-

tökoulu Polku. Ympäristöneuvontaa yrityksille, 
taloyhtiöille, järjestöille ja erilaisiin tapahtumiin 
voi tilata Koulutuspalvelu Tuumasta. 

”Ympäristökoulutuksen toimintakenttä ja asia-
kaskunta ovat viime vuosina laajentuneet niin, 
että on tarpeen näkyä ulospäin selkeillä nimillä. 
Tuuma ja Polku kertovat matkasta, joka meidän 
on kuljettava kohti kestävämpää yhteiskuntaa”, 
kertoo koulutustoimintojen johtaja Katja Viberg.

Kierrätyskeskuksen ympäristökasvattajat ja -asian-
tuntijat osallistuivat vuoden 2011 aikana 37 eri 
koulutustilaisuuteen ja seminaariin ja olivat edus-
tettuina 11 erilaisen ympäristökasvatusta edistä-
vän ryhmän tai organisaation toiminnassa.

TUUMA

Ympäristökoulutukset, luennot ja toiminnalliset 
pisteet koskevat jätteiden lajittelua ja vähentä-
mistä, energian säästämistä sekä ilmastonmuu-
tosta. Käytännöllistä konsultointia voi tilata esi-
merkiksi toimiston tai taloyhtiön oman ympäris-
töjärjestelmän rakentamiseen. Tuuma antaa yri-
tyksille ja yhteisöille työkaluja henkilöstön tai 
muun ryhmän motivoimiseksi ympäristötoimiin.

POLKU

Tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulu-
jen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä sekä 
kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja -mate-
riaaleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Koulutus sisältää esimerkiksi oppitunteja, nuk-
keteatteria, Ämmässuo-opastuksia sekä kursseja 
kasvattajille. Aiheina ovat muun muassa kestävä 
kulutus ja jätteiden vähentäminen.

Ympäristökoululle ja 
Koulutuspalvelulle uudet nimet 

YMPÄRISTÖKASVATTAJA JOHANNA SUNIKKA LUENNOI YMPÄRISTÖKOULU POLUN YMPÄRISTÖKASVATTAJAKURSSILLA. 
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VUOSI 2011 ALKOI LUPAAVASTI, sillä hallitusoh-
jelmaan kirjattiin, että luonto- ja ympäristökou-
lujen asemaa vahvistetaan. Ympäristökoulu Polku 
on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamistyössä 
sekä omilla kannanotoillaan että Suomen Ympä-
ristökasvatuksen Seuran koordinoiman yhteis-
työn kautta. 

VUONNA 2011 POLKU KEHITTI yhdessä turku-
laisen Ympäristökoulu Metsätähden kanssa Sim-
Shop-virtuaalikaupan, jota pelaamalla oppilaat 
pääsevät vertailemaan tekemiensä kuvitteellisten 
ostosten ympäristövaikutuksia. Kauppakuitista 
nähdään hinnan sijaan tuotteen valmistuksesta 
aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ja luonnon-
varojen kulutus. Opetushallitus hankki SimShop-
kaupan lisenssin kaikkiin Suomen peruskoului-
hin ja  lukioihin.

Polun suurin asiakas on HSY:n jätehuolto. Vuoden 
alussa alkoi uusi kaksivuotinen sopimuskausi 
ympäristöneuvonnan järjestämisestä. 

ALAKOULULAISET OVAT EDELLEEN suurin koh-
deryhmä. Alakouluille tilattujen oppituntien 
määrää kasvatti omalta osaltaan HSY:n kustan-
tama kummikoulutoiminta. Kullekin koululle 
nimetty kummi ohjaa kummikoulussa ympäris-
töaiheista ohjelmaa sovittujen teemojen mukai-
sesti. Kummikoulut valitaan lukuvuodeksi kerral-
laan. Kummikoulujen opettajille tarjotaan ympä-
ristökoulutusta sekä valmiita oppitunteja ja -mate-
riaaleja. Oppitunneilla käsitellään esimerkiksi 
kohtuullista kulutusta ja kierrätystä. Tavoitteena 
on innostaa koulun oppilaita ja henkilökuntaa toi-
mimaan ympäristön puolesta sekä auttaa kouluja 
vähentämään syntyvän jätteen määrää.

YLÄKOULUJEN JA LUKIOIDEN opettajille tarjot-
tiin uutena koulutuksena Ympäristötoimittaja-
materiaaliin perustuvaa koulutusta. Ympäristö-
toimittaja-materiaali on tarkoitettu 13–17-vuo-
tiaille nuorille ja se sisältää ajankohtaisia ympä-
ristöaiheisia harjoituksia. Materiaali suomennet-

Ympäristökoulu Polku johdattaa 
kestävän elämäntavan pariin 

tiin Natur och Miljön ruotsinkielisestä materiaa-
lista yhdessä Sanomalehtien liiton ja WWF Suomen 
kanssa. 

LUKUVUODELLA 2011–2012 KUMMI KOULU-
OHJELMASSA OVAT MUKANA SEURAAVAT 
KOULUT: 

 

  Aurinkolahden peruskoulu Helsingistä 

 

  Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 
Helsingistä 

 

  Hiidenkiven peruskoulu Helsingistä 

 

  Jalavapuiston koulu Espoosta 

 

  Jokivarren koulu Vantaalta 

 

  Kartanonrannan koulu Kirkkonummelta 

 

  Lahnuksen koulu Espoosta 

 

  Pitäjänmäen peruskoulu ja Albertin koulu Hel-
singistä 

YLÄKOULUJEN KUMMIKOULUOHJELMAN 
PILOTTIHANKKEESSA MUKANA OVAT: 

 

  Kirkkojärven koulu Espoosta 

 

  Pakilan yläaste Helsingistä 

 

  Ruusuvuoren koulu Vantaalta 

 

HSY:N JÄTEHUOLLON TILAAMA 
NEUVONTA VUONNA 2011

TUNTEJA 

2011 1891

2010 1656

TILAISUUKSIA

2011 554

2010 464

OSALLISTUJIA

2011 31 775

2010 25 447
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LENNU LIITO-ORAVAN YMPÄRISTÖKERHO on 
alakolun 1–2-luokkalaisille suunniteltu iltapäivä-
kerho, jonka teemana on kohtuullinen kuluttami-
nen. Kerhoissa puhutaan turhista tavaroista, kaa-
topaikoista ja lajittelusta sekä tehdään retkiä ja 
askarrellaan vanhasta uutta. 

Ympäristökoulu Polusta voi tilata valmiit mate-
riaalit, joiden avulla voi vetää ympäristökerhon 
tai kesäisen päiväleirin. 

VUONNA 2011 LENNU-KERHOJEN koulutuksissa 
otettiin käyttöön 4V-hankkeessa kehitetty Lennu 
Liito-oravan leirimateriaali. Sen avulla koulutet-
tiin ensimmäistä kertaa leirinvetäjiä Lennun Liito-
oravan kesäleireille. Kesällä 2011 järjestettiin kaksi 
Kierrätyskeskuksen kustantamaa Lennu Liito-ora-
van kesäleiriä. Toisella leirillä mukana ollut ympä-
ristökasvattaja Johanna Sunikka kertoo lasten 
pitäneen etenkin ympäristötaiteen tekemisestä. 

”TEIMME HIENOJA SAVITÖITÄ ja jätimme ne 
luontoon ihastuttamaan ohikulkijoita.” 

Polun kestovaippa-
tapahtuma Hieta-
lahdessa oli menestys

Ympäristökoulu Polku järjesti lokakuussa 2011 
Hietalahden kaupassa kestovaippapäivän. Kes-
tovaippayhdistyksen kanssa yhteistyössä järjes-
tetty infotilaisuus keräsi Hietalahteen vihreästä 
vanhemmuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Tilai-
suuden jälkeen halukkaat saivat jäädä kauppaan 
ompelemaan vaippoja kierrätysmateriaaleista. 

Kierrätyskeskuksessa työskennellyt harjoittelija 
Essi Kosonen uusi vuonna 2011 Ympäristökoulu 
Polun kestovaippoihin liittyvät materiaalit. Uuden 
kestovaippapaketin voi tilata Ympäristökoulu 
Polusta näyttelyksi esimerkiksi kouluun tai neu-
volaan. 

”Neuvojat olivat 
ammattilaisia.” 

Ympäristökerhossa pohditaan 
Lennu Liito-oravan tarinaa

OTTO-VAUVA IHMETTELEE MAAILMAA VIHREISSÄ 

KESTOVAIPOISSA.

LENNU LIITO-ORAVAN YMPÄRISTÖKERHOSSA LAPSET 

MAALASIVAT ASKARTELEMIAAN HAHMOJA.MAALASIVAT ASKARTELEMIAAN HAHMOJA.
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KOULUTUKSET JA LUENNOT muodostavat 
Tuuman selkärangan. Niitä tarjotaan pienille ja 
keskisuurille toimistoille, joista suurin osa on jo 
aloittanut tai tehnyt päätöksen ympäristötyön 
aloittamisesta. Lisäksi tarjonnassa on konsultoin-
tia ja toiminnallisia pisteitä yritysten tapahtu-
miin. Vuoden 2011 aikana kohderyhmä laajentui 
myös taloyhtiöihin ja isännöintitoimistoihin.

Tuuman koulutuksia, toiminnallisia pisteitä, 
Green Offi  ce -konsultointeja sekä Green Offi  ce-tar-
kastuksia pidettiin vuonna 2011 yhteensä 40 kap-
paletta ja niissä tavoitettiin arviolta 1 100 ihmistä. 

TUUMA VASTAA MYÖS Kierrätyskeskuksen sisäi-
sestä ympäristökoulutuksesta. Vuonna 2011 pidet-
tiin 49 Ekopassi-koulutuspäivää. Koulutuksissa oli 
mukana noin 721 osallistujaa. Ekopassi on Kierrä-
tyskeskuksen oma ympäristökoulutus, joka on 
herättänyt mielenkiintoa yrityksissä Kierrätys-
keskuksen ulkopuolellakin. Työntekijä saa koulu-
tuksista todistuksen, josta on hyötyä esimerkiksi 
työnhaussa. 

YMPÄRISTÖASIOISTA ON VIIME VUOSINA tullut 
tärkeä osa yritysten yhteiskuntavastuuta, ja monet 
työnantajat haluavat motivoida henkilökuntaansa 
ekotekoihin juuri koulutuksen avulla. Koulutus-
palvelu Tuuma on auttanut muun muassa seu-
raavia yrityksiä toteuttamaan ympäristöstrate-
giaansa: Matkatoimisto Area, Suomen Unicef, 
Teosto, Väestörekisterikeskus, Elintarviketurvalli-
suusvirasto Evira, Svenska Handelshögskolan sekä 
komponenttiyritys VEM motors Finland, A-lehdet, 
Valtiokonttori, monikulttuurisuusyhdistys Familia 
Club ry, huolinta- ja kuljetusliike Varova, elintarvi-
keyritys Finefoods, Lääkäriliitto sekä markkinoin-
tiviestinnän toimisto Taskut. 

Vuoden 2011 suosituimmat koulutukset olivat Jät-
teen tie ja Vireyttä vihreään toimistoon. 

Tuumasta apua yritysten yhteis-
kuntavastuun toteuttamiseen 

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA LOTTA PALOMÄKI KOULUTTAA KIERRÄTYS-

KESKUKSEN HENKILÖKUNTAA. 

TOIMINNALLISIA PISTEITÄ 
PIDETTIIN KOLMESTA AIHEESTA:

JÄTTEIDEN LAJITTELUA KÄYTÄNNÖSSÄ 

– mikä kuuluu minnekin? 

SIMSHOP –VIRTUAALIKAUPPA
– ostoskorin ympäristövaikutukset

LAMPPUTYYPPINÄYTTELY 

– mitä hehkulampun tilalle?

TUUMAN TARJONTAAN KEHITETTIIN vuoden 
aikana toiminnalliset pisteet. Toiminnallisten 
pisteiden tavoitteena on herättää mielenkiinto 
ympäristöasioihin ja motivoida käytännön toi-
miin. Pisteessä on aina paikalla Tuuman ympä-
ristöasiantuntija, joka osaa vastata kiperiinkin 
kysymyksiin. 
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”Hallinnolliset asiat veivät hirveästi aikaa, sillä 
mukana oli niin paljon eri ihmisiä ja tahoja. Esimer-
kiksi hankekokoukset kestivät aina koko päivän.” 

ASUMISESSA JA ASUINALUEILLA 
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ OVAT: 

 

  YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT: Materiaaleja, ener-
giaa ja vettä käytetään säästeliäästi, jätettä ja 
päästöjä tuotetaan mahdollisimman vähän ja 
maankäyttö on harkittua.

 

  SOSIAALISET NÄKÖKOHDAT: Toimintaympä-
ristö on tasa-arvoinen, terveellinen ja turvalli-
nen, arki on sujuvaa ja mukavaa, sosiaalisia kon-
takteja on mahdollista luoda. Osallistumis- ja 
itsensä kehittämismahdollisuuksia on tarjolla.

 

  KULTTUURISET NÄKÖKOHDAT: Asumisessa 
otetaan eri kulttuuritaustat ja paikallinen kult-
tuuri-identiteetti rikkautena huomioon luomalla 
yhteiset ja tasa-arvoiset säännöt.

 

  TALOUDELLISET NÄKÖKOHDAT: Toiminta on 
pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa ja 
yhteiskunnalle hyvinvointia tuottavaa. Se myös 
edistää työllisyyttä esimerkiksi hyödyntämällä 
paikallisia tuotteita ja palveluverkostoja.

4V edisti kestävää elämäntapaa 
pääkaupunkiseudulla 

VÄLITÄ, VAIKUTA, VIIHDY, VOI HYVIN 

Kierrätyskeskuksen koordinoima 4V-hanke päät-
tyi vuonna 2011. Huhtikuussa 2008 alkaneen 
hankkeen tavoitteena oli parantaa Helsingin, Van-
taan ja Espoon elinympäristöjä edistämällä kes-
tävää kaupunkikulttuuria ja asukkaiden välistä 
yhteisöllisyyttä. Hankeen toimintaidea kiteytyy 
sen nimessä: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin – 
Yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö. 

Pilottialueina olivat Helsingistä Mellunkylä, Hert-
toniemi ja Roihuvuori. Espoosta Leppävaara, 
Suvela ja Kirkkojärvi sekä Vantaalta Korso ja 
Länsimäki. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä pai-
kallisten järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Pilot-
tialueilla järjestettiin koulutusta, tuunaustapah-
tumia, teemailtoja, kerhoja ja pihakatselmuksia. 
Tapahtumat järjestettiin vuokrataloyhtiöissä, asu-
kasyhteisöissä, kouluissa ja päiväkodeissa. 

Koulutustoimen johtaja Katja Viberg pitää suur-
hanketta onnistuneena. Hänen mukaansa esimer-
kiksi päivähoidolle luodut kestävän kehityksen 
ohjeet otettiin heti käyttöön kaikissa Espoon päi-
väkodeissa. Aivan ongelmitta jättihanke ei kuiten-
kaan sujunut. 

VANTAAN LUONTOKOULULLA JÄRJESTETTIIN 

4V-HANKKEEN TIIMOILTA LASTEN KESÄLEIRI. 

INNOSTUNEISUUDESTA EI OLLUT PULAA. 
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TÄRKEÄT LUVUT, TOIMINTA-ALUEET, 
TOTEUTTAJAT JA RAHOITUS

 

  4V-Hanke toimi Helsingissä, Espoossa ja Van-
taalla vuosina 2008–2011. Sen toteuttivat 
yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuk-
sen kanssa Helsingin, Espoon ja Vantaan kau-
pungit. 

 

  Hankkeen kokonaisbudjetti oli vajaat 1,9 mil-
joonaa euroa. Hanketta rahoitti Euroopan alue-
kehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Rahoitta-
jien osuus kustannuksista oli 70 prosenttia. 
Kunnat vastasivat lopuista kuluista. 

 

  4V hanke oli mukana noin 400 tilaisuuden jär-
jestämisessä. Osallistujia oli yli 35 000. 

 

  Kestävän elämäntavan edistämiseen käytettiin 
seuraavia keinoja: yhteistyöryhmät, vertais-
tuki, verkostot, tempaukset tapahtumat, kurs-
sit, neuvonta, oppaat, näyttelyt, koulutuspake-
tit, kyselyt, selvitykset, opinnäytetyöt, mallit ja 
ohjelmat. 

4V-HANKKEEN TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

 

  Kestävän kehityksen työkalupakki taloyhtiöille.

 

  Keke-oppaat kouluihin, päiväkoteihin ja leik-
kipuistoihin.

 

  Keke mukaan kuvioihin. Vinkkejä kestävään 
järjestötoimintaan -opas. 

 

  Vinkkejä asumiseen -opas vuokralaisille ja 
kodin kunnossapitoon. 

 

  Maahanmuuttajille tehty selkokielinen mate-
riaali jätteiden lajittelusta sejä Onni-kalvosarja. 

 

  Video- ja animaatiojoulukalenterit 2008 ja 2009. 

 

  Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseik-
kailu. Materiaali Lennu Liito-oravan ympäris-
töleirille. 

 

  Kiuru ja koppakuoriainen -päivähoidon ja 
alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita. 

 

  Hankkeeseen liittyen tehtiin kahdeksan päättö-
työtä Tampereen ja Helsingin yliopistoissa sekä 
ammattikorkeakoulu Laureassa. 

Lisätietoa hankkeesta osoitteessa: www.4v.fi 

HELSINGIN MELLUNKYLÄN ASUKKAAT ISTUTTIVAT 

KUKKIA FLOORAN PÄIVÄN KUNNIAKSI. 

MONIKULTTUURISEEN LUONTOLEIRIIN VANTAALLA OSALLISTUNEET LAPSET 

LÖYSIVÄT LÄHIYMPÄRISTÖSTÄÄN ARKISTA KAUNEUTTA.
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Kolme vuotta kestänyt Hyria-koulutuksen koordi-
noima Cobweb-hanke päättyi 2011. 

Cobweb-hanke edisti ympäristötiedon ja kestävän 
elämäntavan leviämistä Itämeren alueella. Lisäksi 
sen tavoitteena oli lisätä tutkijoiden ja ympäris-
tökasvattajien yhteistyötä, sekä edesauttaa lai-
nattavien näyttelyiden käyttöä ympäristökasva-
tuksessa. Suomen lisäksi mukana olivat Latvia, 
Ruotsi ja Viro. Hanke sai rahoitusta EU:n Central 
Baltic-ohjelmasta. Cobweb-hanke toi yhteen lukui-
sia asiantuntijoita ympäri Itämerta. Monissa semi-
naareissa ja työpajoissa hahmoteltiin Itämeren 
tulevaisuutta – sen tulevaisuutta, uhkia ja mah-
dollisuuksia. 

COBWEBIN OSALLISTUJAMAAT ASETTIVAT itsel-
leen erilaisia tavoitteita. Suomalaisten tehtävä oli 
tuottaa ympäristökasvatuksessa käytettävä näyt-
tely. Sen tekijät halusivat hylätä mediasta tutut 
ongelmalistat ja keskittyä ratkaisukeskeisyyteen. 

Vuonna 2011 valmistunut Samaan aikaan toisaalla 
-näyttely esittelee fi ktiivisen Itämeren kaupun-
gin, jossa eletään öljykauden jälkeistä aikaa. Tari-
nat ihmistä ja heidän elämäntavoistaan johdatta-
vat katselijat pohtimaan omia kulutusvalintojaan. 

Koulutustoimintojen johtajan Katja Vibergin 

mukaan Samaan aikaan toisaalla -näyttely oli 
menestys, sillä sen näyttelymateriaali oli monia-
laista ja modernia. Näyttelyitä tehtiin Suomeen 
kolme kappaletta. 

”Nyt teemme työtä, että saisimme näyttelyä levi-
tettyä ympäri Suomen.” 

Cobwebin verkkosivuilta löytyy näyttelyyn liitty-
vää materiaalia, videoita, tarinoita ja opettajille 
suunnattuja tekstejä. 

Lisätietoja: www.hyria.fi /cobweb

Muut käynnissä 
olevat hankkeet: 

Monatta
MONIARVOISUUDELLA TYÖLLISYYS 
TASAPAINOON

Kierrätyskeskus aloitti vuonna 2011 kaksivuotisen 
Monatta-hankkeen kouluttamis- ja kehittämis-
keskus Palmenian kanssa. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää kulttuurisesti moniarvoista esimies- 
ja rekrytointiosaamista sekä maahanmuutta-
jien työelämä- ja työnhakuvalmiuksia. Hankkeen 
puitteissa kartoitetaan kyselytutkimuksella moni-
kulttuurista osaamista Kierrätyskeskuksen organi-
saatiossa ja kehitetään sitä mentoroinnin avulla. 
Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää myös 
monikulttuurisuuteen liittyviä verkostotapaami-
sia ja vierailukäyntejä sekä antaa tukea ja kou-

COBWEB-HANKKEEN TYÖPAJOISSA HAHMOTELTIIN 

KONKREETTISIN KEINOIN ITÄMEREN TULEVAISUUTTA. 

COBWEB 
– Communicating the Baltic
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lutusta maahanmuuttajille. Kierrätyskeskuksen 
lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän muuta 
kumppaniyritystä sekä osatoteuttajana Amiedu.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2011–31.12.2013 Euroo-
pan sosiaalirahaston osarahoituksella. 

GLOBAALIA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – 
EKOLOGINEN VELKA JÄSENTÄMÄSSÄ 
TASA-ARVOISEMPIA POHJOISEN JA 
ETELÄN VÄLISIÄ SUHTEITA

Maan ystävät ry:n vetämässä hankkeessa tuote-
taan oppimateriaaleja, tehdään kouluvierailuja 
ja järjestetään kouluttajakoulutuksia. Tavoitteena 
on lisätä ymmärrystä globaalin etelän ja teolli-
sen pohjoisen välisen materiaalisen vuorovaiku-
tuksen luonteesta ja vaikutuksista. Tätä hahmo-
tetaan ekologisen velan käsitteen kautta. Mukana 
ovat Kierrätyskeskuksen lisäksi Luonto-Liitto ry, 
Emmaus Aurinkotehdas ry ja Uusi Tuuli ry. 

Hankkeessa tuotettavien tausta- ja oppimateriaa-
lien teemoja ovat muun muassa ympäristö- ja 
ilmasto-oikeudenmukaisuus, negatiivisten kehi-
tysmaakysymysten purkaminen ja kehityskäsi-
tysten monipuolistaminen, kestävä taloudellinen 
vaihto etelän ja pohjoisen välillä, vastuullinen 
kuluttajuus. Ympäristökoulu Polun ympäristökas-
vattaja Johanna Sunikka tuotti hankkeelle Ekolo-
ginen velka -kouluvierailumateriaalin. Hanke saa 
ulkoministeriöltä yksivuotisen viestintä- tai kehi-
tyskasvatushankkeen tukea vuosina 2011–2012.

Lisää tietoa hankkeesta: www.maanystavat.fi  -> 
Ekologinen velka ympäristökasvatushanke

YHTEISKUNNALLISTEN 
YRITYSTEN LIVING LAB

Kierrätyskeskus on mukana yhteiskunnallisten 
yritysten Living lab-hankkeessa, joka toteutetaan 
ajanjaksolla 2010–2013. Projektin päätoivoitteena 
on edistää yhteiskunnallisten yritysten tunnet-
tuutta ja lisätä niiden toimintamahdollisuuksia 
Suomessa. Projektissa tehdään runsaasti yhteis-
kunnallisen yritystoiminnan selvityksiä ja tiedon-
hankintaa, kehitetään alan koulutusta ja luodaan 
yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusver-
kosto Finsern. 

Lisää tietoa Living lab-hankkeesta: www.yhteis-
kunnallinenyritys.fi 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KIERTOON – 
VAPAAEHTOISTYÖ YLEISHYÖDYLLISESSÄ 
YHTEISÖSSÄ

Kierrätyskeskuksessa työskentelee nykyisin 
muutamia vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. 
Vapaaehtoistyötä halutaan kehittää laajemmaksi 
ja monipuolisemmaksi. Vuonna 2011 Kierrätyskes-
kus haki ja sai Euroopan aluekehitysrahaston han-
kerahan vapaaehtoistyön kehittämiseen. Hanke 
aloitetaan keväällä 2012, ja se kestää reilut kaksi 
vuotta. Hankkeen virallinen nimi on Parhaat käy-
tännöt kiertoon – Vapaaehtoistyö yleishyödylli-
sessä yhteisössä.

HYVÄÄN KIERTEESEEN

Suurin osa Kierrätyskeskuksen työntekijöistä on 
töissä määräajan, esimerkiksi työllistämistuella 
aika on kaksi vuotta. Sen jälkeen töitä etsitään 
muualta. Kierrätyskeskuksessa pohditaan, miten 
määräaikaisen työsuhteen jälkeistä työllistymistä 
voidaan tukea ja miten työssä hankittu osaaminen 
osoitetaan työnantajille. Tarkoitusta varten haet-
tiin rahoitusta Hyvään kierteeseen -hankkeelle. 
Rahoitus myönnettiin 2011 ja HYKI-projekti aloi-
tettiin helmikuussa 2012. 

Hankkeessa kartoitetaan työntekijöiden työllis-
tymisen esteitä. Tämän jälkeen tehdään suunni-
telma siitä, miten työelämässä tarvittavia taitoja 
kehitetään. Tuki voi olla esimerkiksi elämänhal-
lintaan tai työelämäosaamiseen liittyviä kursseja, 
suomen kielen taidon tukemista tai työelämä-
passien ja -korttien suorittamista. Projekti kestää 
toukokuuhun 2014 asti. Tavoitteena on luoda työl-
listymisen valmiuksien kehittämiselle pysyvä 
rakenne.

22



YHTEISKUNTAVASTUU MERKITSEE SITÄ, että 
yritys haluaa vapaaehtoisilla toimillaan edistää 
kestävää kehitystä ja esimerkiksi sosiaaliryhmien 
välistä tasa-arvoa. Yhteiskuntavastuuseen luetaan 
taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on sosiaa-
linen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen 
yritys. Toiminnan perusajatuksena on ympäristön 
säästäminen tavaroita uudelleenkäyttöön ohjaa-
malla ja ihmisten ympäristötietoisuutta lisää-
mällä. Tämän toiminnan vaikuttavuutta mitataan 
laskemalla, kuinka paljon Kierrätyskeskuksen 
kautta kiertoon lähtevä tavara säästää luonnonva-
roja, kun kyseisiä tavaroita ei tarvitse valmistaa 
uutena. Yhteiskuntavastuun viestimiseen kuuluu 
lisäksi toiminnan pyörittämisen ympäristövaiku-
tusten mittaaminen. Myös tässä Kierrätyskeskus 
pyrkii kunnostautumaan.

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten hen-
kilöiden työllistäminen on tärkeä osa Kierrätys-
keskuksen yhteiskuntavastuuta. Suomessa laki 
sosiaalisista yrityksistä astui voimaan vuoden 2004 
alusta. Sen mukaan sosiaalinen yritys on elinkei-
notoiminnan harjoittaja, jonka palveluksessa ole-
vista työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on 
vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä. Kierrätys-
keskus pystyy vuosittain palkkaamaan eri pitui-
siin jaksoihin noin 350–400 vaikeasti työllistyvää 
pitkäaikaistyötöntä.

Vuonna 2011 palkkatukityöllistettyjä oli keskimää-
rin 188 henkilöä kuukautta kohden. 

SOFIE-JÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖN 2011 

Kierrätyskeskus otti vuonna 2011 käyttöön ver-
kossa toimivan Sofi e-järjestelmän. Living lab-
hankkeen yhteydessä käyttöönotetun Sofi en tar-
koituksena on mitata yrityksen yhteiskunnallisia 
vaikutuksia aikaisempaa tarkemmin ja tehdä Kier-
rätyskeskuksen toiminnasta entistä läpinäkyväm-
pää.

Sofi e-järjestelmä yhdistää kansainvälisen SROI-
menetelmän sekä Suomessa suositun sosiaalisen 
tilinpidon. SROI (Social Return on Investment) on 
euromääräisiin kriteereihin perustuva ohjelma, 

jonka avulla yhteiskunnalliset vaikutukset voi-
daan esittää rahamääräisinä. 

SOSIAALINEN TILINPITO ON SUOMESSA eniten 
käytetty järjestelmä yhteiskunnallisten vaikutus-
ten arvioinnissa. Se tarkoittaa, että yritys seuraa 
ja raportoi tarkasti toimintansa tiettyä osa-aluetta. 
Kierrätyskeskus seuraa tarkasti toimintansa 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä työllistä-
misen vaikutuksia yhteiskuntaan. 

YHDYSKUNTAPALVELU SÄÄSTI 
YHTEISKUNNAN VAROJA 963�666 EUROA

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa suori-
tetaan yhdyskuntapalvelua. Vuonna 2011 Kierrä-
tyskeskuksessa oli yhteensä 82 yhdyskuntapalve-
lun suorittajaa, jotka tekivät työtä yhteensä 5 181 
tuntia. Espoon Matinkylän kaupassa työtä tehtiin 
1 872 tuntia, Vantaan Tikkurilassa 2 387 tuntia, 
Hietalahden kaupassa 504 tuntia, ja Kyläsaaressa 
418 tuntia. 

Rikosseuraamusvirasto laskee yhden vankila-
päivän hinnaksi 200 euroa. Yhdyskuntapalvelun 
hinta päivässä taas on 14 euroa. Yksi tunti yhdys-
kuntapalvelua vastaa yhtä vankilapäivää. Tämän 
mukaan Kierrätyskeskuksessa suoritettu yhdys-
kuntapalvelu säästi vuoden aikana yhteiskunnan 
varoja noin 963 666 euroa. 

KIERRÄTYSKESKUKSEN KOULUTTAMAT JÄTENEUVOJAT 

OHJASIVAT YLEISÖÄ KIERRÄTYSPISTEILLÄ HELSINGIN 

MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALEILLA TOUKOKUUSSA

Kierrätyskeskus ja yhteiskuntavastuu 
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UUDEN TAVARAN VALMISTAMISEEN kuluu kiin-
teitä luonnonvaroja, vettä ja ilmaa. Jos kaikki Kier-
rätyskeskuksesta vuonna 2011 hankitut tavarat 
olisi ostettu uusina, niiden valmistukseen olisi tar-
vittu kiinteitä luonnonvaroja noin 22 000 tonnia. 
Se vastaa noin 15 000 henkilöauton painoa. Jos 
autot olisivat tiellä jonossa, letka olisi noin 80 
kilometrin pituinen. Uusina hankitut tavarat oli-
sivat myös aiheuttaneet 5 800 000 kilon hiilidiok-
sidipäästöt. 

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÖ on selvitetty MI-las-
kennalla. MI-luku kertoo kiloina, kuinka paljon 
luonnonvaroja kuluu tietyn tuotteen valmistami-
seen koko elinkaaren aikana. Luku sisältää muun 
muassa raaka-aineiden hankkimisen, valmistami-
seen kuluvan energian sekä kuljetukset ja jäte-
huollon. Kierrätyskeskuksen asiakas näkee kui-
tista, kuinka paljon hän keskimäärin on säästänyt 
luonnonvaroja ostaessaan uuden sijasta käytettyä.

KIERRÄTYSKESKUSKUSKIN AIHEUTTAA 
PÄÄSTÖJÄ JA JÄTETTÄ

Kierrätyskeskuksen päästöt aiheutuvat suurim-
maksi osaksi toimitiloista ja niiden lämmittämi-
seen käytetyn energian ja käyttöveden kulutuk-
sesta. Autot tankataan ST1-yhtiön huoltoasemilla, 
sillä se edistää uusiutuvan energian toimintamuo-
toja. 

YHTIÖN JÄTTEISTÄ LAJITELLAAN sähkö- ja elekt-
roniikkaromu, jätepuu, metalli, energiajae, pahvi, 
biojäte, lasi, paperi, kartonki ja vaarallinen jäte. 
Suuriin osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön. 
Sekajätettä syntyi vuoden 2011 aikana 106 604 
kiloa. 

ENITEN LUONTOA KUORMITTAVAT toimitilojen 
energian ja käyttöveden kulutus ja tavaroiden kul-
jetus autolla. Kierrätyskeskus pyrkii aktiivisesti 
pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. 

Paljonko luonnonvaroja säästyi?

Kiinteät luonnovarat
NOIN 22�000 TONNIA

Vesi
NOIN 2 MILJOONAA KUUTIOTA

Hiilidioksidi
5�800�000 KILOA, 

(VASTAA 450 SUOMALAISEN VUOTUISIA PÄÄSTÖJÄ)
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KIERRÄTYSKESKUKSEN KALASATAMAN toimi-
piste on Green Offi  ce -toimisto. Vuoden 2011 lop-
puun mennessä Kalasataman toimistolla sähköä 
oli käytetty 7,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Myös ostetun toimistopaperin määrä 
oli vähentynyt henkilöä kohden 27 prosenttia edel-
liseen vuoteen verrattuna. 

Myymälöiden henkilökunnalle järjestetään Eko-
passi-koulutusta ympäristöosaamisen ja motivaa-
tion lisäämiseksi. Koulutuksessa on neljä eri osaa: 
kestävät hankinnat, jätteiden lajittelu, energian-
säästö ja kertaus. Koulutusta tarjotaan neljä kertaa 
vuodessa. Jokaiseen toimipisteeseen on nimitetty 
ja koulutettu ekotukihenkilö. Henkilöstöä kannus-
tettiin vuonna 2011 pyöräilyn lisäämiseen osallis-
tumalla Pyöräilykuntien verkoston järjestämään 
Kilometrikisaan. Kalasataman toimipisteen yksi 
Green Offi  ce -tavoite on se, että henkilökunta 
vastaa vuosittain WWF:n kulutustapamittariin.

Toimistotarvikkeille ja ruuille on Kierrätyskeskuk-
sessa epävirallinen hankintaohje. Yritys haluaa 
suosia uusio- ja ympäristömerkin saaneita toimis-
totarvikkeita, sekä Reilun kaupan lähi- ja luomu-
ruokaa. Kirjallinen hankintaohje on valmisteilla. 

Kierrätyskeskuksen toiminta on osa ilmastonmuu-
toksen torjuntaa. Sähkö hankitaan tuulisähkönä 
kaikkiin kiinteistöihin, joihin se on mahdollista 
saada: Kalasatamaan, Espoon Matinkylään sekä 
osaan Hietalahden toimipisteestä. 

Vuonna 2011 Kierrätyskeskus teki useita energian-
kulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Espoon Matin-
kylän toimipisteen ovensuihin rakennettiin läm-
pöenergian kulutusta vähentävät tuulikaapit. Kala-
sataman toimipisteessä päätettiin luopua toisesta 
kopiokoneesta. Vantaan Koivukylään 2012 avatta-
vaan kauppaan hankittiin energiansäästölamput. 

Kierrätyskeskuksen 
ympäristötavoitteet 

KIERRÄTYSKESKUKSEN NOUTOPALVELU REITITTÄÄ 

PALVELUNSA TEHOKKAASTI. AJOJEN YMPÄRISTÖ-

KUORMITUS PYRITÄÄN NÄIN SAAMAAN MAHDOLLI-

SIMMAN PIENEKSI.

MYYMÄLÖIDEN HENKILÖKUNNALLE JÄRJESTETÄÄN 

EKOPASSI-KOULUTUSTA YMPÄRISTÖOSAAMISEN 

LISÄÄMISEKSI. 
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KIERRÄTYSKESKUKSEN TOIMINNAN vai-
kuttavuus kasvoi ja kiinteitä luonnonva-
roja säästyi aiempaa enemmän. Talou-
dellinen tulos jäi vuonna 2011 kuitenkin 
heikoksi. Toimitusjohtaja Juha Quide 

Lehtikujan mukaan suurin yksittäi-
nen tekijä tähän oli Vantaan Koivukylän 
remontin viivästyminen. 

”Vantaan Tikkurilan toimipisteen toi-
minta ajettiin alas lokakuussa. Sen sul-
kemisen jälkeen, marras–joulukuussa 
Vantaan kaupasta ei tullut lainkaan lii-
kevaihtoa, vaikka samaan aikaan uusista 
Koivukylän tiloista maksettiin koko ajan 
vuokraa.” 

Myös Matinkylän ja Kyläsaaren kaupoissa 
tehtiin muutoksia ja uudistusinvestoin-

Takana haastava vuosi 

 

  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-
kus Oy on yleishyödyllinen ja voittoa 
tavoittelematon toimija.

 

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

 

  Yhtiö välittää tavaroita uudelleen-
käyttöön, korjaa ja jalostaa tavaroita 
ja materiaaleja sekä tuottaa ja mark-
kinoi neuvontapalveluita ja koulu-
tusta.

teja. Lisäksi henkilöstökulut olivat suu-
remmat kuin mitä oli budjetoitu, mutta 
niiden vaikutus yhtiön tulokseen ei ollut 
kovin iso. Vastaavasti työllistämiseen 
liittyvät tuet olivat ennakoitua suurem-
mat.

Organisaatiotasolla merkittävin uudis-
tus oli kehittämisyksikön perustami-
nen. Kehittämisyksikkö vastaa Kierrätys-
keskuksen kehitys- ja laatutyöstä sekä 
rahoituksen hankkimisesta hankkeille. 

Lehtikuja haluaa kiittää Kierrätyskes-
kuksen henkilöstöä hyvästä toiminnasta 
vaikeina aikoina.

”Kiitos kuuluu myös asiakkaille, jotka 
ovat innokkaasti käyttäneet Kierrätys-
keskuksen uudistettuja palveluita.” 

 

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

 

  Tulot käytetään Kierrätyskeskuksen 
toiminnan pyörittämiseen.

 

  Menoja syntyy palkkakustannuksista, 
tilavuokrista ja kaluston ylläpitämi-
sestä.

 

  Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu 
tarjota työtä vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville.

Kierrätyskeskus pähkinänkuoressa 
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CONTROLLER MARIANNE HILTUNEN

1. ALOITIN TYÖT CONTROLLERINA viime elokussa. 
Tehtäviäni on raportointi johtoryhmälle, talouden 
seuranta, budjetointi sekä yleinen talouden kehit-
täminen Kierrätyskeskuksessa. Tulin Kierrätyskes-
kukseen töihin, koska halusin työskennellä yhteis-
kuntavastuuta kantavassa, voittoa tavoittelematto-
massa yrityksessä. 

2. TÄMÄ TEHTÄVÄ ON UUSI, joten haasteita on riit-
tänyt. En osaa nimetä vain yhtä mieleenpainuvaa 
tapahtumaa viime vuodelta. 

3. OLEN LÖYTÄNYT TODELLA HYVÄN Sibeliuksen 
vinyylilevyn muutamalla eurolla. Lisäksi ostin juuri 
itselleni uuden, käytetyn levysoittimen. 

4. TOIVON, ETTÄ ALAN HALLITSEMAAN paremmin 
omia työtehtäviäni. Toivon myös, että organisaa-
tio kehittyy toivottuun suuntaan ja vuodesta tulee 
hedelmällinen. 

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ HANNA LILJA 

1. TULIN TALOON PROJEKTITÖIHIN ympäristökou-
lutukseni takia vuonna 1996. Tein pitkään ympäris-
tökasvatukseen liittyviä töitä, mutta tällä hetkellä 
olen vs. myymäläpäällikkönä täällä Hietalahdessa. 
Lisäksi olen ollut kehittelemässä Näprän verstaita. 

2. JOKA VUOSI MINUA YLLÄTTÄÄ SE, miten paljon 
Kierrätyskeskuksen toimintaan mahtuu. Olemme 
mukana todella monessa projektissa ja lähes aina 
ne myös onnistuvat. 

3. EN OSTA MELKEIN MITÄÄN UUTENA, vaan 
löydän lähes kaiken täältä. Tällä hetkellä olen erityi-
sen iloinen pitkästä violetista sadetakistani, jonka 
ostin Hietalahdesta viisi vuotta sitten. 

4. VAIKKA ONKIN IHANAA, että Kierrätyskeskus 
tekee niin paljon erilaisia projekteja, niin ehkä 
joskus voisi sanoa myös ei. 

Majakkataulu, vinyylilevy, 
sadetakki
Kierrätyskeskuksen henkilökunta tekee löytöjä

1. MITÄ TEET JA MITEN TULIT TALOON TÖIHIN?
2. MIELEENPAINUVIN TAPAHTUMA VUODELTA 2011? 
3. PARAS LÖYTÖSI KIERRÄTYSKESKUKSEN KAUPASTA? 
4. MITÄ TOIVOT VUODELTA 2012? 
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LAJITTELIJA AINO HANHIKOSKI 

1. TULIN KYLÄSAAREN KAUPPAAN työharjoitte-
luun vuonna 2010. Työskentelin siellä tavaroiden 
lajittelussa. Harjoittelun jälkeen jäin tänne töihin 
työllistämistuella. Nykyisin työskentelen Hietalah-
den kaupassa.

2. TÄSSÄ TYÖSSÄ MINUA ON HÄMMÄSTYTTÄNYT 
se tavaran määrä, jonka ihmiset laittavat kierrä-
tykseen. Joskus mietin, että haluavatko he todella 
ostaa koko ajan jotain uutta? Lajittelussa vuo-
denajat näkyvät kausituotteissa. Joulun jälkeen 
saamme suuret määrät joulutekstiileitä, keväällä 
taas tulevat tummat talvivaatteet.

3. OLEN OSTANUT IHAN HIRVEÄT MÄÄRÄT tava-
raa Kierrätyskeskuksen kaupoista. Kotiini olen 
vienyt sohvia, nojatuoleja, kenkiä ja lastenvaat-
teita. Ehkä paras löytöni on kuitenkin olohuoneen 
seinällä oleva upea majakkataulu.

4. PIDÄN TYÖSTÄNI TODELLA PALJON ja olisi 
hienoa saada vakituinen työpaikka. 

KULJETTAJIEN TIIMINVETÄJÄ 
TERNO HEDMAN

1. TULIN TALOON ALUN PERIN kuntoutettavana 
työntekijänä neljä vuotta sitten. Sen jälkeen jäin 
palkalliseksi. Nyt olen ollut kuljettajien tiiminve-
täjä puoli vuotta. Tehtäväni on hoitaa autonkuljet-
tajille ajot valmiiksi, lisäksi hoidan paljon asiak-
kaisiin ja ajoihin liittyviä pikkuhommia. Olen vas-
tuussa myös autojen huolloista.

2. VIIME KEVÄÄNÄ KANNOIMME erään kuljettajan 
kanssa asiakkaalle vuodesohvaa. Kesken matkaa 
työkaverini niskat nuljahtivat pahan kerran, eikä 
hän kyennyt enää seisomaan suorassa. Tilanne 
nauratti meitä molempia ihan hirveästi, sillä hän 
näytti siinä asennossa aivan omituiselta. Poh-
dimme hetken, voimmeko lainkaan mennä asiak-
kaan luokse, sillä emme saaneet naurua katkea-
maan. Onneksi asiakas sai lopulta sohvansa, eikä 
työkaverin selkäkään ollut kauan kipeä. 

3. OLEN AIKA VÄHÄN KOTIIN VIENYT tavaraa. 
Ehkä hienoin on Tikkurilan kaupasta löytämäni 
norsupatsas. 

4. POSITIIVISTA ASENNETTA KAIKILLE. 
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Osakkeet ja osakkaat 

OSAKEPÄÄOMAN JAKAUMA VUONNA 2011

Kantasarja, 20 ääntä/osake 2885 kpl 57 700 euroa

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

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista % Osuus äänistä %

Kantasarjan osakkeet: Kantasarja Kantasarja 

Helsingin kaupunki 51,3 52,0

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 25,7 26,0 

Vantaan kaupunki 7,7 7,8

Espoon kaupunki 7,7 7,8

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry 2,7 2,8

Kauniaisten kaupunki 1,0 1,0

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 1,0 1,0

Oy HYY-Yhtiöt Ab 0,7 0,7 

Luonto-Liitto ry 0,3 0,3

Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry 0,2 0,2

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry 0,2 0,2

Marttaliitto ry 0,2 0,2

Korso-Koivukylän Linkki ry 0,2 0,2 

Suomen 4H-liitto ry 0,2 0,2 

A-sarjan osakkeet: A-sarja A-sarja

Ruohonjuuri Oy 0,2 0,01

13 yksityishenkilöä yhteensä 1,1 0,06

YHTIÖN OSAKKEET on jaettu kantasarjan ja 
A-sarjan osakkeisiin. Osakepääoma oli vuoden 
2011 lopussa 58 460 euroa. A-sarjan osakkeisiin ei 
ole lunastusoikeutta. Lunastusoikeus kantasarjan 
osakkeisiin on kaikilla kantasarjan osakkailla.

29Henkilöstö ja osakkaat



KOULUTUSPALVELU TUUMA TARJOSI VUODEN 2011 

UUTUUTENA YMPÄRISTÖTOIMITTAJA-KURSSIA. 

QUIDE LEHTIKUJA BONGAA LINTUJA KIERRÄTYS-

KESKUKSEN KEVÄTETKELLÄ HELSINGIN HARAKAN 

 SAARESSA.

NÄPRÄN KIERRÄTYSMATERIAALIOSASTOLTA VOI 

OSTAA LASTEN SUOSIMIA HAMAHELMIÄ.

Tärkeitä lukuja vuodelta 2011
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Kierrätyskeskuksen toiminta kasvoi 
voimakkaasti vuonna 2011. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 
3�922�004 euroa. Liiketoiminnan 
muut tuotot olivat 3�839�533 euroa.

Eniten liikevaihtoa kertyi 
tavaranmyynnistä. Verstastoiminnan 
liikevaihto kasvoi voimakkaimmin, 
lähes 90 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Tilikauden tulos jäi tappiolliseksi. Tulosta 
heikentävät myös samanaikaisesti 
tehdyt suuret investoinnit. 

Yrityksen tavoitteena ei ole tehdä voittoa, 
sillä kaikki tulot käytetään toiminnan 
pyörittämiseen ja kehittämiseen. 

Henkilöstökuluihin käytettiin 
6�333�876 euroa.

Investointeja tehtiin 158�906 
eurolla. Lisäksi Koivukylän uuteen 
tasorakenteeseen investoitiin 475�431 
euroa, eli yhteensä investointeja 
tehtiin 634�337 eurolla. 

Vuoden 2011 lopussa yhtiöllä oli 
42 vakinaista ja 210 määräaikaista 
toimihenkilöä ja työntekijää, 
eli yhteensä 252 henkilöä.

Pääosa määräaikaisista työntekijöistä 
oli palkattu työllisyysvaroin. Lisäksi 
yhtiöllä oli työsuhteessa freelance-
neuvojia ja tarvittaessa töihin kutsuttavia 
tuntityöntekijöitä, sekä ei-työsuhteisina 
työharjoittelijoita, työkokeilijoita ja 
yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä.



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

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
organisaatiokaavio joulukuussa 2011 

Yhtiökokous
Kantasarjan osakkaat

A-sarjan osakkaat

Hallitus
Kahdeksan hallituksen jäsentä

Toimitusjohtaja
Juha Lehtikuja

Myymälätoiminnot
Myymälätoimintojen johtaja Aatos Weckman

Yhteiset
tukitoiminnot

Koulutustoiminnot
Koulutustoimintojen johtaja 

Katja Viberg

Kyläsaari
MP Antti Ojajärvi

MV Helena Heinänen
OV Risto Variola  

ja Veikko Palovaara
+ 44 työntekijää

Hietalahti
MP Marje Arvinen

MV Marja-Leena Grönroos
OV Markku Heinänen ja Robert 

Närjänen
+ 22 työntekijää

Sanomatalo
1 työntekijä

Matinkylä
MP Pirjo Sorjonen

MV Pertti Pajunen ja Jani Sintonen
OV Tuula Saari, Juha-Pekka Nikki ja 

Marko Rokka
+ 52 työntekijää

Koivukylä
MP Olli Sarpo

MV Tarja Kauppinen
OV Kenneth Werner ja Harri 

Koivisto
+ 39 työntekijää

Korjausverstaat
Verstaspäällikkö Juha Vuorio

Verstasvastaava Jani Partanen
Atk-vastaava Henry Palmroos

+ 27 työntekijää

Uudistusverstaat
Verstaspäällikkö Hanna Lilja

Plan B
OV Irina Aardemäe

+ 7 työntekijää

Kädentaitopalvelu Näprä
OV Marja Peltola
+ 2 työntekijää

Logistiikkaosasto
Logistiikkapäällikkö Asko Vainio

Logistiikkavastaava Carita Karhapää
+ 8 työntekijää

Talous
Controller Marianne Hiltunen

Taloussihteeri Petteri Petäjälehto
Toimistovastaava Taina Kuusio
Toimistosihteeri Raija Brännare

+ 2 työntekijää

Viestintä
Viestintäsuunnittelija Päivi Suihkonen
Viestintäkoordinaattori Laura Ylönen
Viestintäassistentti Samuli Lindberg

Henkilöstöosasto
Henkilöstöjohtaja Elina Kauppila

Rekrytointipäällikkö Hannu Ahlroth
Työsuhdepäällikkö Jukka Risu

Henkilöstösihteeri Pirkko Laitinen
+ 1 työntekijä

Kehitysyksikkö
Kehitysjohtaja Tuovi Kurttio
Kehityspäällikkö Eija Koski

Ympäristövastaava Lotta Palomäki

Ympäristökoulu Polku
Ykas Johanna Sunikka

Ykas Anu Kaila
Ykas Meri Heinonen

Yas Viveka Backström
Yas Hanniina Manner

Koulutuspalvelu Tuuma
Yas Ville Heinilä

   Yas Pia Engström

Kierrätyskeskuksen johtoryhmään kuuluvat

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
Myymälätoimintojen johtaja ja tj:n sijainen Aatos Weckman
Koulutustoimintojen johtaja Katja Viberg
Kehitysjohtaja Tuovi Kurttio
Henkilöstöjohtaja Elina Kauppila

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 Hällström Uudenmaan 
ympäristönsuojelupiiri ry
Stefan Skog Vantaan kaupunki
Markus Turunen HSY
Leena Vuorinen Korso-Koivukylä Linkki ry

Lyhenteiden selitykset:
MP = Myymäläpäällikkö,
MV = Myymälävastaava,
OV = Osastovastaava,
Ykas = Ympäristökasvattaja
Yas = Ympäristöasiantuntija
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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 3 ja 8

02230 Espoo
myymälä- ja 

tuotetiedustelut, 

0400 348 114 

KOIVUKYLÄN KAUPPA
Hosantie 2

01360 Vantaa
myymälä- ja 

tuotetiedustelut, 
0400 348 113

Tilaa motivoiva 
ympäristökoulutus 
yrityksellesi tai 
yhteisöllesi.

KOULUTUSPALVELU TUUMA

0400 348 115, 045 6366 310
tuuma@kierratyskeskus.fi 

www.kierratyskeskus.fi /tuuma

Toiminnallista 
ympäristöneuvontaa 
kasvaville ja 
kasvattajille.

YMPÄRISTÖKOULU POLKU

(09) 310 88713, 0400 348 100
polku@kierratyskeskus.fi 
www.kierratyskeskus.fi /polku

Panosta tulevaisuuteen!

Eiköhän oteta vielä kierros!

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

WWW.KIERRATYSKESKUS.FI

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

Espoo: (09) 310 177 20 ja 050 501 4870

Vantaa: (09) 310 177 15 ja 045 636 6307
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