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Vuonna 2013 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
kautta kiersi lähes 2,3 miljoonaa tavaraa ja kaupoissa 
kävi puolisen miljoonaa asiakasta. Ympäristökoulutus 
tavoitti melkein 30 000 ihmistä.

Samalla kun volyymit kasvoivat, suurimman toimi-
pisteemme vuokrasopimukset Espoon Matinkylässä 
päättyivät. Korvaavien tilojen löytäminen ei ollut help-
poa, mutta onnistui. 

Syksyllä muutostöiden jälkeen Nihtisiltaan avattiin 
Suomen suurin kierrätystavaratalo. Noin 7000 neliö-
metrin toimipisteeseen tuli lisätilaa myös verstaille.

Muuton yhteydessä toimintaa haluttiin uudistaa kes-
kittämällä pientavaroiden lajittelu yhteen paikkaan. 
Tätä hyödynnettiinkin pian avaamalla Itäkeskukseen 
uudentyyppinen kauppa, jossa ei ole omaa lajittelua.

Toimipisteverkoston kehittäminen on yksi 
Kierrätyskeskuksen hallituksen vuosille 2014–2016 
tekemistä strategialinjauksista. Linjauksilla pyritään 
varmistamaan toimintaedellytykset ja mission toteutu-
minen myös tulevaisuudessa.

Linjauksista saimme käyntiin jo vuonna 2013 myös 
yritysyhteistyön kehittämisen, laadun parantamisen 
sekä brändin ja toimintakonseptin eriyttämisen kilpai-
lijoista.

Koulutuslinjalla puolestaan valmistauduttiin loppu-
vuodesta HSY-neuvontamäärien selvään kasvuun.

Yhtiön hallitus määritteli kesällä 2013, mitä 
Kierrätyskeskuksen sosiaalinen vastuullisuus tarkoit-
taa. Sitä toteutetaan kolmella tasolla: olemalla hyvä 
työpaikka, hyvä naapuri ja vastuullinen yhteiskun-
nan jäsen.

Sosiaalisen vastuuseen liittyvien hankkeiden 
osalta vuosi olikin menestyksekäs.

Hyvään kierteeseen -projektissa tuotiin 
onnistuneesti työvalmennuksellista 
toimintatapaa Kierrätyskeskuksen esi-
miestyöhön. Osin tätä työtä jatketaan 
vuonna 2014 uuden Nousukierteeseen-
hankkeen kautta, jossa kohderyhmä-
nä on Kierrätyskeskuksessa työsken-

televät nuoret.
VETY-hanke paitsi edisti Kierrä tyskeskuksen vapaaeh-

toistoimintaa myös nosti esiin tärkeitä vapaaehtoistoi-
minnan lainsäädäntöön liittyviä ongelmia.

Vuonna 2014 moni hankkeista päättyy, mutta niiden 
kehittämät hyvät käytännöt pyritään mahdollisimman 
monilta osin ottamaan osaksi Kierrätyskeskuksen 
perustoimintaa.  

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta!

Toimitusjohtaja,
Juha "Quide" Lehtikuja

Esipuhe
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 Vähentää luonnonvarojen 
kulutusta ja edistää uudel-
leenkäyttöä. Kierrätyskeskus 
ylläpitää kierrätyskauppoja, 
korjaa vanhaa ja tekee  
vanhasta uutta.

 Kasvattaa ympäristötietoi-
suutta. Jaamme tietoa ympä-
ristöasioista ja tarjoamme 
ympäristökoulutusta sekä 
-konsultointia.

 Lisätä osallisuuden ja 
työnteon mahdollisuuksia. 
Työllistäminen, vapaaehtois-
toiminta ja yhteistyö paikal-
lisyhteisön kanssa ovat kes-
keinen osa toimintaamme.

Mikä Kierrätyskeskus?

Kierrätyskeskuksen arvot ovat
ympäristövastuullisuus, yhteisöllisyys, aitous,  
empaattisuus, järkevyys

Kierrätyskeskus ei jaa voittoa omistajilleen, vaan kaikki tuotot käytetään 
näiden päämäärien edistämiseen. Lahjoita, osallistu tai vieraile – tuet työtämme!

Kierrätyskeskuksen missiona on luoda mahdollisuuk-
sia ja tahtoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestäviin tekoihin.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen 
yritys. Toimintamme tarkoituksena on:

!
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"Tavaroiden lisäksi neuvoja ja 
vinkkejä siihen, kuinka omia 
tavaroita voi uudistaa."

"Huonekalupuolella pieni luku-
nurkkaus ja alue, johon on 
rakennettu ja stailattu viikon 
tila".

"Mukaansatempaava  
virtuaaliyhteisö." 

"Työstään ylpeä, sosiaalisesti 
heterogeeninen henkilökunta."

Kierrätyskaupat  
ja -tavaratalot

Kaupat tarjoavat kierrätystuot-
teita ja uudelleenkäyttöpalve-
luita edullisesti pääkaupunki-

seudulla.

Ympäristökoulutus  
ja -kasvatus

Koulutuspalvelu Tuuma tarjoaa 
ympäristökoulutusta yrityksille 
ja yhteisöille, Ympäristökoulu 
Polku lapsille ja kasvattajille.

Tekniset verstaat 

Teknisillä verstailla korjataan 
polkupyöriä ja sähkölaitteita 

uudelleenkäyttöön.

Uudistusverstaat

Plan B tekee vanhoista materi-
aaleista muodikkaita vaatteita 
ja asusteita. Kädentaitopalvelu 
Näprä kokoaa paketteja kierrä-
tysaskartelua varten ja järjestää 

kädentaitopajoja.

Kierrätyskeskuksen toiminta Unelmien Kierrätys-
keskuksessa on... 

Pyrimme kehittymään kävijöiden 
ja paikallisten asukkaiden toi-
veiden mukaan. Siksi keräsimme 
vuonna 2013 facebookissa ide-
oita siitä, millainen on unelmien 
Kierrätyskeskus.

5
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Poimintoja Kierrätyskeskuksen vuodelta 2013

Lierofarmarit 
Ympäristöasiantuntija Pia 
Engström pitää kaksi matokompos-
tointikoulutusta vapaaehtoisille, 
jotka valmistautuvat kasvattamaan 
lieroja Kierrätyskeskukselle.

Satutunnit
Alkuvuonna Koivukylän kaupassa 
pidetään satutunteja lapsille kier-
toon tulleiden kirjojen avulla.

Vierailijat 
Vieraat Etelä-Afrikan ympäristömi-
nisteriöstä tutustuvat Hietalahdessa 
Kierrätyskeskuksen toimintaan ja 
osallistuvat näpräyspajaan.

Opettajankoulutus 
Ympäristökoulu Polku ja 
Kädentaitopalvelu Näprä pitä-
vät Vantaan opettajille Veso-
täydennyskoulutuksia opetusalan 
Educa-messuilla.

Kestävä käsityö  
Plan B on Yksilöllisen käsityön päi-
villä Kaapelitehtaan puristamolla 
mukana myös muotinäytöksessä. 
Tapahtuman teemana on kestävä 
käsityö.

Kädentaitopajat 
Näprän pääsiäispajassa askarrellaan 
koristeita kierrätysmateriaaleista. 
Vuoden aikana Näprä pitää kahdek-
san kaikille avointa kädentaitopa-
jaa eri teemoilla.

Messut 
Kädentaitopalvelu Näprä ja Plan 
B Kädentaitomessuilla. Etenkin 
uudelleenverhoillut huonekalut 
kiinnostavat.

Pallo kuumenee 
Ylen seminaarissa päättäjät ja 
toimittajat käsittelevät ilmaston-
muutosta. Koulutuspalvelu Tuuma 
ja Kädentaitopalvelu Näprä pitävät 
ympäristöaiheisia pajoja.

Pyöräkirppis 
Kierrätyskeskuksen 
Vapaaehtoistyöhanke VETYn ja 
Helsingin polkupöräilijöiden järjes-
tämä pyöräkirppis täyttää Kampin 
Narinkkatorin. Pyöräkaupan lisäksi 
tapahtumassa tuunattiin kaksipyö-
räisiä kevätkuntoon.

Nuukailu 
Valtakunnallisella nuukuusviikolla 
Kierrätyskeskuksen henkilökunnal-
le pidetään Nökönuuka-tempaus, 
jossa muun muassa päivitetään 
lajittelutaitoja.

Naamaripaja 
Kädentaitopalvelu Näprän 
Lapsimessuilla pitämässä naama-
ripajassa käy viikonlopun aikana 
jopa 400 lasta.

Tammikuu Helmi —maaliskuu Huhtikuu
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Tehdas  
Kaapelitehtaan Kierrätystehtaalla 
erityisesti Kädentaitopalvelu 
Näprän ja Plan B:n tuotteet ovat 
ennätyssuosittuja. Estradilla Plan 
B:n mekko-teemainen muotinäytös.

Maraton 
Kierrätyskeskuksen edustusjouk-
kue pistää Töölönlahdella vipinää 
kinttuihin Yritysmaratonviestissä.

Yritysvastuu 
Koulutuspalvelu Tuuma esittelee 
Kierrätyskeskuksen palveluita 
yritysvastuutapahtuma Ratkaisun 
paikassa.

Festivaalit 
Maailma kylässä -festivaaleilla 
Kierrätyskeskuksen värikkäältä 
teltalta löytyy kierrätystuot-
teita ja kompostointineuvoja. 
Koulutuspalvelu Tuuma järjestää 
festivaalin lajitteluneuvonnan jo 
kuudennen kerran.

Tukholma Kierrätyskeskuksen 
hallitus ja johtoryhmä tutustuvat 
Ruotsissa muun muassa Myrorna-
kirpputoriketjun lajittelukeskuk-
seen sekä koulutusorganisaatio 
Miljöstegeniin.

Kirjat 
Kierrätyskeskus jakaa kirjoja taak-
kapyörällä ympäri Helsinkiä, muun 
muassa Tall Ships' Races -tapahtu-
massa.

Leirit 
Kesällä Ympäristökoulu Polku pitää 
Helsingin asukaspuistoissa lapsille 
kolme Lennu-leiriä, joissa puuhail-
laan luonnossa ja taitellaan kierrä-
tysmateriaaleista.

Kyläpäivät 
Kierrätyskeskus osallistui Kampin 
kyläpäiville Narink katorilla 
muiden paikallisten yritysten ja 
järjestöjen kanssa.

Myös Koivukylän kaupassa vietet-
ään kyläpäivää. Tarjolla on grillim-
akkaraa sekä tietoa ympäristöasio-
ista ja aluetoiminnasta.

Toukokuu Kesä —heinäkuu
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Taide 
Taiteiden yönä Hietalahden kaupas-
sa tehdään tuunaustaidetta ja varjo-
teatteria sekä seurataan muotinäy-
töstä ja värjätään kangaskasseja.

Espoo-päivä 
Matinkylän kaupassa lapset viih-
tyvät kierrätysaskartelupajassa 
ja kirjalöytöjä voi tehdä puoleen 
hintaan.

Keräysauto 
Valtakunnallisina siivouspäivinä 
Kierrätyskeskuksen autot vastaan-
ottavat tavaraa useissa pisteissä 
pääkaupunkiseudulla. Hyvä kiertää 
-auto myös päivystää joka kuu-
kauden kolmantena lauantaina 
Töölöntorilla.

Aalto party 
Kierrätyskeskus esittäytyy Aalto-
yliopiston lukukauden avajaisissa. 
Teltan rasteilla palkinnoksi annet-
tavat  "Eiköhän oteta vielä kierros" 
-haalarimerkit ovat suosittuja, 
kuten myös sanomalehtihattujen 
taittelu.

Sitra 
Kestävän talouspolitiikan johta-
jakoulutuksen osallistujat käyvät 
tutustumassa Kierrätyskeskuksen 
kauppoihin ja toimintaan. 
Kurssilaiset ovat päättäjiä ja vaikut-
tajia.

Vierailijat 
Suomi-Etelä-Afrikka -seuran 
vieraat Etelä-Afrikasta tutustu-
vat Hietalahden kauppaan ja 
Kierrätyskeskuksen sosiaaliseen 
vastuuseen. 

Vihreä lippu 
Ympäristökoulu Polku järjestää 
kokemustenvaihtotilaisuuden 
Vihreä lippu -koulujen kasvattajille 
yhteistyössä pääkaupunkiseudun 
luontokoulujen kanssa.

Ekokompassi 
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen ojentaa Ekokompassi-
todistuksen toimitusjohtaja Juha 
Lehtikujalle ja ympäristövastaava 
Kati Hinkkaselle. Todistusta juhlis-
tetaan myös Vantaan kaupunginta-
lolla.

Energia 
Hietalahden, Koivukylän ja 
Kyläsaaren kaupoissa jär-
jestetään henkilökunnalle 
Energiansäästötempaus 17.10. edel-
lisviikkoisen Energiansäästöviikon 
kunniaksi.

Ympäristökasvatuspäivät 
Ympäristökoulu Polku pitää pajoja, 
joissa käsitellään varjoteatterin ja 
draaman käyttöä kasvatuksessa.

Syyskuu LokakuuElokuu

Poimintoja Kierrätyskeskuksen vuodelta 2013



9

Avajaiset
Espoon kauppa on muuttanut 
Nihtisiltaan, ja avajaisissa käy jopa 
2000 ihmistä. Kävijöitä viihdyttävät 
muun muassa kakkukahvit, muoti-
näytös ja kaupunginjohtaja Jukka 
Mäkelän puhe.

Itäkeskuksen uudessa kaupassa 
voi tehdä löytöjä jo kuun lopulla. 
Kaupan tyylikäs ilme saa avajaisissa 
paljon kehuja.

Helping Hands 
Nokian henkilöstöosaston 
työntekijät valmistelevat 
Kierrätyskeskuksen Helping Hands 
-vapaaehtoispajassa materiaalia 
Ympäristökoulun Lennu Liito-
oravia varten.

Nuoret 
Kierrätyskeskus esittäytyy 
Uudenmaan TE-toimiston järjestä-
mällä TakuuAreenalla. Hartwall-
areenalle kutsutaan yli 4000 nuorta 
työnhakijaa nuorisotakuun mer-
keissä.

Jouluaskartelu 
Ympäristökoulu Polku järjestää kes-
täviä askartelutuokioita koululai-
sille Kalasatamassa. Vapaaehtoisten 
askarteluohjaajien johdolla askar-
rellaan muun muassa kirjasiilejä.

Marraskuu Joulukuu
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Erilaistuvat kaupat  
ja keskitetty lajittelu

Uusia tuulia

Kaksi uutta kauppaa ja lajittelukeskus aloittivat uudistuksen, 
jonka päämääränä on tehdä uudelleenkäytöstä helpompaa.

Suomen suurin kierrätystavaratalo 
muutti lokakuussa 2013 Espoon 
Nihtisiltaan, kun Matinkylän toi-
mipisteen vuokrasopimus päättyi. 
Entistä suurempiin tiloihin, liki 
7000 neliömetriin, mahtuu niin 
tavaratalo, uusi keskitetty lajitte-
lukeskus kuin laajemmat verstasti-
latkin.

Marraskuussa Kierrätyskeskus 
avasi myös Itäkeskukseen uuden-
tyyppisen kaupan, jonne tavarat 
toimitetaan valmiiksi lajiteltuina. 
Muutosten yhteydessä päätettiin 
luopua Hietalahden tiloista, koska 
ne soveltuivat toimintaan huonosti.

Lajittelukeskus mahdollistaa  
pienemmätkin kaupat

"Uudistukset ovat osa Kierrätys-
keskuksen toimintarakenteen 
muutosta", kertoo myymälätoimin-
tojen johtaja Aatos Weckman.

"Tavoitteena on palvella moni-
puolisemmin: tulla lähemmäs 
ihmisiä pienemmillä kaupoilla, 
mutta silti pitää myös isoja tiloja 
vaativat tavarat ja palvelut saavu-
tettavissa."

Nykyisellään Nihtisilta ja Vantaan 

Koivukylä ovat kierrätystavarata-
loja, jotka tarjoavat laajempia pal-
veluita ja valikoimaa. Pienemmät 
kaupat, kuten Itäkeskus, sen sijaan 
sopivat paremmin lähemmäs asu-
tuskeskittymiä.

Osin tämän mahdollistavat 
Nihtisillan uudet tilat, jossa lajitel-
laan kaikki Kierrätyskeskukseen 
lahjoitetut vaatteet ja pientavarat. 
Keskittämisen myötä kaikissa kau-
poissa ei tarvitse tehdä tilaa vievää 
lajittelua ja tavaroida voidaan 
varastoida sesongin mukaan. 

Lajittelukeskuksen lisäksi 
Nihtisiltaan rakennettiin aiempaa 
laajemmat ja toimivammat vers-
tastilat tuotteiden korjaamista ja 
tuunaamista varten.

Uusiokäytön suosio kasvussa

Toiminnan tehostamisen päämäärä 
on tehdä arjen ympäristöteoista 
helpompia yhä useammalle.

"Tavaraa lahjoitetaan jatku-
vasti enemmän, emmekä halua, 
että meidän kapasiteettimme 
on uusiokäytön kasvun esteenä. 
Kierrättämisestä tulee aina vaan 
enemmän koko kansan juttu", 

Weckman toteaa.
Kymmenen vuoden aikana 

Kierrätyskeskuksen uusiokäyttöön 
ohjaamien tavaroiden määrä on 
yli nelinkertaistunut, ja edelllis-
vuoteen verrattuna vuonna 2013 se 
nousi 13 prosenttia. Myös asiakas-
määrät kasvoivat melkein viiden-
neksen.

"Osa kasvusta selittyy sillä, että 
vuoden 2012 vertailuluvut olivat 
pieniä Koivukylän kaupan avaa-
misen viivästyttyä. Mutta kasvut-
rendi on selvä, ja se vaatii meiltä 
investointeja uudistuksiin", sanoo 
Weckman.

Työtä arjen ekotekojen eteen
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Joukko julkisuuden 
henkilöitä lahjoitti 
tavaroita Nihtisillan 
kaupan avajai sjuhlan 
arvontaan. Taiteilija 
Jani Leinonen lah-
joitti Minna Parikan 
kanssa suunnitellun 
kenkäparin.
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Kierrätys elämäntapana

Myös kierrättäjäkonkari Orvo 
Bogdanoff on huomannut, että 
uusiokäytön suosio on hänen elin-
ikänään kasvanut. 

"Se on hienoa. Säästämme todella 
paljon materiaalia, kun käytämme 
sitä uudelleen", toteaa eläkkeellä 
oleva entisöijä ja tietokirjailija.

Bogdanoff onkin Kierrätys-
keskuksen vakioasiakas Espoossa. 
Ennen Matinkylään aamukävelyl-
lä poikennut herra käy nykyään 
lähinnä Nihtisillassa.

Ahkeran entisöijän kotona onkin 

paljon näillä vierailulla löytyneitä 
asioita: kaappien ovet, huonekalut, 
pientavarat ja jopa lattioiden lami-
naatti ovat Kierrätyskeskuksesta. 
Myös historijoitsijan työssä uusio-
käytöstä on ollut iloa.

"Löydän monesti Kierrätys-
keskuksesta tarpeellista kirjalli-
suutta tutkimuksiin ja näyttelyi-
hin", kertoo lukuisia kirjoja kirjoit-
tanut Bogdanoff. 

Työtä arjen ekotekojen eteen 

"Olen tehnyt tämän kokonaan Kierrätyskeskuksesta hankkimillani mate-
riaaleilla", Orvo Bogdanoff kertoo komeasti koristellun piharakennuksen 
äärellä. Kuva: Henna Raatikainen

Itäkeskuksen kauppa 
avattiin marraskuussa.

Nihtisillan tavarataloa valmisteltiin talkoilla 
ennen avajaisia.
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Kaupat ja logistiikka

Asiakas- ja tavaramäärät 
2003–2013

Uudelleenohjatun tavaran 
jakautuminen 2013

Ilmaistavarat 32 %
Myydyt tavarat 68 %

Kierrätyskeskuksen kautta kulki 
vuonna 2013 melkein 2,3 miljoonaa 
tavaraa.

Asiakkaat

Ilmaistavarat

Myydyt tavarat

Kuljetukset 
2013

Noudot, yhteistyökumppanit 2,5 %

Viennit 19,5 %

Sisäiset ajot 8 %

Muut 4 %

Noudot, kotitaloudet ja taloyhtiöt 66 %

Vuoden aikana tehtiin noin  
19 900 ajoa. Tavaraa noudetaan 
Kierrätyskeskukseen maksutta ja 
viedään asiakkaan kotiin pienestä 
maksusta.

Avainluvut
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Tästä on kiittäminen muun muas-
sa vuoden alussa alkanutta B2B-
hanketta. Yritysyhteistyöhanke, 
tuttavallisemmin "B2B", kehittää 
tapoja edistää uudelleenkäyttöä 
kumppaniyritysten kanssa.

Yritysyhteistyön kehittäminen 
alkoi toimistoista

Yksi kokeiluista tuo Kierrätys-
keskuksen yrityksen luo – eli 
toimistoon. Perusajatus on, että 
yrityksen toimistossa järjestetään 
maksuton tavarankeräyskampan-
ja. Kokonaisuuteen kuuluu myös 
Koulutuspalvelu Tuuman pitämä 
ympäristöalustus.

"Tavoitteena on ohjata tavaraa 
uudelleenkäyttöön, tavoittaa uusia 
kierrättäjiä ja lisätä tietoa ympäris-
töasioista. Ja voi sanoa, että olem-
me onnistuneet tavoitteissa erittäin 
hyvin", toteaa B2B-hankkeen pro-
jektipäällikkö Petri Jussila.

Syksyn mittaan kampanjaa pilo-
toitiin 18 yrityksessä, joissa tavoi-
tettiin arviolta 5000 työntekijää. 
Yksi näistä yrityksistä oli Veikkaus, 
jossa pidettiin laaja kampanja 
Energiansäästöviikolla.      
   "Kierrätyskeskuksen toimisto-
kampanja oli meille erittäin toimi-

va ja onnistunut tapa tuoda esiin 
uusiokäytön merkitystä", toteaa 
Veikkauksen yhteiskuntavastuuasi-
antuntija Eeva Rissanen.

Uudet yhteistyömallit osaksi 
Kierrätyskeskusta

Toimistokampanja on kuitenkin 
vain yksi monista uusista yhteistyö-
piloteista. 

Vuoden aikana aloitettiin esimer-
kiksi kokeilu, jossa uusiokäyttöön 
sopivaa elektroniikkaa pyritään 
saamaan paremmin romun seasta 
korjattavaksi. Lisäksi yhteistyöyri-
tysten kanssa on kehitetty toimin-
tamalleja, joiden avulla muutoissa 
tai varastoista ylimääräiseksi jääviä 
tavaroita pyritään ohjaamaan suju-
vammin kierrätykseen.

"Kampanjamalleja kehitetään ja 
laajennetaan koko ajan. Mukavaa 
on se, että tähän mennessä yrityk-
siltä on tullut pelkästään positiivis-
ta palautetta", sanoo Jussila.

Päämääränä on, että parhaat 
uusista palvelumalleista jää-
vät hankkeen jälkeen osaksi 
Kierrätyskeskuksen perustoimin-
taa.

Hankkeen aikana myös yritys-
kalusteiden kierrätysyhteistyötä 

on tehostettu. Valtaosa menee 
tietenkin kiertoon, mutta jotain 
myös jää: syksyllä muun muassa 
HOK-Elannon myymälöiden entiset 
hyllyt pääsivät Kierrätyskeskuksen 
kauppoihin käyttöön.

Tuuma juurruttaa ympäristö-
asiat ruohonjuuritasolle

Yritysyhteistyö on tietenkin kuulu-
nut koulutuspalvelun ydintyöhön 
jo ennen hanketta. 

Vuonna 2013 Tuuma teki etenkin 
ympäristöjärjestelmien aloittami-
seen ja päivittämiseen liittyviä kon-
sultointeja ja koulutuksia. Muun 
muassa logistiikkayritys Hakonen 
Solutions uusi Ekokompassi-
sertifikaattinsa Tuuman tuella.

”Pelkkä dokumentti ei muuta 
mitään, mikäli asioita ei saada jal-
kautettua henkilöstölle", toteaa yri-
tyksen operatiivinen johtaja Janne 
Aikio.

 "Olemme saaneet koulutusten 
myötä henkilöstön huomioimaan 
jokapäiväisessä toiminnassa ympä-
ristöasiat ja kestävän kehityksen.” 

Koulutuspalvelu Tuuma 
ja B2B-hanke edistävät 
yritysten ympäristötyötä
Kierrätyskeskus on tehnyt vuonna 2013 
yritysyhteistyön saralla paljon. 

Työtä arjen ekotekojen eteen

B2B-hanke
Yritysyhteistyöhankkeen virallinen nimi on Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin  
rakentaminen yrityksille. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö vuosina 2013–2014.

www.ymparisto osaava.fi Tuuma osallistui Suomen ympäristöopiston 
SYKLIn Ympäristöosaava ammattilainen -koulutusmateriaalien tekemi-
seen. Verkkopalvelussa on alakohtaisia koulutuksia ympäristöasioista.
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Kierrätyskeskuksen ympäristö asiantuntija Pia Engström 
piti ympäristökoulutusta peliyritys Roviolle.
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Uudelleenkäyttö säästi  
yhä enemmän luonnonvaroja 
Kasvavien tavaramäärien ja tehokkaamman 
uudelleenkäytön myötä positiiviset ympäristö-
vaikutukset lisääntyivät.

Vuonna 2013 Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen toiminnan 
avulla säästyi jopa 14 prosenttia 
enemmän luonnonvaroja kuin 
edellisvuonna. Suurin syy tähän on 
se, että tavaraa ohjattiin uudelleen-
käyttöön yhä suurempi määrä.

Jos Kierrätyskeskuksesta vuoden 
aikana hankitut tavarat olisi han-
kittu uutena, olisi kulunut noin 

 26 000 tonnia enemmän 
kiinteitä luonnonvaroja

 2 miljoonaa kuutiota  
enemmän vettä 

 4 800 tonnia  
enemmän ilmaa. 
Hiilidioksidipäästöiksi 
muutettuina luku vastaa 
noin 6500 tonnia, eli arviolta 
650 suomalaisen vuotuisia 
päästöjä.*

Luonnonvarojen säästö on lasket-
tu vertaamalla, paljonko uusista 
raaka-aineista valmistettu tavara 
kuluttaa suhteessa kierrätettyyn. 

Luvut perustuvat MI-luonnon-
varalaskentaan, joka kertoo, pal-
jonko luonnonvaroja kuluu uuden 
tuotteen koko elinkaaren aikana. 
Kierrätyskeskus huomioi vertailus-
sa kierrätystuotteiden kuljetusten 
kulutuksen.

Tavarasta suurempi osa  
kiertoon

 
Vuonna 2013 tavoitteena oli myös 
ohjata entistä enemmän tavaraa 
uudelleenkäyttöön, mutta samalla 
vähentää jätteeksi joutuvan tava-
ran määrää. Toisin sanoen kas-
vattaa näiden suhteesta kertovaa 
uudelleenkäyttölukua.  
 

Suhdeluku kasvoikin vuoteen 
2012 verrattuna 12 prosenttia – eli 
yhä suurempi määrä materiaalista 
päätyi kiertoon!  
  Kierrätyskeskukselle tulevasta 
tavarasta myydään ja annetaan 
ilmaiseksi mahdollisimman pal-
jon, mutta silti jätettä muodostuu. 
Toimintaa tehostetaan ja materiaa-
leille kehitetään uusia käyttötapoja 
jatkuvasti. 

* Suomalaisen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 10 tonnia vuodessa.

Työtä arjen ekotekojen eteen

Asiakas näkee Kierrätys-
keskuksen kuitista, kuinka 
paljon kiinteitä luonnon-
varoja säästi ostaessaan 
käytetyn tavaran uuden 
sijaan.
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Uudelleenkäyttö säästi  
yhä enemmän luonnonvaroja 

* Suomalaisen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 10 tonnia vuodessa.

Ympäristötyö

Säästetyt luonnonvarat (tonnia)  
2009–2013

Uudelleenkäyttöluku

Polttoaineen keskikulutus
(litraa/km)

Ehkäistyt hiilidioksidipäästöt (tonnia) 
2009–2013

Säästetyt luonnonvarat

Ehkäistyt hiilidioksidipäästöt

Uudelleenkäyttöluku kertoo siitä, 
kuinka paljon tavarasta ohjataan 
uudelleenkäyttöön ja kuinka paljon 
päätyy seka- tai energiajätteeseen.
Mitä suurempi luku on, sitä suurempi 
osa materiaalista pääsee kiertoon.

Avainluvut
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Ekokompassi-todistus  
kertoo menestyksekkäästä 
ympäristötyöstä
Kierrätyskeskuksenkin toiminta tuottaa väistämättä päästöjä,  
mutta niiden minimoimiseksi on tehty paljon töitä. 

Vuonna 2013 Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskukselle myönnettiin 
Ekokompassi-todistus sisäisestä 
ympäristötyöstä. Ekokompassi on 
Ilmastoinfon ylläpitämä ympäristö-
järjestelmä yrityksille.

"Vaikka ympäristöasiat ovat 
keskeinen osa jokapäiväistä toi-
mintaamme, Ekokompassi-työ 
kokosi sisäisen ympäristötyöm-
me yhteen. Se on auttanut meitä 
kehittymään entisestään", toteaa 
Kierrätyskeskuksen ympäristö-
asiantuntija Kati Hinkkanen.

Tavoitteissa päästiin eteenpäin

Osana Ekokompassityötä päivi-
tettiin Kierrätyskeskuksen ympä-
ristöohjelma. Vuosien 2012–2014 
teemoja ovat jätteiden määrän 
vähentäminen, energiatehokkuus 
ja logistiikan tehostaminen. 

Vuoden 2013 aikana monis-
sa tavoitteista onnistuttiin. 
Esimerkiksi ajojen keskikulutus 
ja jätemäärä laskivat. Valtaosassa 
Kierrätyskeskuksen toimipisteis-
tä myös sähkönkulutus laski. 
Kokonaiskulutus kuitenkin kas-
voi toimipisteiden lisääntymisen 
myötä. 

"Lisäksi vuoden aikana on muun 
muassa edistetty ekologisempaa 
työmatkailua ja hankintapolitiik-
kaa osana hallinnon ja ympäristö-
koulun Green Office -tavoitteita", 
Hinkkanen lisää. 

Kesällä Kalasataman toimisto 
pääsi ulkopuolisten arvioijien teke-

mästä Green Office -kolmivuotistar-
kastuksesta kirkkaasti läpi.

Ekotukihenkilöt ja komposti-
vastaavat arjen ympäristötyön 
tukena

Sisäisessä ympäristötyössä tärkeää 
on henkilöstön osallistaminen. 
Kierrätyskeskuksen ympäristö-
työtä koordinoi ympäristötiimi, 
ja jokaisessa toimipisteessä on 
Ekokompassin toteutumisesta vas-
taavat avainhenkilöt.  

Lisäksi toimipisteissä on ekotuki-
henkilöt, jotka kannustavat muis-
tamaan ympäristöasiat työpaikalla 
myös arjen kiireessä. Yhdessä kau-
passa on jopa kompostivastaavat.

"Kompostista on ollut pieni 
vaiva ja iso hyöty", toteaa Henna 
Hujanen, joka kuuluu Vantaan 
Koivukylän tavaratalon neli-
henkiseen kompostointitiimiin. 
Komposti perustettiin vuoden  
2013 kesällä.

"Keräämme Koivukylässä koke-
muksia ja ohjeita, joita voimme 
jakaa muihin kauppoihin nii-
den aloittaessa kompostoinnin. 
Esimerkiksi kahvinporot ovat 
kompostoituneet yllättävän hyvin", 
Hujanen kertoo.

Kompostoinnin avulla pyritään 
pienentämään biojätteen määrää 
kierrättämällä se suoraan ravin-
teikkaaksi mullaksi, joka voidaan 
käyttää paikan päällä.

Ekopassi kehittää työnteki-
jöiden ympäristöosaamista

Jokainen henkilöstön jäsen myös 
osallistuu Kierrätyskeskuksen 
omaan ympäristökoulutukseen, 
Ekopassiin. 

Vuonna 2013 Ekopassi-koulutuksia 
pidettiin henkilö kunnalle 100 tun-
tia, yhteensä 780 osallistujalle. 
Koulutuksen rakennetta ja sisältöjä 
kehitettiin vuoden aikana paljon.

"Koulutukset olivat mielenkiin-
toisia, ja toki ne motivoivat esimer-
kiksi säästämään energiaa – myös 
kotona", toteaa Ekopassin suorit-
tanut Janne Siitonen. Siitonen on 
Kyläsaaren kaupan huonekaluosas-
ton tiiminvetäjä.

Ekopassi-todistuksen saa suoritet-
tuaan koulutuksen neljä perusosaa. 
Eniten tekniikasta kiinnostunutta 
Siitosta innosti energia-teema.

"Meillä lähti ihan lapasesta kes-
kustelu aurinko-, tuuli- ja aaltovoi-
masta!" hän nauraa. 

Työtä arjen ekotekojen eteen
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Henna Hujanen kuuluu Koivukylän kompostointitiimiin.
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Työtä arjen ekotekojen eteen

"Totta kai laitan Ekopassi-todistuksen ansioluet-
teloon. Ympäristöosaamisesta voi olla palkkaa-
valle firmallekin hyötyä", toteaa Janne Siitonen.

Kierrätyskeskuksen henkilökunta osallistui taas 
Kilometrikisaan työmatkapyöräilyn edistämisek-
si. Oman joukkueen sisällä kisan voitti Kyläsaa-
ren kaupan työntekijä Fredrik Riihijärvi, joka 
polki viidessä kuukaudessa 2398 kilometriä.
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Koulutus- ja verstastoiminta

SE-romun käsittelijöille 81 %

Uudelleenkäyttöön 19 % 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
2013

Ympäristökoulutus-  
ja neuvontatilaisuudet 2013

Ympäristökoulutuksen 
rahoitus 2013

SE-jätteen käsittelijöille 10 %

Hyötykäyttöön 90 %

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: 
Taulutelevisiot 
2013

Yhteensä 1016 tonnia. Laitteet 
joita ei voida korjata, ohjataan 
valtuutetuille SE-romun käsit-
telijöille SERTYlle sekä Suomen 
Kierrätysyhteisölle.

Ympäristökoulu 
Polku ja Kou-
lutuspalvelu Tuuma 
pitivät yhteensä 
639 tilaisuutta, jois-
sa tavoitettiin noin 
30 000 ihmistä. 
"Muut tilaisuudet" 
sisältää muun muas-
sa tapahtumia ja 
Kierrätyskeskuksen 
henkilökunnan 
ympäristökoulutuk-
set.

Kierrätyskeskuksen 
myymälätoimintojen 
tuotot auttavat yllä-
pitämään ympäris-
tökoulutustoimintaa. 
Koulutuslinjan koko-
naisrahoitus vuoden 
aikana on noin  
406 000 euroa. 
"Muut tulot" ovat 
pääasiassa palkkatu-
kia ja lisiä.

Joistakin laitetyypeistä saadaan kor-
jattua tai käytettyä varaosina paljon 
suurempi osa.

Alakoulut 40 %

Yläkoulut 7 %

Muut oppilasryhmät 14 %

Kasvattajat 7 %

Yritykset 11,5 %

Muut 9 %

Päiväkodit 11,5 %

Muut koulutukset 8 %

Rahoitus myymälä-
toiminnoista 43 %

HSY-neuvonta 26 %

Hankerahoitus 10 %

Muut tulot 13 %

Avainluvut
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Ympäristökoulu Polussa  
opitaan osallistumalla

"Ympäristöagenttina toimiminen 
on kivaa, mutta joskus vähän vai-
keaakin", toteavat Salma Yahya 
ja Mirna Tulutulu-Ba Helsingin 
Uutisissa. "Yleensä roskien lajittelu 
on helppoa, mutta aina mekään 
emme tiedä, mihin roskikseen 
jokin roska kuuluu."

Tytöt ovat osa Pelimannin 
ala-asteen ympäristöryhmää. 
Ympäristökoulu Polku on pitänyt 
heille ja muiden koulujen ympäris-
töryhmille opetustuokioita, joissa 

annetaan eväitä kestävän kehityk-
sen edistämiseen omassa koulussa.

"Polun päämääränä on lisätä 
ympäristötietoa ja muistuttaa 
kaikkien mahdollisuudesta toimia. 
Ympäristöryhmät ovat loistava esi-
merkki ruohonjuuritason vaikutta-
jista", toteaa Polun ympäristökas-
vattaja Hanniina Manner.

Pelimannin ala-aste kuului vuosi-
na 2012–13 myös Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden (HSY) kum-
mikouluohjelmaan. Kummikoulut 

saavat Polulta erityistukea ympäris-
tötyössään.

Uusi varjoteatteri kertoo kestä-
västä kulutuksesta

"Toiminnallisuus on se juttu, ja 
että oppilaiden ajatuksia oikeasti 
kuunnellaan", toteaa Latokartanon 
peruskoulun opettaja Ilona Juselius 
ja kiittää Polun opetustapaa.

Nyt hän on mukana Polun varjo-
teatteripajassa, jossa käydään läpi 

Maija "Muura-
hainen" yhdellä 
kesän kolmesta 
Lennu-ympäris-
töleiristä, Lennu 
Liito-oravan ja 
punakehyksisen 
ympäristötaide-
teoksensa 
kanssa.

Työtä arjen ekotekojen eteen

Kierrätyskeskus kouluttaa kasvavia 
ja kasvattajia ympäristöasioissa.
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uuden ympäristökasvatuspaketin 
opettamista. Polku kouluttaa kas-
vattajia monin tavoin, jotta he 
voivat viedä ympäristöviestiä eteen-
päin oppilailleen.

Kestävä kulutus -teemainen var-
joteatteripaketti ideoitiin yhdessä 
Nukketeatteri Sammon kanssa 
keväällä. 

"Nukke- tai varjoteatterin avulla 
voi käsitellä vakaviakin ympäristö-
asioita innostavasti. Draamallisuus 
tuo niihin sopivasti etäisyyttä – ja 
on hauskaa", kertoo Manner.

Yhteistyötä ja konsultointia

Koulutustyön ohella Polku on 
tehnyt vuonna 2013 paljon asian-
tuntijayhteistyötä. Esimerkiksi 
Globaalia ympäristökasvatusta 
-hankkeen Tuumasta toimeen -opas 
syntyi osin Polun asiantuntijatyö-
nä. Kierrätyskeskus on mukana 
Maan ystävien vetämän hankkeen 
ohjausryhmässä. 

Koulutusmateriaaleja tuotet-
tiin myös esimerkiksi HSY:lle 
Ämmässuon kaatopaikkavierailuita 
varten ja Vihreä Lippu -ympäristö-
ohjelmalle kestävästä kehityksestä.

Polku on ollut aktiivisesti muka-
na myös parantamassa luonto- ja 
ympäristökasvatuksen toiminta-
edellytyksiä valtakunnallisessa 
LYKE-verkostossa. Ympäristökoulu 
Polulle myönnettiinkin verkoston 
sertifikaatti vuonna 2013 ensim-
mäisten joukossa. 

Ympäristökoulu Polussa  
opitaan osallistumalla

"Polun kasvattajat ovat asiantuntevia 
ja kuuntelevat luokkien tarpeita erittäin 
hyvin", kiittää opettaja Ilona Juselius.

Helsingin päiväkodeista käyttää yhteistyöhanke 4V:ssä tuotettua Keke 
päiväkodeissa -opasta, kertoo Helsingin yliopiston kyselytutkimus. Polku 
tilasi oppaasta uuden painoksen vuonna 2013.40%

"Yhteinen käsitys – kes-
tävän kehityksen kas-
vatuksen ja koulutuksen 
sanasto ja käytännöt" 
-julkaisu osoitteessa 
www.yhteinenkasitys.fi.

Hankkeen rahoitti 
ympäristö ministeriö 
vuosina 2012–2013.

Käsitys-hanke laittoi 
ympäristökasva tuksen 
termit yksiin kansiin

Kierrätyskeskuksen 
Käsitys-hankkeessa 
määriteltiin lähes sata 
kestävän kehityksen 
kasvatukseen liittyvää 
termiä. Päämääränä oli 
saada asiantuntijaver-
koston voimin aikaan 
yhteinen käsitys ter-

mien sisällöstä ja siten 
sujuvoittaa yhteistyötä 
alalla.

"Julkaisu on erin-
omainen työkalu 
ympäristökasvatuksen 
käsitteiden ja eri toi-
mijoiden hahmottami-
seen", toteaa kouluttaja 
Anna Kettunen Suomen 
ympäristöopisto 
Syklistä.

1

Kestävän kehityksen kasvatuksen  
ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen
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Työtä arjen ekotekojen eteen

Verstailla luodaan  
vanhasta uutta
Kierrätyskeskuksen verstaat ehkäisevät jätteen 
syntymistä korjaamalla vanhaa ja tekemällä 
vanhoista materiaaleista uutta. 

Uudelleenkäytön lisäksi verstaiden tavoitteena on 
inspiroida ihmisiä korjaamaan tavaroita itse ja käyt-
tämään kierrätysmateriaaleja luovasti. 

Vuonna 2013 verstaiden liikevaihto kasvoi yli 14 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lisää mahdol-
lisuuksia toiminnan kasvattamiseen tuo se, että lop-
puvuodesta valtaosa verstaista muutti Espoon uuden 
Nihtisillan toimipisteen suurempiin tiloihin.

Kädentaitopalvelu Näprä 
kannustaa ekologiseen 
askarteluun

Uusiokäytön ja kädentaitojen yhdistäminen kiin-
nostaa kasvavissa määrin. Näprän kierrätettyjen 
askartelumateriaalien myynti nousi 12 prosenttia 
vuonna 2013, jatkaen aiempien vuosien kasvua.

Myös Näprä Ilmaistukun kautta kulki entistä 
enemmän askartelumateriaaleja epäkaupallisille 
tahoille, kuten kouluille – vuoden aikana liki 7,3 
tonnia. 

Kaikissa Kierrätyskeskuksen kaupoissa on pis-
teet, joista saa kierrätettyjä kädentaitotarvikkeita. 
Lisäksi Näprä järjestää kädentaitopajoja, sekä kai-
kille avoimina että tilauksesta esimerkiksi työ- tai 
polttariporukoille.

Plan B tekee uniikkeja  
tuotteita käsityönä

Plan B -ompelimossa ja verhoomossa tehdään 
kiertoon tulleista materiaaleista muodikkai ta vaat-
teita ja asusteita sekä entisöidään huonekaluja. 
Vuonna 2013 Plan B myi yli 1700 uusiotuotetta.

Vuoden aikana Plan B teki töitä entistä yhtenäi-
semmän malliston eteen. Uuteen mallistoon kuu-
luivat muun muassa videonauhoista tehdyt tuot-
teet, kuten läppärilaukut. Suosituimpia olivat yhä 
naisten vaatteet, etenkin tunikat ja hameet.

24
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Pyöräverstas antaa  
kaksipyöräiselle uuden 
elämän

Toista täyttä vuotta toiminut pyöräverstas siirtyi 
Espoon Matinkylästä Nihtisiltaan entistä ehompiin 
tiloihin. Verstaalla korjataan lahjoitettuja pyöriä ja 
puretaan niitä varaosiksi. 

Vuonna 2013 uudelleenkäyttöön ohjattiin yli 
1200 pyörää ja 1600 varaosaa. Yksi vuoden tai-
donnäyte oli Kierrätyskeskuksen messukäyttöön 
tehty pyörä, jota polkemalla voi ladata kännykän 
akkua. 

Elektroniikkaa korjaamalla 
säästetään luonnon varoja

Koivukylän, Kyläsaaren ja Nihtisillan verstailla kun-
nostetaan sähkölaitteita ja elektroniikkaa uudel-
leenkäyttöön. Nihtisillan uusissa tiloissa on entistä 
paremmat korjausmahdollisuudet ja muun muassa 
tulityötilat.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen tuotiin 
vuonna 2013 yhteensä 1016 tonnia sähkö- ja elek-
troniikkalaitteita. Korjauskelpoiset laitteet pyritään 
kunnostamaan. Loput toimitetaan valtuutetuille 
käsittelijöille, jotka erottelevat laitteista kaiken 
kierrätyskelpoisen. 

Elektroniikan valmistamiseen kuluu paljon luon-
nonvaroja, joten sen uusiokäyttö on tärkeää. Jos 
kaikki vuoden aikana Kierrätyskeskuksesta hanki-
tut laitteet olisi ostettu uutena, olisi kulunut  
melkein 10 000 tonnia kiinteitä luonnonvaroja.
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Hyvään kierteeseen 
-projekti antaa eväitä 
jatkotyöllistymiseen

Hankkeen avulla 
Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen 
työntekijät päivittävät 
työelämävalmiuksiaan ja 
kehittävät ammattiosaa-
mistaan. Tavoitteena on 
edistää työllistymistä 
määräaikaisen työjakson 

jälkeen ja luoda työllisty-
misen valmiuksien kehit-
tämiselle pysyvä rakenne 
Kierrätyskeskukseen.

Projekti on alkanut 
1.2.2012 ja jatkuu 
30.6.2014 asti. Projektin 
rahoittavat Euroopan 
sosiaalirahasto sekä 
Helsingin  
ja Espoon kaupungit.

Amos-hanke  
tuo osaamisen esiin

Ammattiosaamista 
välityömarkkinoilta 
-hankkeessa pyritään 
tuomaan työssä karttu-
va osaaminen näkyviin 
ja osoittaa se tutkin-
totodistusten tapaan. 
Hankkeessa koulute-
taan esimiehiä, jotta he 
osaisivat kartoittaa ja 

kehittää työntekijöiden 
osaamista paremmin.
Hanke toteutetaan 
Pääkau punkiseudun 
Kierrätyskeskuksessa 
2012–2014. 
Päätoteuttaja 
on Bovallius-
ammattiopisto. Sosiaali- 
ja terveysministeriön 
rahoittama Euroopan 
sosiaalirahaston hanke.

Sosiaalisen vastuun  
periaatteet
Uudet periaatteet tekevät Kierrätyskeskuksen 
sosiaalisesta työstä entistä näkyvämpää  
ja päämääristä yhä selkeämpiä.

 Hyvä työpaikka. Kierrätys-
keskus tarjoaa merkityksel-
lisiä työtehtäviä ja matalan 
kynnyksen väylän työelä-
mään.

 Vastuullinen yhteiskunnan 
jäsen. Kierrätyskeskus kehit-
tää toimintatapoja, jotka 
tarjoavat muille ihmisille, 
asiakkaille ja sidosryhmille 
mahdollisuuden osallisuuteen 
ja myös sosiaalisen vastuun 
kantamiseen.

 Hyvä naapuri. Kierrätys-
keskus luo mahdollisuuksia 
yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Yhteisö voimavarana

Kierrätyskeskus tekee sosiaalisesti vastuullista ympäristötyötä. Vuonna 2013 
tämän työn edistämiseksi määriteltiin Hyvään kierteeseen -hankkeen tuella 
Kierrätyskeskuksen sosiaalisen vastuun periaatteet.

Periaatteisiin kuuluu, olla...
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Daniel Clarke neuvoo Hannele 
Vikholmia Hietalahden kaupan 
englannin tunnilla. Vapaaehtoi-
set pitävät Kierrätyskeskuksen 
työntekijöille englannin ja suomen 
kielen kerhoja jatkotyöllistymisen 
tukemiseksi.

27
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Kierrätyskeskuksen tavoitteena on olla 
hyvä työpaikka, mutta myös mahdollistaa 
sellaisen löytyminen Kierrätyskeskuksen 
työjakson jälkeen. 

Yhteisö voimavarana

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksessa oli vuoden 2013 
aikana yhteensä yli 800 henkilöä 
erilaisissa palvelussuhteissa. Heistä 
yli 400 oli tuetulla työjaksolla, eli 
Kierrätyskeskus on merkittävä väli-
työmarkkinapaikka.

Hyvään Kierteeseen -hankkeen 
myötä Kierrätys keskuksessa on 
kehitetty tapoja tukea jatkotyöllis-
tymistä ja parantaa työelämätaito-
ja. Lisäksi on koulutettu esimiehiä 
valmentavan työotteen käyttöön.

Tässä auttavat joka kaupassa ole-
vat työvalmentajat. Vuoden 2013 
loppuun mennessä hankkeen kaut-
ta valmennustoimintaan oli osallis-
tunut 443 henkilöä.

Valmennus ja yritysyhteistyö – 
avaimet jatkotyöllistymiseen

"Pähkinänkuoressa: meni aivan 
loistavasti, juuri niin kuin pitikin. 
Kaikki mitä Kierrätyskeskuksessa 
tein, tuki jatkoa", toteaa Anne 
Raepuro tyytyväisenä.

Raepuro oli vuoden Matinkylän 
kaupassa kassalla palkkatuetussa 
työssä. Sinä aikana hän mietti 
yhdessä Kierrätyskeskuksen työval-
mentajan kanssa jatkotyöllistymis-
tä ja omissa tehtävissä kehittymis-
tä. Hän myös kävi työajalla hank-
keen järjestämissä koulutuksissa, 
muun muassa asiakaspalveluun 
liittyen.

"Työvalmentajat olivat hirveän 
innostavia ja positiivisia. Itseäkin 

motivoi, kun työhakemuksia katsoi 
yhdessä." 

Raepuro totesi pitävänsä asiakas-
palvelusta, ja Kierrätyskeskuksen 
työjakson päätyttyä jatkoikin kas-
satyössä, nyt henkilöstöpalveluyri-
tys Opteamilla. 

Opteam on yksi Kierrätyskes-
kuksen yritysyhteistyökumppaneis-
ta. Hyvään kierteeseen -hankkeen 
kautta syntyneiden kumppanuuk-
sien avulla pyritään helpottamaan 
työntekijöiden etenemistä heitä 
kiinnostaville aloille.

"Yhteistyö oli todella hyvä asia. 
Viihdyn työssäni, ja tämä on erin-
omainen tapa saada jalkaa oven 
väliin alalle. Vuorojakin on riittä-
nyt", Raepuro tiivistää.

Esimiesvalmennuksesta tukea 
arkeen

 
Yksittäisten ihmisten val-
mentamisen ja koulutusten 
lisäksi tarkoitus on kehittää 
koko Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen toimintakult-
tuuria ja tehdä työvalmennuksesta 
osa arkea.

Kierrätyskeskus on matalan kyn-
nyksen työpaikka, jossa on hyvin 
monenlaisia ihmisiä töissä eri roo-
leissa – työkokeilussa, palkkatuella, 
yhdyskuntapalvelussa, vakituisina. 
Työtehtäviä on autokuskista ympä-
ristökasvattajaan, ja äidinkieliä 
kymmeniä. 

"Esimieheltä vaaditaan meillä 

usein erityistä osaamista vuo-
rovaikutus- ja ohjaustaidoissa. 
Tämän tukemisessa on menty 
meillä hyvään suuntaan", toteaa 
Nihtisillan myymäläpäällikkö Pirjo 
Sorjonen, joka on ollut mukana 
kehittämässä esimiestyötä.

Esimiestaitoja on vahvistettu 
valmennuksilla, joissa käydään läpi 
mahdollisuuksia tukea työntekijän 
etenemistä ja kehittymistä. Hyvään 
kierteeseen teki työn tueksi esi-
miehille "Valmentava esimiestyö" 
-oppaan. Myös työntekijän osaa-
misen tunnistamista on kehitetty 
Amos-hankkeen myötä.

"Esimiehinä pyrimme opasta-
maan työntekijää löytämään itse 
oman osaamisensa ja jatkotoi-
veensa, ja tukemaan sitä myös 
tehtävänkuvien muutoksilla. Paljon 
on tietenkin ihmisen omasta innos-
tuksesta kiinni", toteaa Sorjonen. 

Hyvään Kierteeseen -hankkeen 
myötä Kierrätys keskukseen luo-
daan pysyvä malli työllistymisen 
valmiuksia tukemaan. Kaksi työ-
valmentajaa jatkaa hankkeessa 
kehitettyä toimintaa. Työ jat-
kuu myös nuoriin keskittyneen 
Nousukierteeseen-hankkeen myötä 
vuonna 2014. 

Hyvä työpaikka
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"Kaikille uusillekin sanoin aina, että Kierrätyskeskuksessa 
olemisesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Se avaa  
mahdollisuuksia", toteaa Anne Raepuro. Hän on tehnyt  
Kierrätyskeskuksen työjakson jälkeen töitä etenkin  
S-ryhmän kaupoissa Opteamin kautta.

Lopettaneiden työntekijöiden jatkopolut 2013

Työttömänä  51 %
Töissä avoimilla markkinoilla 14 %
Opiskelemassa 13 %
Palkkatuetussa työssä 6 %  
Ohjattu muiden palveluiden piiriin 5 %
Muu 3 %
Ei tietoa 7 %

Tilastossa mukana yhteensä 97 entistä työntekijää, jotka ovat osallis-
tuneet työvalmennukseen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa 
työskennellessään.
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Vastuullinen  
yhteiskunnan jäsen
Kierrätyskeskus pyrkii olemana vastuullinen yhteiskunnan jäsen 
myös järjestämällä vapaaehtoistoimintaa ja tukemalla  
epäkaupallisten tahojen työtä.

Voimaa vapaaehtoistoiminnasta

Lahjoituksilla 
tuetaan kult tuu ri -
toimintaa

Vuonna 2013 Kierrätyskeskus  
lahjoitti tai lainasi melkein  
1400 esinettä erilaisille epäkaupal-
lisille tahoille, kuten teattereille ja 
taiteilijoille ja opiskelijoille.
Osa näistä esineistä päätyi taiteilija 
Essi Vehkasen Aalto yliopiston tiloi-
hin pystytettyyn "Nest 1" -ympäris-
tötaideteokseen. Teokseen käytet-
tiin esimerkiksi vauvanpatjoja ja 
puutuoleja. 
"Löytöjen tekemisestä muotoutui 
tärkeä osa prosessia. Kierrätys antoi 
idean myös työlle: toteutin teoksen 
niin, että se voidaan toistaa ja kier-
rättää eri paikoissa tulevaisuudes-
sa", kertoo Vehkanen. 

"Tämä on erittäin mukavaa. 
Olen työtön eläkeläinen, enkä 
pysty olemaan kotona koko 
ajan. Sosiaalinen elämä kär-
sii. Sen ylläpitämiseksi käyn 
Kierrätyskeskuksessa", kertoo 
Masao Osada.

Hän on kävi vuonna 2013 
säännöllisesti Kyläsaaren kau-
passa vapaaehtoisena huoleh-
timassa ilmaistavaraosastosta. 
Kierrätyskeskuksen vapaaehtois-
toiminnan päämääränä on, että 
se tuo iloa molemmille osapuo-
lille. 

Vapaaehtoisille tehty kysely 
kertoo, että iso osa on mukana 
toiminnassa edistääkseen ympä-
ristöasioita. Toiset pitivät tärkeä-
nä esimerkiksi työllistämisen 
tukemista. Osadalle keskeisin 
motivaatio on sosiaalisuus ja 
mielekäs tekeminen.

Vuoden 2013 aikana vapaa-
ehtoisia oli noin 80. Toimintaa 
on kehitetty erityisesti 
Vapaaehtoistyöhanke VETYn 
myötä. 

Masao Osada ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna Lilja.

Yhteisö voimavarana
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Otteita  
vaikuttamistyöstä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus pyrkii 
vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskustelu-
un sekä ympäristötyön tilaan laajemminkin. 
Vuoden 2013 aikana muun muassa...

 Tehtiin kansallisen 
kestävän kehityksen 
strategiaa koskeva lau-
sunto ja kommentoitiin 
uuden SER-direktiivin 
täytäntöönpanoa 
ympäristöministeriölle. 

 VETY-hankkeessa tehtiin 
paljon työtä vapaaehtois-
toiminnan lainsäädännön 
selventämiseksi. VETYn 
ja vapaaehtoistoiminnan 
verkostojen aloitteesta 
työ- ja elinkeinominis-
teriö antoi kesällä 2013 
ohjeen, joka helpottaa 
työttömien työnhaki-
joiden osallistumista 
vapaaehtoistoimintaan. 

 Järjestettiin asiantun-
tijafoorumi virtsan lan-
noitekäytön edistämis-
estä yhdessä Huussi 
ry:n, Aalto yliopiston ja 
Kokemäen vesiensuo-
jeluyhdistyksen kanssa. 
Foorumi oli ensimmäinen 
laatuaan, ja siihen osallis-
tui tutkijoita, yritysmaail-
man edustaja, virkamie-
hiä ja päättäjiä. 
 

 Aloitettiin aktiivinen osal-
listuminen työvoima- ja 
yrityspalvelut -neuvotte-
lukunnan työhön.  

 Tehtiin LYKE-verkoston 
ja SYKSEn kanssa pal-
jon töitä luonto- ja 
ympäristökoulujen toi-
mintaedellytysten paran-
tamiseksi. Asian tiimoilta 
vierailtiin toukokuussa 
kansanedustajien luona ja 
elokuussa opetushallituk-
sessa. 

VETY-hanke tekee vapaaehtoi-
suudesta sujuvampaa

Vapaaehtoistyö yleishyödylli-
sessä yhteisössä -hankkeessa 
kehitetään Kierrätyskeskuksen 
vapaaehtoistoimintaa ja pyri-
tään helpottamaan vapaa-
ehtoistoiminnan edellytyksiä 
yleisesti.
Hanke saa rahoitusta Euroopan 
aluekehitysrahastolta. 
Kansallisena rahoittajana toimii 
Uudenmaan liitto. Toteutusaika 
1.2.2012–31.5.2014.  
www.kierratyskeskus.fi/vety

Muut hankkeet

Globaalia ympäristökasva-
tusta toiminnallisesti ekolo-
gisen velan viitekehyksessä 
Ympäristökoulu Polku on Maan 
ystävien kumppanina GYKEPE 
2 -hankkeessa vuosina 2013–
2014.

Moniarvoisuudella työllisyys 
tasapainoon
Kierrätyskeskus on kumppani-
na Palmenian hallinnoimassa 
Monatta-hankkeessa vuosina 
2011–2014.
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Taloudellisesti kestävää  
ympäristötyötä

Puheenjohtajan kynästä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yhteiskunnallinen yritys, joka 
toteuttaa kestävää kehitystä sen kaikilla osa-alueilla: ekologisella, 
sosiaalisella ja taloudellisella.

Pyrkimys pidentää tuotteiden käyttöikää toteuttaa hyvin ekologisesti 
kestävää kehitystä. Työllistäminen on keskeisintä sosiaalisesti 
vastuullisessa työssämme. Mutta mitä tarkoittaa tuo kolmas, eli 
taloudellinen kestävyys? 

Sen yksi puoli on tietenkin, että toiminta on järjestetty taloudellisesti 
vakaalle pohjalle. Eli se tukeutuu kierrätystavaroiden myynnistä ja 
jalostuksesta koituviin tuloihin, ei pelkästään yhteiskunnan tukiin ja 
avustuksiin. Tukien vastapainona ovat ne – vaikkakin vaikeasti arvioitavat 
– säästöt, jotka koituvat yhteiskunnalle jätekustannusten pienenemisenä, 
ympäristön tilan paranemisena ja sosiaalisina hyötyinä.

Toiminnalla ei kuitenkaan ole tarkoitus tuottaa taloudellista voittoa 
omistajilleen, ja tämä näkyy myös tuotteiden hinnoittelussa. Jotta 
toimintaa voidaan pitää yllä, tulee kuitenkin huolehtia myös siitä, että se 
on tehokasta ja myynnin osuus tuloista pysyy riittävän suurena. 

Uusiokäyttö on myös laajemmin ajateltuna taloudellisesti kestävää 
verrattuna kertakäyttökulttuuriin. Pidemmän päälle materiaalien 
kierrättäminen uusien tuottamisen tai louhimisen sijaan tulee 
halvemmaksi ja pitää myös talouden terveellä, ekologisesti kestävällä 
pohjalla. 

Kaikissa vaiheissa on tärkeä ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari, 
sillä laadukkaan tuotteen ikä on pitempi ja uusiokäyttö helpompaa. 
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, eikä rajallisella maapallolla ole varaa 
olla kierrättämättä!

On siis tärkeä kertoa selkeästi asiakkaillemme, mihin myynnistä 
saatavat varat käytetään: sataprosenttisesti vastuulliseen toimintaan.

Kierrätyskeskuksen hallituksen puheenjohtaja,
Pekka Kansanen

Vastuullista varojenkäyttöä
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Liikevaihdon kasvu  
2009–2013

Henkilöstökulujen kasvu  
2009–2013

Henkilöstömäärän kasvu 
2009–2013

Liikevaihto

Henkilöstökulut

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärät: 
vuoden viimeisen 
päivän tilanne.

Vuonna 2013 liikevaihto oli noin 4,7 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 5,4 miljoonaa euroa..  
Tulos jäi hieman tappiolliseksi (noin 4000 euroa).

Toiminnan rahoitus 
2013

Toiminnan kulut
2013

Palkkatuki 31,8 %

Toimintakulut 8,8 %

Kuntatuet ja -lisät 13,3 %

"Muut kulut" 14,5 %

Hanketulot 7,4 %

Muu 2,1 %

Myynti 45,4 %

Henkilöstökulut 76,7 %

Muut kulut ovat muun muassa 
vapaaehtoisia henkilöstösivu-
kuluja sekä logistiikka-, vies-
tintä- ja markkinointi- sekä 
hallintokuluja.

Avainluvut

Talous ja henkilöstö
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4 milj.

3 milj.
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Hallitus

Juhani Tenhunen  
Ympäristö ja 
kuluttajapoliitti-
nen yhdistys ry

Helena Rantanen 
Uudenmaan  
ympäristösuojelu-
piiri ry

Marja Dahl 
Espoon kaupunki

Pekka Kansanen 
(pj.) Helsingin  
kaupunki

Stefan Skog 
Vantaan kaupunki

Markus Turunen 
HSY

Hallitus ja johtoryhmä

Osakkeet ja osakkaat

Osakkeenomistaja

Kantasarjan osakkeet

Helsingin kaupunki

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Vantaan kaupunki

Espoon kaupunki

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry

Kauniaisten kaupunki

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Oy HYY-Yhtiöt Ab

Luonto-Liitto ry

Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Marttaliitto ry

Korson Linkki ry

Suomen 4H-liitto ry

A-sarjan osakkeet

Ruohonjuuri Oy

13 yksityishenkilöä yhteensä

Osuus äänistä (%)

52,0

26,0

7,8

7,8

2,8

1,0

0,7

0,7

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,01

0,06

Osuus osakkeista (%)

51,3

25,7

7,7

7,7

2,7

1,0

0,7

0,7

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,1

Yhtiön osakkeet on jaettu kahteen sarjaan, kantasarjan ja A-sarjan osakkeisiin. Osakepääoma 

oli vuoden lopussa 58 460 euroa. A-sarjan osakkeisiin ei ole lunastusoikeutta. Lunastusoikeus 

kantasarjan osakkeisiin on kaikilla kantasarjan osakkailla.

Osakepääoman jakauma vuonna 2013

Kanta-sarja (20 ääntä/osake)

A-sarja (1 ääni/osake)

2885 kpl

38 kpl

57 700 euroa

760 euroa
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Johtoryhmä

Aatos Weckmann
Myymälätoimintojen 
johtaja ja tj:n sijainen

Tuovi Kurttio 
Kehitysjohtaja

Elina Kauppila 
Henkilöstöjohtaja

Juha Lehtikuja 
Toimitusjohtaja

Katja Viberg
Koulutustoimintojen 
johtaja

Organisaatiokaavio 
2013

Hietalahden kauppa

Kehitysyksikkö Talousyksikkö

Ympäristökoulu Polku

Koulutuspalvelu Tuuma

Henkilöstöyksikkö

Atk-tuki

Viestintäyksikkö

Itäkeskuksen kauppa

Kyläsaaren kauppa

verstaat

verstaat

verstaat

verstaat

Koivukylän tavaratalo

Lajittelukeskus

Nihtisillan tavaratalo

Logistiikkayksikkö

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Myymälätoiminnot Yleiset tukitoiminnot Koulutustoiminnot



www.kierratyskeskus.fi

Koulutuspalvelu Tuuma
0400 348 115, 045 636 6310
tuuma@kierratyskeskus.fi

www.kierrätyskeskus.fi/tuuma

Ympäristökoulu Polku
0400 348 100
polku@kierratyskeskus.fi

www.kierrätyskeskus.fi/polku

Tilaa maksuton noutopalvelu  
kotiin tai taloyhtiölle
050 501 4858
noutopyynto@kierratyskeskus.fi

www.kierrätyskeskus.fi/nouto

Itäkeskuksen kauppa 
Kauppakartanonkatu 12
00930 Helsinki

Kyläsaaren kauppa 
Kyläsaarenkatu 8
00580 Helsinki 

Koivukylän tavaratalo
Hosantie 2
01360 Vantaa

Nihtisillan tavaratalo
Kutojantie 3
02630 Espoo

www.kierrätyskeskus.fi/kaupat


