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VT KIMMO HELISTÖN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KIERRÄTYS- 
PÄIVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKSI WORLD DESIGN CAPITAL 
-VUODEN TAPAHTUMIA 
 
Kvsto 6.10.2010, asia 9 
Khs 2010-1849 

 
Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 
 
”Huonekalujen, kodinkoneiden ja muiden käytöstä jääneiden tava-
roiden kierrättäminen on kierrätyskeskuksesta ja kirpputoreista 
huolimatta vaikeaa. Monet taloyhtiöt joutuvat vuosittain tilaamaan 
asukkaiden ylijäämätavaroiden takia siirtolavoja, joista käyttökel-
poisetkin tavarat päätyvät kaatopaikoille. 
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkittaisiin mahdol-
lisuuksia yhdessä HSY:n ja Kierrätyskeskuksen kanssa järjestää 
kierrätyspäiviä, jolloin ihmiset voisivat tuoda kierrätettävät tava-
ransa etukäteen sovitulle katu- tai torialueille kattavasti ympäri 
kaupunkia. kierrätyspäivät voisivat olla osa World Design Capital -
vuoden tapahtumia.” 
 
Aloitteesta on saatu 27.12.2010 HSY Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymän ja 4.3.2011 talous- ja suunnittelukes-
kuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 33 ja 34. 
 
Khs toteaa, että tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on tarjolla 
useita eri palveluita kierrätyskelpoisten tavaroiden eteenpäin toi-
mittamiseksi. Näistä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä tarjoaa mahdollisuuden tuoda käyttökelpoiset tavarat 
Kivikon ja Konalan Sorttiasemille, joissa on ns. kierrätyskontti 
käyttökelpoisille tavaroille. Kontin tavarat toimitetaan edelleen 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle. Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksella on toimipisteidensä vastaanoton lisäksi 
maksuttomat Hyvä kiertää -autot käyttökelpoisille vaatteille ja 
pientavaralle sekä maksuton nouto huonekaluilla ja elektroniikalle. 
HSY tarjoaa myös tuottajayhteisöjen kanssa keväisin kiertävien 
autojen palveluita maksutta kotitalouksille. Lisäksi Helsingin kau-
pungin ylläpitämä rakennustarvikkeiden kierrätyskeskus Oulunky-
lässä vastaanottaa uusia ja käytettyjä rakennusmateriaaleja, lait-
teita ja koneita. Seudulla toimii myös hyväntekeväisyyteen varoja 
kerääviä kirpputoreja, joihin otetaan vastaan lahjoituksena käyttö-
kelpoista tavaraa. 
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Khs katsoo, että nykyinen käytetyn, käyttökelpoisen tavaran hyö-
dyntämisen palveluvalikoima on alueella korkeatasoinen ja katta-
va. 
 
Khs toteaa, että HSY tehostaa tiedotusta nykyisistä kierrätysmah-
dollisuuksista yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuk-
sen kanssa. Jäteneuvontaa voidaan suunnitella myös osana 
World Design Capital -vuoden tapahtumaa. 
 
Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
 
(Ryj / Erja Saarinen, puh. 310 36102) 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1849 
 
ALOITE KIERRÄTYSPÄIVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että tällä hetkellä pääkaupunki-
seudulla aloitteessa mainittujen tavaroiden (mm. käyttökuntoiset huo-
nekalut ja kodinkoneet) kierrättäminen on asukkaille ilmaista ja vaiva-

tonta. Pääkaupunkiseudulla toimii tällä hetkellä yksityisiä toimijoita 
(mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus), jotka ottavat vastaan ve-
loituksetta käyttökuntoisia tavaroita. Kyseiset yksityiset toimijat myös 
hakevat pääkaupunkiseudulla maksutta kotoa mm. aloitteessa mainittu-
ja käyttökuntoisia huonekaluja ja kodinkoneita. Lisäksi Helsingin kau-
pungin ylläpitämä rakennustarvikkeiden kierrätyskeskus Oulunkylässä 
vastaanottaa uusia ja käytettyjä rakennusmateriaaleja, laitteita ja konei-
ta. 
 
Tilanteessa, jossa yksityiset toimijat tämän tyyppisessä asiassa tuotta-
vat markkinaehtoisesti palveluja asukkaille, saattaisi julkisen toimijan 
mukaantulo kyseisille markkinoille vaikeuttaa yksityisten toimijoiden 

toimintamahdollisuuksia. Näin ollen tämän tyyppisessä toiminnassa jul-
kisen toimija ei ole syytä laajentaa toimintaansa sellaisille alueille, jois-
sa yksityiset markkinat toimivat asukkaan kannalta ilmaisella sekä vai-
vattomalla tavalla. 
 
Kyseisen kaltaista palvelua on myös vaikea mieltää sellaiseksi perus-
palveluksi, jota julkisen toimijan voitaisiin edellyttää tuottavan. 
 
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa myös, että jos julkinen toimija al-
kaisi järjestää mm. aloitteessa mainittuja kierrätyspäiviä, niin koituisi 
tästä kuluja. Nämä kulut olisi rahoitettava verovaroista. Jos taas tästä 
asukkaille tarjottavasta kierrätyspalvelusta perittäisiin maksu, ei tälle 
julkisesti tarjottavalle palvelulle syntyisi todennäköisesti riittävää asia-
kaskuntaa, koska vastaavaa palvelua olisi tarjolla asukkaille ilmaiseksi.  
 
 
TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS 
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Tapio Korhonen  Ari Hietamäki 
rahoitusjohtaja  erityissuunnittelija 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö  

Khs dnro 2010 – 1849 / 681  

Kulke dnro 2011 - 51 / 681 

 

 

Lausunto kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistön aloitteesta 

kierrätyspäivien järjestämisestä osaksi World Design Capital –vuoden 

tapahtumia 

 

 

Helsingin kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistö ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 6.10.2010 

valtuustoaloitteen kierrätyspäivien järjestämisestä osaksi World Desig Capital -vuoden 

tapahtumia. 

 

Kulttuurikeskus katsoo, että vaikka kierrätystoiminta on aina kannatettavaa, se ei sisälly 

keskeisenä kulttuurikeskuksen toimintaan, joka tukee tekijöiden aloitteesta tapahtuvia taiteen 

ilmiöitä. Omassa toiminnassaan kulttuurikeskus pyrkii kierrättämään tarpeettomaksi käynyttä 

käyttökelpoista tarpeistoaan. 

 

Tällä hetkellä kierrätyskelpoisten tavaroiden kierrätys on hyvin järjestettyä Helsingissä ja 

ihmisten käytettävissä on runsaasti erilaisia kierrätysmahdollisuuksia, kuten käy ilmi HSY:n 

lausunnosta 17.12.2010. Valtuustoaloitteessa kuitenkin todetaan, että kaupungilla näkyy silti 

runsaasti väliaikaisia siirtolavoja taloyhtiöiden asukkaiden ylijäämätavaroita varten. Asukkaille 

voisi olla paikallaan esimerkiksi erillisellä kampanjalla muistuttaa ja tiedottaa eri 

kierrätysvaihtoehdoista ja tehdä tavaroiden kierrätys helposti lähestyttävämmäksi.   

 

Kulttuurikeskus yhtyy myös talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossa 1.3.2011 todettuun 

mahdolliseen kierrätysalan yksityisten toimijoiden toimintamahdollisuuksien vaikeutumiseen, jos 

julkinen toimija tulisi mukaan kyseisille markkinoille. 
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Varsinaisia design-tavaroita niiden arvon takia harvemmin suoranaisesti kierrätetään. Vaikka 

käytettyjen design-esineiden myynti on siirtynyt yhä enemmän internetin 

huutokauppasivustoille, niin World Design Capital 2012 -vuoden tapahtumissa voisi olla mukana 

design-kirpputori, jossa kaupunkilaiset voisivat myydä tarpeettomaksi käyneitä design-astioita, -

huonekaluja ja -tavaroita. World Design Capital –vuoden tapahtumien yhteydessä voisi olla 

myös kierrätyksen ideologiaa tukevaa tiedotusta. 

 

 

 

 

 

 

Veikko Kunnas 

 

vs. kulttuurijohtaja 

Helsingin kulttuurikeskus 

Kalevankatu 6, PL/P.O. Box 4710 

FI - 00099 Helsingin kaupunki 

tel. +358 9 310 37000, mobile. +358 40 3341204 

veikko.kunnas@hel.fi    www.hel.fi/kulttuuri 
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I/,USUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN KIERRATYSPIiNNSTÄ

World Design Capital Helsinki zorz -projektia toteuttavalta Kansainväliseltä designsäätiöltä

on pyydetty lausunto koskien kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistön 6.ro.zoro tekemää

valtuustoaloitetta kierrätyspäivien järjestämisestä osana World Design Capital Helsinki -

vuoden ohjelmaa.

Lausuntopyyntöön on liitetty valtuustoaloitteeseen pyydetyt lausunnot HSY:ltä ja Helsingin

kaupungin talous- ja suunnittelukeskukselta.

Kansainvälisellä designsäätiöllä ei ole syytä poiketa näiden Helsingin kaupungin

kierrätystoiminnasta vastaavien asiantuntijoiden kannasta. Näin ollen emme lähde

edistämään valtuustoaloitteen mukaista tapahtumaa WDC-vuoden ohjelmaan.

Ohjelmajohtaja, World Design Capital Helsinki zorz
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