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Mikä on tulevaisuuden
kiertotalouskeskus?
Korona rajoitukset ovat laittaneet monen arjen aivan uuteen asentoon, ja
samalla työelämäkin on muuttanut muotoaan. Siitä huolimatta hausimme laittaa
teille tämän SUBTRACT -hankkeen ensimmäisen uutiskirjeen tulemaan, sillä
nyt, jos koskaan on myös aika katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja
miettiä, minkälainen huominen meillä on viiden vuoden päästä.
Suunnittelemme Pääkaupunkiseudulle tulevaisuuden kiertotalouskeskusta
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiertotalouskeskuksessa
jakamistalous, kierrätys, korjaus ja uudelleenkäyttö yhdistyvät yhteisöllisyyteen.
Ensimmäisissä visioissa Kiertotalouskeskuksesta löytyy paitsi
kierrätysmyymälöitä, myös kestävien periaatteiden kahviloita sekä työtiloja niin
harrastajille kuin kiertotalouteen liittyvien alojen pienyrittäjille. Lisäksi
kiertotalouskeskuksella vastaanotetaan materiaalikäyttöön tarkoitettuja jätteitä
sekä tarjotaan kierrätyksen opastusta ja kiertotalouteen liittyvien harrastusten
kursseja. Lopuksi asiakas voi esimerkiksi vuokrata polkupyörän tai sähköauton
tuotteiden kotiinkuljetusta varten.
Nämä maaliskuun lopun muutokset meidän elämässä korostavat vain
entisestään tarvetta tarjota näitä palveluja yhteisesti internetissä. Miten tämä
kaikki visiointi konkretisoituu? Mitä palveluja ja yhteistyökumppaneita saamme
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mukaan tähän uudenlaisen keskuksen toteutukseen?
Nyt on aika ottaa ensimmäiset askelmat ja viedä suunnitelmat seuraavalle
askelmalle, jotta pääsemme mahdollisimman pian konkretiaan.

Uuden kiertotalouskeskuksen ideoimiseksi
järjestettiin ryhmäkeskustelu
Tammikuinen tilaisuus järjestettiin HSY:n, Espoon kaupungin ja Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen yhteistyönä. Työryhmiin osallistui yli 20 sidosryhmien edustajaa. Ryhmät
luonnostelivat muun muassa kaksi erilaista konseptia uudelle kiertotalouskeskukselle, joka
tulee sijaitsemaan Espoon Kerassa.
Ensimmäinen konsepti on hajautettu malli, missä toiminnot ovat useassa pisteessä. Kierrätyskeskuksen
Nihtisillan myymälä kehittyy tulevaisuudessa muun muassa yritysyhteistyön kautta. Myymälällä on
yhteistyötä SOK:in halleilla sijaitsevan työpajatoiminnan tai ajanviettokeskuksen ja Keran pääkadulla
sijaitsevan erillisen infopisteen kanssa.
Toisessa konseptissa kiertotalouskeskuksen kaikki palvelut sijaitsevat saman katon
alla kauppakeskusmaiseen tapaan. Konsepti vaatii rahoitusta uuteen kiinteistöön ja kokonaan uuden
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yhteistyötavan. Tätä kehitetään nyt kovaa vauhtia!
Konseptin kehittämistyö jatkuu! Vaikka tilakatselmukset ja yrittäjätapaamiset ovat nyt jäissä, keskustelua
käydään etänä ja konseptin yksityiskohtia hiotaan. Onko sinulla ajatuksia kiertotalouskonseptiin liittyen?
Ota yhteyttä spostilla kati.hinkkanen@kierratyskeskus.fi tia reetta.janis@espoo.fi

Uudelleenkäyttöä edistäviä käytäntöjä
kartoitettiin kyselyllä
Uudelleenkäyttö on murroksessa muuttuvassa ympäristössämme ja varsinkin EU:n Green Deal ja kauapan
alan yhteiskunnallinen muutos tulevat muuttamaan tapaamme ohjata uudelleenkäyttöä. Kansainvälinen
kysely tehtiin useassa EU-maassa tammi-helmikuussa ja siihen vastasi Suomesta 11 jätehuollon,
kierrätyksen tai uudelleenkäyttöön liittyvän alan ammattilaista. Suuri kiitos kaikille vastanneille! Näiden
vastausten perusteella muun muassa seuraavat käytännöt näyttävät tarpeellisilta:
Uudelleenkäytön käsittely perusopetuksessa
Asiakkaille suunnatut innostavat kampanjat ja tapahtumat
Keskusten sijoittaminen asiakkaiden kannalta keskeisesti
Tuottajavastuun uudelleenkäyttötavoitteiden asettaminen tuotekategorioittain
Rahoituksen saaminen keskusten
liiketoimintamallien kehittämiseen, esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden perusteella
Pitkäaikaisen palkkatukirahoituksen saaminen keskusten työntekijöille
Koska otos Suomesta on niin vähäinen, ei kovin suuria johtopäätöksiä voi tehdä. Odotamme
mielenkiinnolla, mitä kaikkien osallistuneiden maiden yhteenvedosta saadaan tulokseksi.

Uudelleenkäyttöä
Perugiassa Italiassa

SUBTRACT -hankkeen kumppanimaista esittelemme nyt ensin pääkumppnin, Perugiassa toimivan
Aurin. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yksi hankekumppaneista.
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Italian Perugiassa toimiva jätehuoltoviranomainen AURI on Subtract-hankkeen pääkumppani. AURI on jo
perustanut Perugiaan kaksi kiertotalouskeskusta, joissa toimii sekä kierrätyskeskus että jätteiden alueellinen
kierrätyspiste. Lisäksi Perugiassa on päätetty yhdeksän tulevaisuudessa avattavan kiertotalouskeskuksen
maakunnallinen sijoittuminen. Alueellisen suunnitelman avulla varmistetaan, että asukkaita pystytään palvelemaan
kattavasti.

Muut hankekumppanit tulevat Ruotsista, Itävallasta, Espanjasta, Alankomaista ja Sloveniasta.

Kierrätyskeskuksen
ajankohtaiset
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus sulkee kaikki yhdeksän kivijalkamyymäläänsä toistaiseksi
koronavirustilanteen vuoksi 29.3.20 alkaen tai tarvittaessa aikaisemmin. Lahjoitustavaroita otetaan
edelleen vastaan Kyläsaaressa, Koivukylässä, Nihtisillassa ja Suomenojalla. Verkkokauppa toimii
normaalisti osoitteessa kauppa.kierratyskeskus.fi
Myymälät ovat siis avoinna näillä näkymin viimeistä päivää lauantaina 28.3. Siihen asti myymälämme ovat
avoinna normaalin aikataulun mukaisesti. Kierrätyskeskus aloittaa samalla koko henkilöstöä koskevat ytneuvottelut. Lue lisää tästä.
Nyt, jos koskaan, on tärkeä katsoa tulevaisuuteen, sillä Kierrätyskeskuksen palveluille tulee olemaan
paljon tarvetta seuraavien vuosien aikana.

Pidetään huoli toisistamme!
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