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Kierrätyskeskus yrityksenä
• 30 vuoden kokemus kiertotaloudesta  
• Voittoa jakamaton yritys – tuotto ympäristötyöhön ja työllistämiseen 
• Kolmannes työntekijöistä osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä 
• Vuonna 2020 43 milj. kiloa  säästettyjä kiinteitä luonnonvaroja 
• Missio: Kanssasi mahdollistamassa kestävää elämäntapaa 
ja luonnonvarojen riittämistä 



Rakennusosat ja irtain: 
molempia uudelleenkäyttöön 
purkukohteessa
Rakennusosat: Ikkunat, ovet, seinät, lattiat jne 

SE-tuotteet: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kuten kylmälaitteet, jääkaapit, pakastimet,  

pesukoneet, astianpesukoneet, sähköliedet, mikroaaltouunit, sähköiset lämmityslaitteet jne 

Keittiökalusteet: Rakennuksen kiinteät keittiöpinnat, kaapit, tiskipöydät jne 

Vesikalusteet: Hanat, wc-pöntöt, lavuaarit jne 

Muut kalusteet: Sohvat, tuolit, pöydät, naulakot, nupit, vetokoukut,  

kaapit, ilmanvaihtoventtiilit, patterit, väliovet, ulkokalusteet, pihakasvit, teollisuus 

koneet jne 



Hankkeen uudelleenkäyttökokeilut
1.Kaarelanraitti, koulu 

Helsingin kaupunki 
Maksuton auditointi  

ja vastaanotto toimipisteeseen 
– oma purkukohteista lahjoittava 

asiakaskunta jo olemassa 

Ydintoimintaa! Ohjaa 
systemaattisesti kiertoon 

TULOSSA

2.Lupajantie, 200 asuntoa 
Sato Oy 

Auditointi, ehjänä irroitus, valokuvaus, 
kuljetus, tuotesyöttö ja varastointi 

omakustanteisesti Kierken toimesta 

Haastava kattaa kustannuksia 
pelkällä myyntituotolla 

  

4.Myynti verkossa, 
nouto kohteesta 

Kuljetuskustannukset  
ja CO2-päästöt 

poistuvat toimijalta, 
isot rakennusosat  

kiertoon ilman  
varastointipaineita 

3.Jokimiehentie, asuntoja 
Pop up -tapahtuma, Sato Oy 

Suoramyynti kohteesta, kiitosta yleisöltä! 
Paljon koordinointia – kertaluontoisempaa, 

Vastuukysymyksiä asiakkaan omatoimisessa 
irroittamisessa & kuljettamisessa 

Vaatii porrastettua valvontaa 



POP UP -PILOTIN YMPÄRISTÖSÄÄSTÖ 

20 000 kg CO2-säästöjä 
Ja 145 000 kiloa luonnonvarasäästöä 

Kilot kertovat tavaran uudelleenkäytön positiivisen vaikutuksen: paljonko kiinteitä luonnonvaroja säästyy, 
 kun tuotteet ohjataan uudelleenkäyttöön, eikä vastaavia uusia tuotteita tarvitse valmistaa.  

Keskinmäärin suomalainen käyttää 40 000 kiloa luonnonvaroja vuodessa. 

�

Säästölukema voidaan  
sisällyttää rakennuksen elinkaarilaskeman 

ulkopuolisiin hiilijalanjälkeä  
pienentäviinvaikutuksiin



Hankkeen tähänastiset opit
+ Auditoinnilla saa tietoa mitä ohjata kiertoon: irtaimessa ja rakennusosissa oma erillinen 

kartoitus on paikallaan 

+ Kiertävät: (ulko)ovet, helat, ikkunat, naulakot, kylpyhuone- ja lääkekaapit, jääkaapit, liedet, 
hanat, rosterialtaat, lukot ja postilaatikot  

+ Suurimmat CO2-säästöt SE-laitteista – ohjaus kiertoon kannattaa, tarkastetaan aina! 

+Yhteiset pelisäännöt turvallisuus- ja vastuukysymyksiin – järjestäytyminen? 
Yksityishenkilöiden omatoiminen irroitus toisinaan turvallisuusriski 

+Uudelleenkäyttöprosessin digitalisointia tarvitaan 



Hankkeen tähänastiset opit
- Uudelleenkäyttötyövaiheita: auditointi, ehjänä irroitus valokuvat, tuotetekstit,(varastointi) ja mainonta 

- Myyntituotolla haastava kattaa koko prosessin kustannuksia: ehjänä irroitus tulisi olla 
systemaattista muiden materiaalien kierrätyksen yhteydessä toimijan puolesta 

- Sisäilmakohteet: ilmoitus ja puhdistus – tekstiilit suljetaan pois 

- Uudelleenkäyttö säästää jätekustannuksissa! Paljonko? 

- Oppilaitosyhteistyön haasteet: aikataulutus, kertaluontoisuus 



Työpajanostoja

- Kilpailutuksessa bonus urakoitsijalle toteutuneen uudelleenkäytön perusteella


- Tilaajan vaadittava uudelleenkäyttöön ohjaamista


- Pihoista tavaraa omatoimiseen uudelleenkäyttöön – tieto somekanaviin


- Suomalaisen alustatalouden kehitys uudelleenkäytössä


- Keskikustannus/irtaintyyppi ehjänä irroittamiselle! Tärkeä suunnitellessa irroitusta




Palvelumallimme

1. 
Maksuton 
auditointi 
kohteessa 

3. 
CO2- 

säästö- 
laskelma 

Vapaaehtoinen  
kartoitus!

Ehjänä Irroitus ja kuljetus  
maksullisena palveluna!

CO2-säästölaskelma 
elinkaarilaskelmaan tueksi 

2. 
Vastaanotto 

Kierken  
toimipisteeseen 



Kiitos! 

Jenni Särmä, Suunnittelija, Kierrätyskeskus Oy


