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Kierrätyskeskuksen tekemä työ sai tärkeän tun-
nustuksen vuonna 2012. Saimme ensimmäisen 
tusinan yrityksen joukossa Suomessa oikeuden 
käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii siitä 
monipuolisesta yleishyödyllisestä työstä, jota 
Kierrätyskeskuksessa tehdään elinympäristömme 
hyväksi sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Vuonna 2012 kierrätimme yli 2 miljoonaa tavaraa. 
Jos ne kaikki olisi hankittu uutena, olisi tuotettu 
lähes 6 000 tonnia enemmän hiilidioksidipäästöjä 
ja 20 000 tonnia enemmän jätettä.

Sosiaalinen näkökulma nousee esiin toiminnas-
samme aikaisempaa korostetummin myös kahden 
alkuvuodesta aloitetun hankkeen myötä.

Ensimmäinen on työllistymistä tukeva Hyvään 
kierteeseen, toinen vapaaehtoistyötä kehittävä 
Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä 
-hanke. Hankkeissa on loistavalla tavalla kehitetty 
työllistymisen ja vapaaehtoistyön edellytyksiä ja 
toimintatapoja.

Alkuvuodesta suurena haasteena oli saada 
Vantaan uusi kauppa Koivukylässä valmiiksi. 
Toukokuussa tuo 3000 neliön kauppa vihdoin 
saatiin avattua yleisölle ja siitä eteenpäin toi-
minta on ollut vilkasta.

Sekä koulutus- että myymälätoimintojen puolella 
toiminta oli aktiivista ja nousujohteista. Viime 
vuonna kaupoissa kävi yli 400 000 asiakasta. 
Ympäristökoulutuspalvelut tavoittivat melkein 
30 000 ihmistä.

Haluamme jatkossa lisätä toimintamme positiivi-
sia ympäristövaikutuksia, ja siihen pyrimme toi-
mintaa laajentamalla. Espooseen valmistellaan 
uutta kauppaa, lajittelua keskitetään ja yritysyh-
teistyötä kehitetään huomattavasti uuden hank-
keen myötä. 

Kiitos menneestä vuodesta!

 Toimitusjohtaja, 
 Juha ”Quide” LehtikuJa

Takana vilkas vuosi
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tammikuu
Matinkylän kaupan 5-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan 28.1. 
Kakkukahvien sekä alennusten houkuttelemina kau-
passa käy jopa 660 asiakasta.

Kierrätyskeskukselle nimetään ympäristötiimi kehittä-
mään yhtiön sisäistä ympäristötyötä.

Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua tutustuu Kier-
rätyskeskuksen toimintaan ja vierailee Kyläsaaren 
kaupassa.

heLmikuu
Kierrätyskeskus saa Yhteiskunnallinen yritys -merkin 
ensimmäisten joukossa. 

Kierrätyskeskuksessa alkaa kaksi isoa kehittämis-
hanketta: työntekijöiden jatkotyöllistymistä edistävä 
Hyvään kierteeseen ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
vapaaehtoistyötä kehittävä VETY. 

Kierrätyskeskuksesta käydään Tukholmassa tutustu-
massa Ruotsin pelastusarmeijan Myrorna-ketjun kaup-
poihin ja keskusvaraston toimintaan. 

Kädentaitopalvelu Näprän ensimmäisessä avoimessa 
lauantaipajassa askarrellaan sähköjohdoista koruja sekä 
opetellaan kirjansidontaa. Yhteensä lauantaipajoja jär-
jestetään vuoden aikana kuusi.

maaLis-huhtikuu
Forenom ja Kierrätyskeskus ryhtyvät yhteistyöhön 
kehittääkseen uusia ratkaisuja entistä ympäristöystäväl-
lisempään asumiseen.

Näprä ja Plan B ovat Messukeskuksessa Kädentaitomes-
suilla, joilla Plan B pitää myös muotinäytöksen.

Neljän polven treffit -kampanjan kevätkarnevaaleilla 
Helsingin kaupungintalolla pidetään koreografi Marco 
Bjurströmin juontama muotinäytös, jossa esitellään 
myös Plan B:n vaatteita. 

Kierrätyskeskus valitsee uuden hallituksen kaudelle 
2012–2014.

16 vuotta Kierrätyskeskuksessa työskennellyt Hannu 
Ahlroth eläköityy rekrytointipäällikön paikalta. 

HuHtikuussa vierailtiin WanHassa 

satamassa kädentaitomessuilla.

4 Tapahtui vuonna 2012



toukokuu 
Kaapelitehtaalla järjestettävällä Kierrätystehtaalla kiin-
nostavat erityisesti Plan B:n uudelleenverhoilemat tuolit. 
Kierrätyskeskus on tapahtuman yhteistyökumppani. 

Koivukylä-päivänä Kierrätyskeskukselle lahjoitetuista 
ja asiakkaiden varta vasten paikalle tuomista huoneka-
luista ja tavaroista rakennetaan 70-luvun tyyliin sisus-
tettu nurkkaus. Samalla kerätään myös koivukyläläistä 
perinnetietoutta.

Vantaan Koivukylässä avataan kuun alussa uusi 3000 
neliön kauppa. Avajaiskahveja juodaan 26.5. 

Kierrätyskeskuksen Kyläsaaren kauppa ja Uusix-verstaat 
järjestävät tiloissaan Ekobasaarin, jossa voi tehdä kierrä-
tyslöytöjä tai vaikka minigolfata. 

Maailma kylässä -festivaaleilla Kierrätyskeskuksen tel-
talla käy kova kuhina. Teltalla voi käydä kierrätysostok-
silla tai hakea vinkkejä matokompostointiin. 

Kierrätyskeskuksen Designkauppa Sanomatalossa sul-
jetaan, koska yhteistyössä samoissa tiloissa toiminut 
Ilmastoinfo muuttaa.

kesäkuu & heinäkuu
Ympäristökoulu Polku järjestää kaksi Lennu 
Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu 
-ympäristöleiriä. Teemana on kohtuulli-
nen kuluttaminen ja oman lähiympäristön 
arvostaminen. 

Myymälävastaavat ja muut Kierrätys-
keskuksen ympäristötyön kehittämi-
sestä kiinnostuneet saivat ympäristötie-
toa ja uusia ideoita koulutuksessa osana 
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 
rakentamista.

Finavia avaa Helsinki-Vantaan lentoase-
malla Book Swap -kirjanvaihtopisteen, 
jonne Kierrätyskeskus lahjoittaa kirjoja. 
Pisteestä matkailijat voivat ottaa mukaan 
luettavaa tai jättää opuksia toisten iloksi.

koivukylän kaupassa piristävät pienet sisus-

tuselementit, kuten Hauskat sisustuskopit. 

ympäristöasiantuntija pia engström neuvoo 

kompostointiasioissa.

Hyvä kiertää -autot kiertävät Helsingissä 
monta kertaa vuoden aikana keräämässä tavaraa 
kiertoon. 26.7. autot ottivat vastaan tavaraa Kallion 
puistokirppiksellä. 

Turun Ekotorista käydään tutustumassa Kierrätyskes-
kuksen Matinkylän kauppaan.
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eLokuu
Taiteiden yönä Hietalahden kaupassa 

askarrellaan Kädentaitopalvelu Näprän 
Riemua romusta -työpajassa.

Koulutuspalvelu Tuuma on mukana kansainvä-
lisessä Dry toilet -konferenssissa Tampereella. Kon-

ferenssissa pohditaan tapoja edistää kuivakäymälöiden 
käyttöä sekä maalla että kaupungeissa.

Espoo-päivän kunniaksi Matinkylässä järjestetään 
 Ympäristökoulu Polun Rojupöhö-nukketeatteriesitys.

Näprän ensimmäisessä  polttaripajassa askarrellaan vin-
tage-hiuskoristeita häiden teemaan sopivasti.  

Ympäristökasvatuksen käsitteitä selkeyttävä Käsitys-
hanke alkaa.

syyskuu
Touko- ja syyskuussa siivouspäivä muuttaa kaupungit 
isoiksi kirpputoreiksi, jonne kaikki voivat tuoda tava-
roitaan. Kierrätyskeskuksen keräysautot ottavat vastaan 
myymättä jääneet tavarat, jotta kaikki käyttökelpoinen 
pääsee kiertoon. 

Koivukylän kaupan syystempauksessa on tarjolla kakku-
kahvien lisäksi nukketeatteria, Plan B -muotinäytös ja 
kompostineuvontaa.

Ympäristöohjelma vuosille 2012–2014 valmistuu.

Koulutuspalvelu Tuuma ja Ympäristökoulu Polku ovat 
mukana kansainvälisessä Behave 2012 -seminaarissa 
Aiheena on energiansäästö ja ihmisten käyttäytyminen.

Nordic Business Forumissa Jyväskylässä esitellään Kou-
lutuspalvelu Tuuman palveluja kovan luokan yrityksille. 

Autottomana päivänä pelataan Ilmastoinfon ja HSL:n 
järjestämää joukkoliikennepeliä. Kierrätyskeskuksen 
kaupat toimivat rastipaikkoina. 

siivouspäivänä koffin puistossa tarjotaan myös 

 ympäristöneuvontaa ja esitellään taakkapyörää.
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marraskuu
Palvelua parannetaan laajentamalla aukioloai-
koja: kaupat aukeavat marraskuusta lähtien jo kello 
yhdeksän.

Uudelleenkäyttö ja tuunaus opetuksen mausteena -työ-
pajassa opettajat ja lapsia ohjaavat tutustuvat tuottei-
den elinkaareen ja kokeilevat materiaalien uudelleen-
käyttöä. Ympäristökoulu Polun järjestämän työpajan tar-
joaa HSY. 

Lokakuu
Ympäristökoulu Polku pystyttää Teurastamolle Ruoka-
tiedon näyttelyyn osan, jossa saa tehdä kierrätetyistä 
astioista kattauksia ja pelata SimShopia. SimShop-vir-
tuaalikaupassa pelaamalla pääsee vertailemaan teke-
miensä kuvitteellisten ostosten ympäristövaikutuksia.

Polku osallistuu Kuopiossa ympäristökasvatuspäiville, 
joiden teemana ovat erilaiset oppimisympäristöt ja 
ympäristökasvatuksen vaikuttavuus. Käsitys-hanke 
esittäytyi yhteistyöllä eteenpäin -seminaarissa.

Koivukylän kaupassa vietetään Energiansäästö-
päivää 13.10. Kierrätyskeskuksen, Ilmastoinfon ja 
Asiaa!-hankkeen asiantuntijat neuvovat kävijöitä 
energiansäästössä.

Vapaaehtoistyöhanke VETY on mukana vapaaehtois-
toiminnan MENU-messuilla 28.11. Vanhalla ylioppi-
lastalolla järjestetään Kierrätysshow ja tarjolla on 
vapaaehtoistehtäviä kompostimatojen hoitamisesta 
kaupan tehtäviin. 

tuomas rekonen ja siiri Hakulinen viiHtyvät 

kierrätysluokassa.

JouLukuu
Joulun alla kaupoissa järjestetään perheen pienimmille 
HSY:n kustantamia aineettomien lahjojen satupolkuja. 

Koivukylän kaupassa jouluun valmistaudutaan koko 
perheen joulunavaustapahtumalla 1.2. Näprän askarte-
lupaja, ympäristökoulun joulupolku ja Marttojen tarjoi-
lemat jouluherkut viihdyttävät kävijöitä.

Kierrätyskeskus saa Ympäristöministeriöltä rahoituksen 
yritysyhteistyön kehittämishankkeeseen.

Ympäristökoulu Polku pitää Opi ja kasva -konferenssissa 
yhteisen tietoiskun  ”Eväitä luonto- ja ympäristökasva-
tukseen” Harakan luontokoulun ja Villa Elfvikin luon-
totalon kanssa.

Kierrätyskeskus osallistuu 3.–4.12. Tallinnassa 
StartSmart!-työpajaan, jossa pohditaan liiketoimintai-
deoita yhteiskunnallisten yritysten kesken.  

Kulosaaren yhteiskoulu sisustaa äidinkielen luokkansa 
kierrätysteemalla ja hankkii sisustustarvikkeet Kierrä-
tyskeskuksen kaupoista. Luokan kaikki 40 tuolia sekä 
katosta roikkuvat valaisimet ovat erilaisia.
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Kierrätyskeskuksen toiminta jatkoi laajentumis-
taan vuonna 2012. Vuoden aikana jo yli 2 mil-
joonaa tavaraa pääsi Kierrätyskeskuksen kautta 
uuteen kotiin yli 410 000 asiakkaan mukana. 

Kaupoissa kävi liki kuusi prosenttia edellisvuotta 
enemmän asiakkaita. Asiakasmäärien kasvu 
jatkui siitä huolimatta, että Koivukylän kauppa 
aukesi vasta toukokuussa.

Koska tavaroita uudelleenkäytetään entistä enem-
män, vuonna 2012 Kierrätyskeskuksen toiminta 
säästi noin puolet enemmän kiinteitä luonnonva-
roja kuin kolme vuotta sitten.

Kierrätyskeskus palvelee 
entistä paremmin   

Tavaramäärien 
kasvu

”Homma toimii 
ja tavara 
kiertää”

…ja pitempään
Aamuvirkkujen iloksi marraskuusta lähtien kaup-
pojen ovat on avattu jo yhdeksältä aamulla. Myös 
maksuttoman noutopalvelun autot kulkevat nyt 
pitempään: ne lähtevät matkaan jo seitsemältä 
aamulla kahdeksan sijaan. 

”Asiakkailta tuli selvä toive, että avaisimme aiem-
min. Myös noutopalvelulle on ollut suuri kysyntä, 
ja ajoaikojen pidentämisen avulla siihen pysty-
tään vastaamaan paremmin”, selittää myymälä-
toimintojen johtaja Aatos Weckman. 

”Muutoksilla halutaan ennen kaikkea parantaa 
palveluidemme saavutettavuutta.”

Tunnin lisäaika mahdollistaa vuodessa jopa 2000 
noutoajoa enemmän.
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Vuonna 2012 
lainattiin 
yhteensä 
17 000 astiaa. 
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Taloyhtiöille uusi 
noutopalvelu
Syksyllä Kierrätyskeskus aloitti uuden palvelun, 
joka tarjoaa myös taloyhtiöille mahdollisuuden 
tilata maksuton noutoauto.

Taloyhtiöt voivat tilata Hyvä kiertää -auton 
pihaansa sovittuna aikana, jolloin asukkaat voivat 
tuoda siihen itselleen tarpeettomaksi jäänyttä 
pientavaraa. Palvelu helpottaa ullakon tai pyörä-
telineiden tyhjentämistä ja auttaa autottomiakin 
kierrättämään.

”Monet taloyhtiöt innostuivat mahdollisuudesta 
laittaa käyttö- tai korjauskelpoinen tavara kier-
toon maksutta. Palvelulle on selvästi tarvetta”, 
toteaa logistiikkapäällikkö Asko Vainio. Taloyh-
tiönoudot lähtivät hyvin käyntiin ja niitä ehdittiin 
parissa kuukaudessa tilata yhteensä 59.

Palvelu kiinnosti myös mediaa, 
ja siitä uutisoitiin muun 
muassa Helsingin Sanomissa, 
Länsiväylässä ja Vihreässä Lan-
gassa.

Noutopalvelun 
numero muuttui!
Maksuttoman noutoauton voi 

tilata nyt numerosta 050 501 4858.

Vuonna 2012 
tehtiin noin 
17 400 kuljetusta.

”Kolme ystävällistä 
herraa hoitivat 
hommat 
asiallisesti ja 
asiantuntevasti.”

viime vuonna ostettiin yksi uusi auto nyt kaHdentoista 

Hyvä kiertää -noutoauton joukkoon.
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kierrätyskeskus kehittää kauppojaan kestä-

vän kulutuksen keskuksiksi, joissa tarjotaan tie-

toutta järkevistä ja kestävistä valinnoista.

Keku-keskus-pilotointia on jo aloiteltu Van-

taalla. Koivukylässä on kehitetty yhteistyötä pai-

kallisten toimijoiden kanssa, tarjottu ympäris-

töneuvontaa tapahtumissa ja pyritty viestimään 

tehokkaammin uudelleenkäytön hyödyistä.

Vuonna 2012 keku-toimintaan haettiin ideoita 

myös yhteistyössä Aalto-yliopiston MIND-ryhmän 

opiskelijoiden kanssa. 

Kestävämpää kulutusta

Koivukylään uusi 
kierrätystavaratalo

kierrätyskeskuksen toiminnaLLa on kas-
vava kysyntä ja jotta siihen voidaan vastata, pyri-
tään puitteita parantamaan jatkuvasti. Vantaalle 
avatusta uudesta kaupasta löytyykin tilaa noin 
3000 neliömetriä.

Koivukylän kaupan avaaminen lykkääntyi touko-
kuulle 2012 lupa-asioiden ja remontin viivästymi-
sen takia. Odottaminen kuitenkin kannatti, sillä 
toiminta on lähtenyt käyntiin erinomaisesti.

Asiakas- ja tavaramäärät ovat nousseet arviolta 
15 % entiseen Tikkurilan kauppaan verrattuna.

”Vaikka siirryimme keskeiseltä sijainnilta toi-
saalle, ovat asiakkaat löytäneet meidät hyvin. 
Kiitosta ovat saaneet niin avarat tilat kuin hyvä 
asiakaspaikoituskin”, kertoo Jani Sintonen, 
joka aloitti Koivukylän myymäläpäällikkönä elo-
kuussa.

koivukylän kaupan avajaisissa 

sai tutustua kompostointiin.

10 Myymälätoiminnot



Vaate 203 600

kirJa 
152 100

astia 245 600

PientaVara 
71 500

kodintekstiiLi 

65 700

raimo Åström etsii kierrätyskeskuksen koivu-

kylän kaupasta etenkin kotimaisia asioita ja 

antiikkia. erityisesti Häntä kiinnostavat ker-

manekat. ”en tiedä edes mikä niissä vieHättää, 

mutta oikeanlainen on kuin lapsi”, Åström 

kuvailee. 

Tuotteiden top 5

taiteiden yönä jorattiin itä pasila iskuun! 

-Hankkeen järjestämässä tuulipukudiskossa. 

Bileasut lainattiin kierrätyskeskuksesta. 

vuonna 2012 kierrätyskeskus lainasi 421 ja 

laHjoitti 376 esinettä erilaisiin tapaHtumiin 

tai esityksiin.
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Elektroniikka- ja kodinkone-
verstaat kasvavat

kaikki kierrätyskeskukseen lahjoitettavat 
käyttökelpoiset kodinkoneet, elektroniikka- sekä 
ATK-laitteet tarkistetaan, huolletaan ja tarpeen 
tullen korjataan ennen myymistä.

Elektroniikka- ja kodinkoneverstaiden kautta 
uudelleenkäyttöön ohjattiin jopa 33 000 laitetta 
viime vuonna, melkein kolmasosa edellisvuotta 
enemmän. Elektroniikkaan on sidottu paljon tär-
keitä luonnonvaroja, joten sen kierrättäminen on 
ympäristön kannalta erityisen tärkeää. 

vuonna 2012 kodinkoneiden ja elektroniikka-

laitteiden kunnostaminen uudelleenkäyttöön 

säästi noin 7 600 tonnia kiinteitä luonnon-

varoja. se vastaa noin 76 miljoonan kännykän 

painoa. jos ne laitettaisiin jonoon, ylettyisi se 

suomesta Brasiliaan.

Kierrätyskeskus korjaa elektroniikkaa ja 

kodinkoneita toisista laitteista saatavien 

varaosien avulla. Etenkin teknologian muut-

tuessa varaosia kaivataan: nyt esimerkiksi 

hajonneistakin taulutelevisioista on paljon 

hyötyä osina, koska niitä tulee kierrätykseen 

vielä vähän.

Rikkinäinenkin laite kannattaa siis tuoda 

Kierrätyskeskukseen, sillä varaosien avulla 

saadaan enemmän laitteita uudelleenkäyt-

töön. Älä heitä hyvää pois!

Tiesitkö että…
? 

Rikkinäinenkin 
elektroniikka auttaa
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Polkupyöräverstas 
täytti vuoden

matinkyLän toimiPisteen polkupyörävers-
taalla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Vers-
taalla korjataan lahjoitettuja pyöriä uudelleen 
kiertoon ja puretaan pyöriä varaosiksi. Vuonna 
2012 kunnostettiinkin jopa 1500 pyörää, kolme 
kertaa aiempaa enemmän.

”Kunnostetut pyörät kiinnostavat niin paljon, 
että vaikka pyöriä lahjoitetaan runsaasti, kysy-
tään niitä silti enemmän kuin ehdimme korjata”, 
kertoo Matinkylän myymäläpäällikkö Pirjo Sor-
jonen.
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Kierrätyskeskuksen Kädentaitopalvelu Näprä kan-
nustaa askartelemaan ekologisesti. 

Kaikissa Kierrätyskeskuksen kaupoissa on Näprän 
pisteet, joista saa kierrätettyjä askartelumateriaa-
leja. Niistä löytää tavallisesti kangastilkkuja, nau-
hoja, nappeja, helmiä ja sekalaisia pikkutavaroita.

Viime vuonna Näprä laajensi etenkin pajatoimin-
taansa: kädentaitopajoja järjestettiin melkein 
kolme kertaa aiempaa enemmän. Tilauspajoissa 
askartelivat niin yritysten työntekijät, opettajat 
kuin polttariporukatkin. 

”Ihmiset ovat olleet iloisia siitä, että pääsevät 
omin käsin tekemään rennossa ja luovassa ilma-

piirissä. Ja monet ovat kiittäneet uusista kierrä-
tysideoista”, kertoo osastovastaava Marja Peltola.

Myös kaikille avoimia lauantaipajoja alettiin jär-
jestää säännöllisesti, osin yhteistyössä Plan B:n 
kanssa.

Kierrätysaskartelu innostaa selvästi, sillä askarte-
lumateriaaleja myytiin 38 % edellisvuotta enem-
män, melkein 46 000 kappaletta.

Myös Näprä Ilmaistukussa Hietalahdessa asioi liki 
kolmanneksen edellisvuotta enemmän ihmisiä. 
Ilmaistukusta ei-kaupalliset tahot saavat hakea 
maksutta askarteluun ja kädentaitoihin soveltu-
via materiaaleja.

Näprän pajoissa pääsee 
luovuus valloilleen

stockmannin Henkilökunta askarteli 

näprän pikkujoulupajassa teemalla 

”laHjoja lapsille”. pajassa syntyi kep-

piHevosia ja liskoja vanHoista villasu-

kista sekä kravateista.

Uusia ideoita 
kierrätysaskarteluun! 

 
ww.kierratyskeskus.fi/

askarteluopas

”Ihana 
tunnelma, 
hyvin 
järjestetty 
tilaisuus!”
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Kierrätyskeskuksen tuotemerkki Plan B tekee 
uniikkeja uusiotuotteita, joiden materiaalina on 
kiertoon tullut tavara.

Tuoteperheeseen kuuluvat tuunatut asusteet ja 
vaatteet, sisustustuotteet, huonekalut sekä korut. 
Ekomalliston tuotteita löytyy Hietalahden, Matin-
kylän ja Koivukylän kaupoista. 

Plan B tekee myös mittatilaustöitä kierrätysmate-
riaaleista. Vuonna 2012 ympäristöystävällisiä ilta-
pukuja, päättäjäismekkoja tai uudeksi tuunattuja 
takkeja syntyikin tilauksesta erityisen paljon.

Uusiotuotteiden tarjonta ja kysyntä on yleisesti 
kasvanut viime vuosina, ja vuonna 2006 perus-
tettu Plan B -verstas on ollut uraauurtava toimija 
alalla.

Plan B:n rajana on vain 
mielikuvitus

Vuonna 2012 
eniten myytiin…

naisten Vaatteita 560 kPL

koruJa 470 kPL

Viime vuonna yhä useampi tavara sai Plan B:ssä 
uuden elämän, osin koska verstaalla on ollut 
enemmän työntekijöitä: esimerkiksi verhoojia oli 
yhden sijaan kolme ja mukana oli myös puuseppä.

”On ollut ilo huomata, että uusiotuotteet kiinnos-
tavat. Ja mitä enemmän meitä on, sitä enemmän 
saamme entisöityä ja kierrätettyä. Kaikilla teki-
jöillä on myös oma tyylinsä”, kiittää osastovas-
taava Irina Aardemäe. 

LaukkuJa 300 kPL

Plan B:n tuotteiden 
kysyntä kasvoi vuonna 
2012 melkein puolella. 
Erityisen suosittuja ovat 
olleet persoonallisesti 
verhoillut nojatuolit.
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”Ympäristöasiat on viime vuosina alettu ottaa yri-
tyksissä eri tavalla vakavasti. Ongelmien ymmär-
retään olevan yhteisiä”, kiittää Koulutuspalvelu 
Tuuman ympäristöasiantuntija Ville Heinilä.

Tuuma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille käytän-
nönläheisiä koulutuksia, jotka käsittelevät jätteen 
määrän vähentämistä sekä energian ja luonnonva-
rojen säästämistä. Vuonna 2012 niissä tavoitettiin 
lähes 700 ihmistä. 

Lisäksi Tuuma järjesti neuvontapalvelun 25:een 
Ilmastoinfon tapahtumaan, joissa tavoitettiin 
noin 850 ihmistä.

Vuoteen mahtui paljon muutakin. Ympäristötyön 
arviointi yhteiskunnallisessa yrityksessä -pilotin 
myötä kehitettiin ympäristötyön arviointimene-
telmä, jota testattin kolmessa eri yrityksessä. 

Maailma kylässä -festivaaleille järjestettiin jäte-
neuvojat jo viidettä kertaa. Kierrätyskeskuksen 
teltalla tarjottiin myös ympäristö- ja kompos-
tointineuvontaa. Lisäksi vuonna 2012 Tuuma teki 
HSY:lle vaarallisen jätteen koulutuspaketin.

Tuuman toimintaa kehitetään jatkuvasti ja palve-
luja räätälöidään asiakaskohtaisesti entistä enem-
män. Jatkossa Tuumaa kehitetään etenkin Kierrä-
tyskeskuksen yritysyhteistyöhankkeen myötä.

Yrityksen ympäristöasiat 
kuntoon Tuuman tuella

Tuuma on jalkauttanut  
muun muassa heidän  
ympäristötyötään…

otaVa

Forenom

sak

suomen uniCeF

maaiLma kyLässä -FestiVaaLi

teosto

LääkäriLiitto

eLintarViketurVaLLisuusVirasto eVira

VaLtiokonttori

Väestörekisterikeskus

ympäristöneuvoja Joanna niko-

din testailemassa Helsinkiläisten 

ilmastoinfo-tietämystä. osa tuuman 

työtä on neuvonnan järjestäminen 

ilmastoinfon tilaisuuksiin.

tuuman lajittelupisteellä 

päivystää ympäristöneu-

voja essi kosonen.
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kierrätystaideteos sanoJen aLamaiset koristaa kustannusosakeyHtiö otavan toimiston seinää. tai-

deteoksen teki kustantamon Henkilökunta koulutuspalvelu tuuman ja kädentaitopalvelu näprän 

järjestämillä otavan ympäristöpäivillä syksyllä 2012. teos koostuu saska saarikosken kirjan 

sanoJen aLamainen ylijäämäleHdistä.
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Auditointi antoi 
kehittämisideoita

Kierrätyskeskuksen koulutuslinjalla kehitettiin 
vuonna 2012 sisäisen auditoinnin järjestelmä, jota 
myös testattiin laajasti.

Ympäristökoulu Polku ja Koulutuspalvelu Tuuma 
arvioivat toisiaan ristiin. Auditoinneissa tarkastel-
tiin paitsi koulutusten sisältöjä myös kouluttajan 
ammattitaitoa. Lisäksi arvioitiin työprosessien toi-
mivuutta. Järjestelmä otettiin heti säännölliseen 
käyttöön. 

Auditoinneista nousi monenlaisia ideoita koulu-
tuspakettien kehittämiseen. Ne muistuttivat myös 
siitä, että toiminnallisuuden painottaminen kou-
lutuksissa ja osallistujien motivoiminen on tär-
keää.

Kasvuhuoneesta 
kasvuun
Yhteiskunnallisten yritysten Living lab -projekti 
pilotoi vuoden 2012 aikana Kasvuhuone-konsep-
tiaan Kierrätyskeskuksessa. Projekti tuki etenkin 
koulutuspalveluiden kehittymistä. 

YYLL:n myötä Koulutuspalvelu Tuuman toimintaa 
vietiin eteenpäin monipuolisissa työpajoissa sekä 
koulutuksissa. Samalla on luotu tärkeitä verkos-
toja muiden yhteiskunnallisten yritysten kanssa.

Hankkeen myötä Kierrätyskeskuksessa on tehty 
töitä myös johtamisjärjestelmän, strategiatyön ja 
brändin kehittämiseksi. 
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Ympäristökoulu Polku tarjoaa opetustuokioita lap-
sille sekä monipuolisia kursseja ja ympäristökas-
vatusmateriaaleja kasvattajille.

Vuonna 2012 Polku piti noin 1 600 ympäristökou-
lutus- ja neuvontatuntia ja tavoitti yli 27 000 lasta 
ja aikuista. 

Valtaosa neuvonnasta oli Helsingin seudun ympä-
ristöpalveluiden HSY:n tilaamaa maksutonta jäte- 
ja ympäristöneuvontaa. HSY:n neuvontatilaisuuk-
sia pidettiin yhteensä 478.

”Erityisen mukavia olivat koulutukset, joita pidet-
tiin koulujen ympäristöryhmien oppilasjäsenille. 
Heidän tukemisensa on tärkeää, koska he ideoi-
vat koulujen ympäristötyötä ja välittävät vies-
tiä eteenpäin”, kertoo ympäristökasvattaja Han-
niina Manner.  

Syksyllä pidettiin myös ympäristökasvatusta käsit-
televä koulutuspäivä Helsingin yliopiston tuleville 
luokanopettajille. Polku oli mukana järjestämässä 
koulutusta yhteistyössä pääkaupunkiseudun luon-
tokoulujen kanssa.

Polku saa pienimmätkin 
innostumaan ympäristöasioista 

”Lennua on 
ikävä”

”Koulutuksen 
parasta antia oli 
arkeen sopiva 
työtapa.”

Kummikouluina nyt myös yläkouluja

Ympäristökoulu Polku toteuttaa HSY:n kummikou-
luohjelmaa, jonka tavoitteena on innostaa oppilaita 
ja henkilökuntaa ympäristötyöhön. Joka vuosi pää-
kaupunkiseudulta valitaan kummikouluja, joille tar-
jotaan laaja paketti ympäristökoulutusta ja -mate-
riaaleja. 

Aiemmin kummikouluiksi valittiin pelkästään ala-
kouluja. Vuonna 2012 kummikouluohjelma avattiin 
myös yläkouluille. Sitä varten Polku yhdisti HSY:n 
kummikoulumateriaalit yhdeksi paketiksi.

LukuVuoden 2012–13 kummikouLut oVat:

  Espoosta: Hansakallion, Jousenkaaren ja Taavinky-
län koulut 

  Helsingistä: Herttoniemenrannan ala-asteen, Peli-
mannin ala-asteen ja Pihlajiston ala-asteen koulut

  Vantaalta: Kartanonkosken, Koivukylän ja Vantaan-
kosken koulut

kesällä 2012 polku järjesti kaksi lennu liito-

oravan -ympäristöleiriä ja syksyllä kaksi lennu-

kerHoa. niitä järjestettiin ensimmäistä kertaa 

yHdessä leikkipuistojen omien oHjaajien kanssa.
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Globaalia ympäristökasvatusta
Ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia 
Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita 

Kierrätyskeskus oli vuosina 2011–2012 mukana 
Maan ystävät ry:n vetämässä ympäristökasva-
tushankkeessa, joka pyrki lisäämään nuorten 
ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoi-
keudenmukaisuudesta ja vastuullisesta kulutta-
juudesta.

Hankkeessa tuotettiin oppimateriaaleja, tehtiin 
kouluvierailuja ja järjestettiin kouluttajakoulu-
tuksia. Hanke sai Ulkoministeriöltä kehityskasva-
tushanke-tukea.

Elokuussa alkanut Käsitys-hanke on jatkoa 
vuonna 2008 toteutetulle Käsite-hankkeelle, jossa 
koottiin luonnos ympäristökasvatuskäsitteiden 
määritelmistä. 

Käsitys-hankkeessa pyritään luomaan yhteisiä 
termejä sekä päivitetään ja selkeytetään aiemmin 
määriteltyjä. Tavoitteena on, että jatkossa ympä-
ristökasvatuksessa käytettäisiin yhteisesti jaettuja 
käsitteitä. Vuonna 2012 aiheesta tehtiin laaja verk-
kokysely alan toimijoille. 

Hankkeessa myös kuvataan ympäristökasvatuk-
sen prosesseja. Eli verrataan sitä, mitä lainsäädän-
nössä ja virallisissa määräyksissä ympäristökasva-
tuksesta sanotaan ja kuinka se toteutuu käytän-
nössä.

Hanke on ympäristöministeriön rahoittama, ja 
Kierrätyskeskus toteuttaa sen vuosina 2012–2013. 

Käsitys-hanke 
selkeyttää 
ympäristö-
kasvatuksen 
termejä 
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Kierrätyskeskus on 
yleishyödyllinen, yh-
teiskunnallinen ja 
sosiaalinen yritys. 
Mitä tämä kaikki 
tarkoittaa?

Mikä yhteiskunnallinen yritys?

yhteisö on yLeis-
hyödyLLinen, jos se tekee 

töitä yksinomaan jonkin yhtei-
sen hyvän edistämiseksi, eikä tuota 

omistajilleen voittoa. Kaikki varat siis 
ohjataan yleishyödyllisen toiminnan 

pyörittämiseen ja  kehittämiseen.

kierrätyskeskus on 
myös sosiaaLinen yritys. 

Kierrätyskeskus tarjoaa vuosittain 
noin 100 henkilötyövuoden verran 

työtä vaikeassa työmarkkinatilanteessa 
oleville työnhakijoille. Uusien hank-
keiden myötä tuetaan myös 

vapaaehtoistoimintaa ja 
työllistymistä määräai-

kaisen työjakson jälkeen.

kierrätyskeskuksen taVoitteena on ympä-
ristön tilan parantaminen. Olemme tehneet työtä 
ympäristön hyväksi jo yli 20 vuotta.

termeistä Viis, lyhyesti sanottuna Kierrätyskes-
kus pyrkii tekemään hyvää koko pallolle!

yhteiskunnaLLisen 
 yrityksen merkkiä alkoi 

myöntää Suomalaisen työn liitto 
vuonna 2012. Kierrätyskeskus sai 

merkin ensimmäisten joukossa. Merkki 
viestii yrityksistä, jotka kehittävät rat-

kaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologi-
siin ongelmiin ja käyttävät vähin-

tään suurimman osan voitos- taan 
yhteiskunnallisten tavoittei-

densa edistämiseen.
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Hämeenlinna 80 km

Jos taVarat oLisi hankittu uutena, 
oLisi kuLunut noin

 22 000 tonnia kiinteitä luonnonvaroja. Määrä 
vastaa 15 000 henkilöauton painoa. Jos autot oli-
sivat tiellä jonossa, letka olisi noin 80 kilomet-
riä pitkä ja ulottuisi Koivukylän kaupalta lähes 
Hämeenlinnaan saakka.

 2 miljoonaa kuutiota vettä. Määrä on yli viisi 
kertaa suurempi kuin Töölönlahden tilavuus.

 4 300 tonnia ilmaa. Hiilidioksidipäästöiksi 
muunnettuna määrä vastaa noin 450 keskiver-
tosuomalaisen vuotuisia päästöjä.

Luonnonvarojen säästö on selvitetty MI-lasken-
nalla. MI-luku kertoo, paljonko luonnonvaroja 
kuluu tuotteen koko elinkaaren aikana. 

Mitä kierrättäminen säästi?
Yli 2 miljoonaa tavaraa löysi uuden kodin 
Kierrätyskeskuksen kautta vuonna 2012. 

…mutta VieLä on myös PetrattaVaa

 aJot: Vuonna 2012 Kierrätyskeskuksen autot 
olisivat voineet ajaa kahdeksan kertaa maa-
pallon ympäri: mittareihin kertyi yhteensä 
yli 340  000 kilometriä ja polttoainetta kului 
42 000 litraa. Taloudelliseen ajotapaan ja reit-
tien suunnitteluun panostetaan, jotta päästöt 
saataisiin laskuun.

 sähkö: Matinkylässä ja Hietalahdessa sähkön-
kulutus on noussut muutaman prosentin vuo-
desta 2011. Tavoitteena on kääntää kulutus las-
kuun kaikissa toimipisteissä.

myös toiminnan 
ymPäristöVaikutuksia on 
Pienennetty…

 sähkö: Kalasataman toimiston säh-
könkulutus saatiin vähenemään 
15  prosenttia kahdessa vuodessa, 
vaikka henkilöstön määrä nousi.

 Jäte: Kyläsaaren kaupassa jäteluvut 
kääntyivät huimaan laskuun. Vuoden 
2012 tammi-syyskuussa tuotettiin 
22 700 kg vähemmän jätettä verrattuna 
samaan kauteen vuonna 2011.

 remontit: Energiatehokkuuskin parani 
Kyläsaaressa, kun huonekaluhalliin raken-
nettiin kaksinkertaiset lämpöseinät. Lisäksi 
Kyläsaareen ja Hietalahteen rakennettiin 
vain tarvittaessa avattava nosto-ovi.
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”Pyrimme JatkuVasti kasvattamaan Kierrätys-
keskuksen toiminnan positiivisia ympäristövai-
kutuksia ja vähentämään kielteisiä. Vuonna 2012 
jälkimmäisen eteen on tehty paljon töitä”, toteaa 
ympäristöasiantuntija Annukka Kokkonen.

Kierrätyskeskus alkoi kuluneena vuonna raken-
taa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokom-
passia ylläpitää pääkaupunkiseudun kaupunkien 
yhteinen Ilmastoinfo.

Osana Ekokompassityötä ympäristöpolitiikkaa 
päivitettiin ja vuosille 2012–2014 laadittiin ympä-
ristöohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähentää 
energiankulutusta, kuljetusten päästöjä ja jättei-
den määrää.

Ympäristötyön kehittäminen

raimo soininen kyläsaaren Huonekaluosas-

tolta polki kierrätyskeskuksen kilometri-

kisan voittoon vuonna 2012. kisan aikana, 

touko- ja syyskuun välillä, Hän pyöräili 

yHteensä 3715 kilometriä.

kierrätyskeskus järjestää Henkilökunnal-

leen ekopassi-koulutusta ympäristöosaamisen 

ja -motivaation lisäämiseksi. koulutuspalvelu 

tuuma pitää ekopasseja joka toimipisteessä 

neljä kertaa vuodessa. yHteensä tunteja 

pidettiin 104 vuonna 2012.

Käytännössä ympäristöohjelmaa on toteutettu 
monella rintamalla. Jokapäiväisiä toimintatapoja 
ja puitteita on kehitetty ja henkilökuntaa koulu-
tettu. Kaikissa toimipisteissä on ekotukihenkilöt, 
jotka kehittävät oman työpaikkansa ympäristö-
työtä.

”Tärkeä on myös ympäristötyön tueksi nimetty 
ympäristötiimi, jossa on edustajat yrityksen joh-
dosta ja eri toiminnoista. Siellä keskustelun myötä 
syntyy todellinen yhteistyö”, kertoo Kokkonen.
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Kierrätyskeskus haluaa panostaa henkilöstön 
hyvinvointiin. Eräs avaintekijä tässä on esimies-
työ, jota tuetaan syksyllä 2012 alkaneiden valmen-
nusten avulla.

”Esimiesvalmennusten tarkoitus on antaa val-
miuksia muun muassa esimiehen ja alaisen välis-
ten keskustelujen käymiseen ja avoimen keskus-
telukulttuurin luomiseen”, kertoo henkilöstöjoh-
taja Elina Kauppila.

Valmennuksissa esimiestyötä käydään läpi myös 
työvalmennuksen, työntekijöiden osaamisen 

tunnistamisen ja monikulttuurisuu-
den näkökulmasta.

Henkilöstö kouluttautuu
Vuonna 2012 monet Kierrätyskeskuksen työnteki-
jät ovat kehittäneet ammattitaitoaan myös opis-
kellen. Muun muassa…

 Matinkylän myymäläpäällikkö Pirjo Sorjonen 
ja koulutustoimintojen johtaja Katja Viberg 
suorittivat johtamisen erikoisammattitutkin-
non.  

 Ympäristökasvattaja Anu Kaila ja Hanniina 
Manner valmistuivat opettajiksi. 

 SYKLI:n ympäristökasvattajan opintoja suoritti 
kuusi kierrätyskeskuslaista. 

 Kolme opiskeli ammattiin oppisopimuskoulu-
tuksella.

Esimiesvalmennuksilla 
hyvinvointia

”Valmennuksessa 
tulee esille asioita, 
joita ei välttämättä 
ole ehtinyt ajatella 
arkisen työn keskellä.”
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kierrätyskeskuksen Päämäärä on parantaa 
ympäristön tilaa. Lisäksi työllistäminen on tärkeä 
osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Kierrätyskeskus tarjoaa vuosittain noin 100 hen-
kilötyövuoden verran työtä vaikeassa työmarkki-
natilanteessa oleville työnhakijoille. Vuoden 2012 
aikana tukityöllistettyjä oli Kierrätyskeskuksessa 
yhteensä 323.

Suurin osa tukityöllistetyistä on töissä määräaikai-
sesti. Jotta he saisivat Kierrätyskeskuksesta pontta 
työelämään, kehitämme parhaillamme keinoja 
edistää jatkotyöllistymistä. Siitä voit lukea lisää 
seuraavalta aukeamalta.

työLListäminen on Paitsi sosiaaLisesti 
vastuullista, myös taloudellista. Kunta säästää 
työmarkkinatuissa arviolta 4000 euroa vuodessa, 
kun ihminen on tukityöllistettynä työttömyyden 
sijaan. Lisäksi työllistyminen kartuttaa verotuloja 
ja pienentää toimeentulotukimenoja.

Kierrätyskeskus tahtoo myös vapaaehtoistoimin-
nan avulla antaa ihmisille mahdollisuuden osal-
listua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Siitä 
voit lukea lisää sivuilta 28–29.

Sosiaalisesti vastuullista 
ympäristötyötä

vapaaeHtoiset tekivät lauman lennu liito-orava 

-peHmoeläimiä ympäristökoulu polun käyttööön.

kierrätyskeskuksen Henkilökuntaa 

kevätretkellä suomenlinnassa.
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Työkaluja työelämään
Kierrätyskeskus valmentaa tukityöllistettyjä työn-
tekijöitään seuraavaa työpaikkaa kohti.  Valmen-
nus antaa työntekijöille työkaluja omien voima-
varojen löytämiseen, osaamisen kehittämiseen ja 
työpaikan löytämiseen. 

Voimaannuttavia 
tavoitteita
Valmennuksessa tehdään alkukartoitus, jonka 
perusteella asetetaan tavoitteet ja annetaan väli-
neitä niiden saavuttamiseen. Työvalmentaja tukee 
työntekijää matkalla kohti omia tavoitteita. 

 yksilövalmennus

 vertaistukiryhmät

Lisää osaamista
Osaaminen kehittyy työtä tekemällä. Työntekijä, 
työvalmentaja ja esimies tekevät yhteistyössä 
suunnitelman osaamisen kehittämiseksi. Osaami-
sestaan voi saada myös erillisen todistuksen.

 työelämäkorttikoulutukset

 asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskoulutus

 tietokonekurssit

 suomenkielen keskustelukerho

 työnkierto

Hyvään kierteeseen -projektin tavoitteena on 
edistää Kierrätyskeskuksen työntekijöiden jatko-
työllistymistä määräaikaisen työjakson jälkeen. 

Hankkeen aikana kehitetään työvalmennus-
malli, jotka otetaan Kierrätyskeskuksessa pysy-
vään käyttöön.

Projekti toteutetaan vuosina 2012–2014. Hanke 
saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Kan-
sallisena rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Hyvään kierteeseen 
– eväitä jatkotyöllistymiseen

”Työvalmentaja 
potki juuri 
oikeassa 
kohdassa 
lempeästi 
eteenpäin”
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Polkuja eteenpäin 
Työntekijöille on luotu jatkopolkuja pääkaupunki-
seudun yrityksiin. Työntekijät voivat käydä kokei-
lujaksolla kumppaniyrityksissä Kierrätyskeskuk-
sessa työskentelyn aikana.

Väylä työelämään aukeaa monelle opiskelun 
kautta. Valmennuksessa etsitään sopivia koulut-
tautumisvaihtoehtoja ja tutkitaan mahdollisuutta 
oppisopimuskoulutukseen. 

 valmennus työnhakuun

 valmennus oman alan löytämiseen

 CV-työpajat 

Kierrätyskeskuksesta hyvään kierteeseen 

Mikko Kiema pääsi Hyvään kierteeseen -projek-
tin työvalmentajan avulla työelämässä eteenpäin.

mitä teit kierrätyskeskuksessa Ja mitä 
sieLtä Jäi mieLeesi?

Olin Kyläsaaressa kaksi vuotta palkkatuella töissä. 
Olin kassalla, mutta sain kokeilla monipuolisesti 
muitakin hommia. Mieleen jäivät erityisesti hyvät 
työkaverit, oli aina mielekästä tulla töihin. 

missä oLet nyt Ja mikä toi sinut sinne?

Nyt olen Kilon K-supermarketissa oppisopimuk-
sella töissä. Hyvään kierteeseen -projektin avulla 
päädyin Kierrätyskeskuksesta tänne. Ja jos kaikki 
menee hyvin, todennäköisesti saan oppisopimuk-
sen jälkeen jatkoa täältä. Olen ollut täällä erittäin 
tyytyväinen.

miten työVaLmennus auttoi sinua?

Kävin työvalmentajani kanssa läpi, mitä haluaisin 
tehdä. Tuki auttoi erittäin paljon ja keskustelut 
olivat hyödyllisiä. Hän myös avusti ansioluettelon 
ja työhakemusten tekemisessä. Tuli puhetta, että 
olisinko kiinnostunut oppisopimuksesta ja sitten 
työvalmentaja auttoi saamaan paikan. 

”Hyvä että on Hyvään kierteeseen, koska 

ilman sitä oppisopimus ei välttämättä olisi 

tullut mieleen. jos ei olisi tätä Hanketta, 

olisin varmaan vielä työtön.”
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Vety-hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyötä 
erityisesti yleishyödyllisten yritysten ja yhteisö-
jen näkökulmasta. Päämääränä on helpottaa sekä 
vapaaehtoistoiminnan järjestämistä että siihen 
osallistumista. 

hankkeen aikana 
kierrätyskeskuksessa:

  Kehitetään ja pilotoidaan uusia keinoja 
vapaaehtoistyön järjestämiseksi.

  Ideoidaan vapaaehtoisille 
mahdollisimman monipuolisia tehtäviä.

  Luodaan vapaaehtoistyön malleja, 
koulutuksia ja oppaita sekä toimintaa 
järjestäville että vapaaehtoisille.

  Selvennetään vapaaehtoistyön 
pelisääntöjä ja siihen liittyviä 
lakeja ja säädöksiä. 

  Tarjotaan yhä useammalle 
mahdollisuus osallistua kierrätys- 
ja ympäristötoimintaan.

Sujuvaa ja antoisaa 
vapaaehtoistyötä

sujuva vapaaeHtoistoiminta on Hyvin suunni-

teltua. kuvassa visioidaan kierrätyskeskuk-

sen vapaaeHtoistoimintaa. 

Vuonna 2012 aloitettiin monia uusia vapaaehtois-
tehtäviä ja kehitettiin vapaaehtoisten vastaanot-
tamista sekä materiaaleja. Lisäksi pyrittiin vaikut-
tamaan vapaaehtoisia koskevaan lainsäädäntöön.

Toteutusaika: 1.2.2012–31.5.2014. Vapaaehtoistyö 
yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanke saa 
rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta. Kan-
sallisena rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.
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Vapaaehtoistoiminnasta iloa ja 
mielekästä tekemistä

koivukylän kaupan suomi-kerHon oppilaat 

kertovat tunnin alussa kuulumisiaan. samalla 

laura-nukke kiertää kädestä käteen.

“saan tästä itsekin PaLJon, ja tunnen todella 
auttavani ihmisiä”, toteaa Kierrätyskeskuksen 
vapaaehtoinen Anni-Helena. Hän ohjaa Koivuky-
lässä suomi-kerhoa maahanmuuttajille.

Suomi-kerhoissa Kierrätyskeskuksen työntekijät 
voivat käydä työajalla parantamassa kielitaitoaan. 
Kerhoissa harjoitellaan etenkin työelämän sanas-
toa. 

Alkulämmittelyn jälkeen käy kova kuhina, sillä 
tällä kertaa kerholaiset harjoittelevat työnhakuti-
lanteita roolileikin avulla. Jokainen joutuu vuoro-
tellen esittämään työnhakijaa ja työnantajaa. Mel-
kein kaikki haastattelut päättyvät onnellisesti ja 
hakija saa paikan.

VaPaaehtoiset tukeVat Kierrätyskeskuk-
sen työtä ympäristön ja yhteisen hyvän puolesta 
monin tavoin. 

Kerhojen ohjaamisen lisäksi vapaaehtoiset toimi-
vat esimerkiksi kaupoissa ja ympäristökasvatus- 
sekä kädentaitotehtävissä. Vuonna 2012 vapaaeh-
toistyötä alettiin kehittää ja tehtäviä monipuolis-
taa entisestään. 

toiminnan taVoitteena on, että vapaaehtois-
työ on hyväksi sekä tekijälle että koko yhteiskun-
nalle. Yhteisvoimin saamme aikaan enemmän.

Timo on käynyt Hietalahden kaupassa vapaaehtoi-
sena jo monta vuotta. Tällä hetkellä hän auttaa 
etenkin tavaroiden lajittelussa. 

“Ihmiset tuovat kyllä erikoisiakin tavaroita, niitä 
on hauska ihmetellä”, hän kertoo.

Iloista mieltä ja 
onnistumisen 
tunteita

“kiva että on jotain tekemistä tutussa pai-

kassa. täällä on mukava teHdä Hommia,  

mukavien iHmisten kanssa”, timo tiivistää.
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Monatta – 
Moniarvoisuudella 
työllisyys tasapainoon

Vastuullinen työ kannustaa

Kierrätyskeskus on kumppanina Palmenian hal-
linnoimassa Monatta-hankkeessa.

Tavoitteena on kehittää kulttuurisesti moniar-
voista esimies- ja rekrytointiosaamista sekä maa-
hanmuuttajien työelämävalmiuksia.

Hankkeen myötä Kierrätyskeskuksessa on muun 
muassa järjestetty monikulttuurisuusvalmen-
nusta ja pidetty suomi-kerhoja. Hanke toteutetaan 
vuosina 2011–2013 Euroopan sosiaalirahaston osa-
rahoituksella.

Amos – 
Ammattiosaamista 
välityömarkkinoilta

Amos-hankkeessa pyritään tuomaan työssä kart-
tuva osaaminen näkyviin. Hankkeessa koulu-
tetaan esimiehiä, jotta he osaisivat kartoittaa ja 
kehittää työntekijöiden osaamista paremmin. 
Tavoitteena on osoittaa työntekijöiden ammatti-
taito tutkintotodistusten tapaan.

Hanke toteutetaan Kierrätyskeskuksessa 2012–
2013. Päätoteuttaja on Bovallius-ammattiopisto. 
Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoit-
tama Euroopan sosiaalirahaston hanke.

miset, todistukset ja mahdolliset tuet. Rekrytoin 
myös palkkatukihenkilöstöä ja hoidan sisäistä 
työnvälitystä. Tämä on kyllä vauhdikkain Kierrä-
tyskeskuksessa tekemistäni töistä, olen jatkuvasti 
jonkun kanssa yhteydessä.

mikä oLi Vuoden 2012 isoin asia?

Viime vuonna oli paljon muutoksia toimipistei-
den henkilöstössä ja johdossa. Positiivista oman 
työn kannalta oli se, että hallintoon saatiin lisää 
osaavaa työvoimaa, etenkin nuoria.

mikä tehtäVässäsi Ja kierrätyskeskuk-
sessa on mieLenkiintoisinta? 

Työ on monipuolista, vaikka ajoin vaativaakin. 
Ympäristövastuullisuus on pohjamotiivina tärkeä 
ja myös työllistämisessä onnistuminen kannus-
taa. Sekin tekee työstä mielenkiintoista, että Kier-
rätyskeskuksen toimiala on niin uudenlainen. 
Olen kyllä tyytyväinen, että olen löytänyt uuden 
työuran täältä vielä viisikymppisenä. Se on tuonut 
uutta pontta elämään virkamiesuran jälkeen.

työsuhdePääLLikkö Jukka risu

kuinka kauan oLet oLLut kierrätyskes-
kuksessa Ja mitä teet?

Tulin Vantaalle työnjohtajaksi vuonna 2007 ja 
olen monen tehtävän kautta siirtynyt hallintoon, 
työsuhdepäälliköksi. Tehtäväni on hoitaa kaikkien 
työsuhteiden elinkaari, eli sopimukset, lopetta-

30 Yhteiskuntavastuu



Tärkeitä lukuja vuodelta 2012

HietalaHden kaupan työntekijä ardita 

esittelee vaatevalikoimaa.

ympäristökoulu polun ympäristökasvatta-

jat ja neuvojat ideoivat kevättapaamisessaan 

opetuspaketteja Harakan saarella.

 Kierrätyskeskuksen liikevaihto 
kasvoi melkein 10 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2011.

 Liikevaihtoa kertyi 4,3 miljoonaa 
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot 
olivat 4,4 miljoonaa euroa.

 Henkilöstökuluihin käytettiin melkein 
7 miljoonaa euroa, 8,5 prosenttia 
edellisvuotta enemmän. 

 Samalla myös työllistämistukien määrä 
nousi. Sen lisäksi liiketoiminnan muita 
tuottoja kasvatti lisääntynyt hankerahoitus. 

 Liikevaihto jäi noin 7 prosenttia 
talousarviota pienemmäksi. Pääasiallinen 
syy tähän oli Koivukylän toimipisteen 
avaamisen viivästyminen. Tilikauden tulos 
jäi kuitenkin vain hieman tappiolliseksi.

 Eniten liikevaihtoa kertyi tavaramyynnistä. 

 Verstastoiminnan liikevaihto kasvoi eniten, 
liki 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Neuvonta- ja koulutustoiminnan 
liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.

 Yrityksen tavoite ei ole tehdä voittoa. 
Kaikki tulot käytetään toiminnan 
pyörittämiseen ja kehittämiseen.

 Vuoden lopussa Kierrätyskeskuksessa 
oli 41 vakinaista ja 211 määräaikaista 
toimihenkilöä ja työntekijää, 
yhteensä 252 henkilöä. 

 Työsuhteisen henkilöstön vaihtuvuus 
oli vuonna 2012 yli puolet. Uusia 
työntekijöitä rekrytoitiin jopa 156. 

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

 Vankilapäiviä edullisempia 
yhdyskuntapalvelupaikkoja tarjoamalla 
Kierrätyskeskus säästi vuonna 2012 
yhteiskunnan varoja noin 900 000 euroa.
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osakePääoman Jakauma Vuonna 2012

kanta-sarja (20 ääntä/osake) 2885 kpl 57 700 euroa

a-sarja (1 ääni/osake) 38 kpl 760 euroa

osakkeenomistaja osuus osakkeista % osuus äänistä %

kantasarjan osakkeet: 

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 ry 0,7 0,7

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:

Ruohonjuuri Oy 0,2 0,01

13 yksityishenkilöä yhteensä 1,1 0,06

Osakkeet ja osakkaat

Yhtiön osakkeet on jaettu kahteen sarjaan, kan-
tasarjan ja A-sarjan osakkeisiin. Osakepääoma oli 
vuoden lopussa 58 460 euroa. A-sarjan osakkeisiin 
ei ole lunastusoikeutta. Lunastusoikeus kantasar-
jan osakkeisiin on kaikilla kantasarjan osakkailla.
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
organisaatiokaavio joulukuussa 2012 
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Lyhenteiden selitykset
MP = Myymäläpäällikkö

MV = Myymälävastaava

MA = Myymäläassistentti

OV = Osastovastaava

Ykas = Ympäristökasvattaja

Yas = Ympäristöasiantuntija

Kyläsaaren kauppa
MP Antti Ojajärvi

MV Mirva Koskinen
OV Markku Heinänen ja Risto Variola

MA Sirkku Suvio
+ 34 työntekijää

ATK-, televisio-, pienelektroniikka- ja 
kodinkoneverstas

8 työntekijää

Hietalahden kauppa
MP Sanna Fagerlund
MV Pirkko Kesänen

MA Nina Berg
+19 työntekijää

Plan B
OV Irina Aardemäe

+6 työntekijää

Kädentaitopalvelu Näprä
OV Marja Peltola
+4 työntekijää

Matinkylän kauppa
MP Pirjo Sorjonen

MV Pertti Pajunen ja Marko Rokka
OV Ari Achren, Chi Vorn Vann, Lasse 
Leppänen, Juha-Pekka Nikki, Olli Rin-

tala ja Tuula Saari 
MA Marju Kyllönen

+50 työntekijää

Pienelektroniikka-, kodinkone- ja pol-
kupyöräverstas
8 työntekijää

Koivukylän kauppa
MP Jani Sintonen

MV Tarja Kauppinen
OV Helena Hedman, Harri Koivisto, 

Nuppu Tanskanen ja Kenneth Werner
MA Pauliina Palohalme

+35 työntekijää

ATK- ja pienelektroniikkaverstas
3 työntekijää

Logistiikkayksikkö
Logistiikkapäällikkö Asko Vainio

Logistiikkavastaava Carita Karhapää
+7 työntekijää

Myymälätoiminnot
Myymälätoimintojen 

johtaja Aatos Weckman

Toimitusjohtaja 
Juha Lehtikuja

Hallitus
Kuusi hallituksen jäsentä

Yhtiökokous
Kantasarjan osakkaat

A-sarjan osakkaat

Yleiset tukitoiminnot
Kehitysjohtaja Tuovi Kurttio Henkilöstöjohtaja Elina Kauppila

Kehitysyksikkö
Kehityspäällikkö Eija Koski

Ympäristöasiantuntija Annukka 
Luomi

Viestintä- ja 
markkinointi yksikkö

Viestintäsuunnittelija 
Päivi Suihkonen

Viestintäkoordinaattori 
Laura Ylönen

Viestintäassistentti 
Samuli Lindberg

Talousyksikkö
Controller Marianne Hiltunen

Taloussihteeri Petteri Petäjälehto
Toimistovastaava Taina Kuusio

+1 työntekijä

Henkilöstöyksikkö
Työsuhdepäällikkö Jukka Risu 

Henkilöstöasiantuntija Ari Nyman
Henkilöstösihteeri Pirkko Laitinen
Toimistoassistentti Pirjo Mendolin

Atk-tuki
Atk-vastaava Henry Palmroos

+1 työntekijä

Koulutustoiminnot 
Koulutustoimintojen 
johtaja Katja Viberg

Ympäristökoulu 
Polku

Yas Hanniina Manner
Ykas Meri Heinonen

Ykas Anu Kaila
Ykas Marjo Myllyniemi

Koulutuspalvelu 
Tuuma

Yas Ville Heinonen
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 2012–2014 istuvat

Pekka Kansanen (pj.) Helsingin kaupunki
Marja Dahl Espoon kaupunki
Helena Rantanen Uudenmaan ympäristösuojelupiiri ry
Stefan Skog Vantaan kaupunki 
Juhani Tenhunen Ympäristö ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry
Markus Turunen HSY 



Kierrätyskeskus 
pähkinänkuoressa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy on yleishyödyllinen ja voittoa 
tavoittelematon yritys.

Kierrätyskeskuksen toiminta 
tähtää siihen, että jätteen määrää 
vähenee ja uudelleenkäyttö sekä 
ympäristötietoisuus lisääntyy. Tavoite 
on parantaa ympäristön tilaa.

Ympäristöä säästääksemme välitämme 
tavaroita uudelleenkäyttöön. 
Lisäksi korjaamme ja jalostamme 
tavaroita sekä materiaaleja. 
Tuotamme myös neuvontapalveluita 
ja ympäristökoulutusta.

Liikevaihto kertyy pääasiassa 
kiertoon tulleen tavaran sekä 
korjattujen laitteiden sekä 
neuvontapalveluiden myynnistä.

Kaikki tuotto käytetään 
toiminnan pyörittämiseen.

Kierrätyskeskuksen toimintaperiaatteisiin 
kuuluu tarjota työtä vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa oleville.

Valtaosa asiakkaista tulee 
Kierrätyskeskuksen kauppoihin 
tekemään löytöjä, kertoo asiakkaille 
vuonna 2012 tehty kysely. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 876 ihmistä.

Neljä viidestä asiakkaasta valitsee 
Kierrätyskeskuksen, koska voi 
ostaa sieltä edullisia tavaroita. 
Yli 50 % vastaajista myös tuo 
Kierrätyskeskukselle ylimääräisiä 
tavaroitaan. Puolet vastaajista ostaa 
käytettyä säästääkseen ympäristöä.

Kommentit poimittu asiakastyytyväisyyskyselystä marraskuulta 2012.
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Yli 93 % 
vastaajista 

pitää hintatasoa 
edullisena tai 

sopivana.

Palvelu on 
ystävällistä liki 

97 %:n mielestä.

Noin 95 % on 
sitä mieltä, että 
henkilökunta 
on osaavaa ja 

avuliasta.

Palveluiden 
käyttämistä pitää 
helppona yli 97 % 

vastaajista.

”Kaikki 
on tosi 
hyvää!”



Espoossa valmistellaan uuden kaupan avaamista 
Kiloon vuonna 2013, koska Matinkylän toimipiste 
muuttaa pois länsimetron tieltä.

Jotta kierrätetyn tavaran liikkuminen saadaan 
sujuvammiksi koko pääkaupunkiseudulla, pien-
tavaran lajittelua keskitetään yhteen paikkaan. 

Myös yritysten kanssa tehtävä yhteistyö viedään 
aivan uudelle tasolle. 

Tätä tukee ympäristöministeriön rahoittama 
hanke ”Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoi-
van palvelumallin rakentaminen yrityksille”. 
Hanke käynnistyy helmikuussa 2013. 

Päämääränä on tuottaa yrityksille suunnattu pal-
velumalli, joka mahdollistaa käytöstä poistuvien 
tai ylijäämätuotteiden toimittamisen uudelleen-
käyttöön. Mallia testataan Kierrätyskeskuksessa.

Lisäksi yritysten kanssa kehitetään työllistämi-
seen liittyvää yhteistyötä Hyvään kierteeseen 
-projektin kautta. 

Vuonna 2012 myös päivitettiin Kierrätyskeskuk-
sen toimintastrategiaa. Sen lähtökohtina ovat 
yhtiön talouden vahvistaminen ja henkilöstön 
työhyvinvoinnista huolehtiminen. 

Keskitetyn tavaranlajittelun käynnistäminen on 
osa tätä strategiaa. Sen lisäksi seuraavina vuosina 
aiotaan kehittää prosesseja ja johtamisjärjestel-
mää, parantaa saavutettavuutta asiakkaille sekä 
kehittää ja tuoda paremmin esille yhtiön asian-
tuntijaroolia.

Yleisen taloustilanteen epävarmoista näkymistä 
huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, Kierrä-
tyskeskuksen toiminnalle on kovasti tilausta ja 
voimme katsoa tulevaisuuteen rohkean luotta-
vaisina.

 Toimitusjohtaja, 
 Juha ”Quide” LehtikuJa

Katse tulevaisuuteen

Vuosi 2012 kului Kier-
rätyskeskuksessa mo-
nenlaisten muutosten 
parissa, ja myös seuraa-
va vuosi tuo tullessaan 
uusia tuulia. Toimintaa 
aiotaan laajentaa ja te-
hostaa monin tavoin. 
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hietaLahden kauPPa
Lönnrotinkatu 45 

00180 helsinki 

puh. 0400 348 112 

kyLäsaaren kauPPa
kyläsaarenkatu 8 
00580 helsinki

puh. 0400 348 111 

matinkyLän kauPPa
matinpurontie 3 ja 8 

02230 espoo

puh. 0400 348 114 

koiVukyLän kauPPa
hosantie 2 

01360 Vantaa

puh. 0400 348 114 

Tilaa motivoiva 
ympäristökoulutus 
yrityksellesi tai 
yhteisöllesi.

kouLutusPaLVeLu tuuma
0400 348 115, 045 636 6310
tuuma@kierratyskeskus.fi
www.kierratyskeskus.fi/tuuma

Toiminnallista 
ympäristöneuvontaa 
kasvaville ja 
kasvattajille.

ymPäristökouLu PoLku
0400 348 100
polku@kierratyskeskus.fi
www.kierratyskeskus.fi/polku

Tilaa tavaran 
maksuton 
noutopalvelu kotiin 
tai taloyhtiölle.

maksuton noutoPaLVeLu
050 501 4858
www.kierratyskeskus.fi/nouto

Panosta tulevaisuuteen!

Hyvä kiertää!

kauPat aVoinna ma-Pe kLo 9–20 Ja La kLo 9–15.

www.kierratyskeskus.fi


