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1. Toteuttajan nimi
Kehittämisyhtiä Keulink Oy.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Multian vetovoimatekijät ja kiertotalous -hanke (MUKI) 4 7/2020

3. Yhteenveto hankkeesta
Hanke selvitti uusia mahdollisuuksia Multian kierrätyspisteen toiminnan kehittämiseen kiertotalouden
parissa. Hankkeen aikana kehitettiin uusia tuotteita mm. teollisuuden ylijäämähuovasta ja löydettiin
kuntouttavaan työtoimintaan soveltuvia uusia työtehtäviä lähiseudun yrityksistä.

Laajan kyselyn pohjalta selvitettNn Multian kunnan vetovoimatekijöitä ja muodostettiin niistä viestinnällisiä
kärkiä, joita hyödynnettiin viestinnässä jo hankkeen aikana ja joita on tarkoitus hyödyntää jatkossa mm.
osana kuntamarkkinointia.

Hankkeen aikana työllistyi yksi kierrätyspisteen toiminnassa mukana ollut henkilö vapaille työmarkkinoille
ja toinen aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa hankkeessa kehitettyjen tuotteiden valmistuksen parissa.

Vetovoimakärkien osalta saatiin valtakunnallista näkyvyyttä 21.4. julkaistussa Helsingin Sanomien Kasvu -

liitteessä, joka jaettiin 100 000 talouteen.

Hankkeen aikana tehtiin kannattavuuslaskelmia, joiden mukaan Kierrätyspiste tuottaa nykyisellä toiminnan
voluumilla omat kulunsa takaisin kuntatalouden suorina säästäinä, sekä epäsuorasti
yhteiskuntataloudellisena hyötynä ja yleisenä hyvinvoinnin lisääntymisenä.

4. Raportti
Hanke käynnistyi 1.9.2020 ja päättyi 30.4.2021.

4.1 Hankeen tavoitteet

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Hankkeen keskeisiä vaikuttavuustavoitteita olivat kiertotalouden mahdollisuuksien nykyistä parempi
hyödyntäminen alueella ja sitä kautta ilmastonmuutoksen haittojen pienentäminen, työttömyydestä
aiheutuvien taloudellisten ja yhteiskunnallisten kustannusten hillitseminen, ihmisten hyvinvoinnin
parantaminen sekä Multian kunnan vetovoimaisuuden lisääminen esimerkiksi kuntaan muuttamista
harkitsevien uusien asukkaiden ja sijoittumista harkitsevien yritysten näkökulmasta.

TULOKSE Hankkeen aikana on muodostunut verkostoja, jotka mahdollistavat jatkossa
kiertotalouteen perustuvan kuntouttavan työtoiminnan laajentamisen ja edelleen kehittämisen.
Hankkeen aikana on työllistynyt yksi henkilö kierrätyspisteen toiminnan kautta vapaille työmarkkinoille
ja toinen henkilö on aloittanut kuntouttavan työtoiminnan hankkeessa kehitettyjen
kiertotaloustuotteiden parissa. Tätä kautta on syntynyt suoraa säästöä kuntatalouteen. Hankkeen
aikana kierrätyspisteen yhteisöllisyys on vahvistunut entisestään lisäten hyvinvointia mm.
tuotekehitystyöpajojen kautta. Hankkeessa toteutettu selvitys kunnan vetovoimatekijöistä ja sen
pohjalta laadittu Helsingin Sanomien Kasvu liitteen advertoriaali ovat terävöittäneet viestintää kunnan
vetovoimatekijöistä. Hankkeen tulokset on integroitu kunnan strategiayöhön.



4.1.2. Hankkeen välittömät tavoitteet

Hankkeen välittömät tavoitteet olivat:

1. Luodaan uusi toimintamalli Multian kunnan kierrätyskeskustoiminnalle. Toiminta laajenee pitkällä
tähtäimellä hankkeessa esiin nousseiden ideoiden ja hankkeessa selvitettyjen
yhteistyökumppaneiden kautta.

2. Multian vetovoimatekijät nostetaan esille ja niistä valitaan 3-5 kärkeä, joista tiedotetaan laajemmin
alueen ulkopuolisille kohderyhmille.

3. Kierrätyskeskustuotteiden sekä Multian kunnan valittujen vetovoimakärkien tiedottamisessa
hyödynnetään digitaalisia kanavia. Tähän käytetään tarvittaessa ostopalveluja.

TULOKSET:

Tavoite 1: Hankkeessa tehtyjen resurssikatselmusten, nykyisen toiminnan arvioinnin sekä yritysten ja
kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan tehtyjen selvitysten pohjalta on luotu realistinen näkemys
siitä, minkä tyyppisiä toimintoja nykyisillä resursseilla ja olemassa olevalla verkostolla voidaan tehdä.
Samalla on arvioitu niitä kehittämis-ja investointitarpeita, joita toiminnan merkittävä laajentaminen
ja/tai uudistaminen edellyttäisi. Hankkeessa on kehitetty kiertotaloustuotteita, jotka soveltuvat hyvin
kuntouttavassa työtoiminnassa tehtäviksi ja joiden pienimuotoinen tuotanto on käynnistynyt hankkeen
aikana. Toimintamalli on esitetty kootusti liitteessä 1.
Tavoite 2: Hankkeessa tehtiin laaja kysely kunnassa sijaitseviin yrityksiin ja yhdistyksiin
vetovoimatekijöiden selvittämiseksi. Kyselyllä saatiin hyvin vastauksia ja niissä kiteytyivät hyvin saman
suuntaisesti näkemykset kunnan vahvuuksista. Nämä olivat myös saman suuntaisia aiemmin laaditun
kuntastrategian kanssa. Tulokset on esitetty liitteessä 2. Tuloksia saatiin hyödynnettyä mm.
julkaisemalla Helsingin Sanomien Kasvu -liitteessä advertoriaali, joka levisi valtakunnalliseen jakeluun
100 000 kappaleen kohdennetulla jakelulla paperilehtenä sekä digiversiona. Vetovoimakärkiä on
hyödynnetty tuoreeltaan myös Ytyä työnhakuun -rekrytointitapahtumassa kuntien esittelyt -osiossa,
jota kautta kuntakuvaa on saatu viestittyä laajasti Keski-Suomen lisäksi Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja
Pohjanmaalle.
Tavoite 3: Vetovoimakärjistä viestimisessä hyödynnettiin digitaalisia kanavia tavoitteen 2 tulosten
osoittamalla tavalla. Tuotteista tiedottamista digitaalisten kanavien kautta tutkittiin ja todetthn, että
esimerkiksi Multian kunnan oman verkkokaupan perustaminen on mahdollista jatkossa, mikäli tuotanto
laajenee nykyisestä. Tuotteista tiedotettiin myös Keulinkin Facebook sivulla.
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4.2 Toteutus ja tulokset

a. Toimenpiteet ja tulokset

TOIMENPIDE 1
Hanke selvittää, mitä uusia kierrätysmahdollisuuksia Multian kierrätyskeskus voi ottaa toimintaansa.

TULOKSET: Hankkeessa tehtiin kysely yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoille siitä, minkälaista
ylijäämä-ja kierrätysmateriaalia yrityksissä syntyy. Samalla katselmoitiin kunnassa olevat resurssit, jotka
ovat käytettävissä kierrätyskeskuksen toimintaan. Keskeisiä tuloksia:

O kiertotalousmateriaalia on saatavilla kaikkiaan 12 yrityksestä Multialta ja lähiseudulta
O määrät ovat vähäisiä ja saatavuus vaihtelee, eikä alueella juurikaan ole suuria materiaalivirtoja

lukuun ottamatta poistotekstiilejä
O logistiikka on haasteellista, kuljetuskaluston hankkiminen tätä tarkoitusta varten nykyisellä

tuotannon voluumilla ei ole kannattavaa
O tilat soveltuvat pääosin pienimuotoisten ja “siistien” töiden tekemiseen, likaisia tai tilaa vaativia

töitä ei ole juurikaan mahdollista tehdä, muutoin kuin pienten puutöiden osalta kunnan
omistamassa puutyötilassa ja kuntoutujien kotona soveltuvin osin

O ohjaajaresurssi on sidottu työpajalle ja sen päivittäisiin työtehtäviin, joten työntekijöiden
ohjaaminen kierrätyspisteen ulkopuolella ei ole mahdollista sellaisissa tehtävissä, jotka vaativat
jatkuvaa valvontaa ja ohjausta (esim. työkoneiden käyttö)

Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisillä resursseilla on mahdollista toteuttaa pienimuotoista
tuotannollista toimintaa omakustannehintaan, näistä esimerkkinä yritysten logoilla varustetut, huovasta
valmistetut jääkaappimagneetit.

TOIMENPIDE 2
Hanke selvittää, löytyykö yrityskentästä sellaisia yrityksiä, joiden tuotteiden viimeistelyssä voidaan
hyödyntää kierrätyskeskuksen työvoimaa.

TULOKSET:
Hankkeessa tehtiin kysely yrityksiin. Kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin ja
palkkatukityöhön soveltuvia tehtäviä tarjosi 9 yritystä. Suurin osa työtehtävistä oli sellaisia, jotka
vaativat henkilön paikallaolon yrityksessä, eivätkä näin ollen sovellu kuntouttavaan työtoimintaan.
Joitakin tehtäviä, kuten tarrojen liimaamista ja kirjeiden kuorittamista on mahdollista tehdä myös
kierrätyspisteeltä käsin.

Mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi:
O tarrojen liimaaminen kirjekuoriin ja kuorien täyttäminen
O villan lajittelu ja pussitus
O tuotteiden hyllytys
O tarrojen painatus
O purjerenkaiden teko
O kokoonpanotehtävät

Kunnan sosiaalitoimi käy yhdessä asiakkaan kanssa ja yhteistyössä TE-toimiston kanssa jatkuvia
neuvotteluja yritysten suuntaan työtehtävien ja työttömien henkilöiden yhteensovittamiseksi.
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TOIMENPIDE 3
Hanke selvittää ja laatu aiesopimukset kumppaniyritysten kanssa, joiden hukkamateriaaleista voi
kierrätyskeskus alkaa työstämään uusia tuotteita.

TULOKSET: Koska toiminta on pienimutoista ja tarve materiaaleille satunnaista, ei perusteita ko.
sopimusten laatimiseen hankkeen aikana ilmennyt. Mikäli huopatuotteiden kysyntä jatkossa
kasvaa, sopimuksen tekeminen Koskenpään Huopatehtaan kanssa voi tulla ajankohtaiseksi
materiaalin saatavuuden takaamiseksi. Haukiperukkeiden valmistukseen soveltuvaa teräslankaa
saatiin koevalmistukseen nimelliseen hintaan. Jäljelle jäävä teräslanka jää Multian kunnan
käyttöön.

TOIMENPIDE 4
Hanke selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia on tiedottaa tehokkaasti kierrätyskeskuksessa valmistettavista
tuotteista ja käytössä olevista palveluista, joita voidaan tarjota sekä yksityisille että yrityksille. Hankkeen
kustannuksella laaditaan tarkoituksenmukainen tiedotuskanava ja testataan sen toimivuus.

TULOKSET. Hankkeen aikana selvitettUn kyselyllä olemassa olevien fyysisten myyntipaikkojen ja
verkkokauppojen mahdollisuuksia kierrätyskeskuksen tuotteista ja palveluista tiedottamiseen.
Samalla käytiin keskusteluja Mun Keuruu -sivustoa kehittävän Koronasta kasvuun -hankkeen
kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on selvitetty myös mahdollisuus avata kierrätyskeskukselle oma
Johku-verkkokauppa Mun Keuruu -palvelun yhteyteen. Todettiin, että tarkoituksenmukaisinta
olisi hyödyntää jo olemassa olevia verkkokauppoja. Palvelujen ja tuotteiden tuotannon ollessa
tällä hetkellä hyvin pienimuotoista, päädyttiin kuitenkin siihen, että toistaiseksi tuotteita
tarjotaan Multian kunnantuvalle suoramyyntiin ja mikäli kysyntää on, laajennetaan
myyntikanavia jatkossa. Yritysten logoilla varustetuista jääkaappimagneeteista tuli hankkeen
aikana kaksi tilausta ns. “tuttavan kauppana”, mikä lienee riittävä markkinoinnin tapa jatkossakin
tällä hetkellä käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti huomioiden.

TOIMENPIDE 5
Hanke laatu kustannustehokkuuslaskelmat ja tiedottaa asiasta Multian kunnan yhteistyökumppaneita.

TULOKSET: Hankkeessa laadittiin Kierrätyspisteen osalta yhteiskuntataloudellinen laskelma
(Liitteessä 1) sekä laskelmat hankkeessa kehitettyjen tuotteiden valmistuksen kannattavuudesta.
Yhteiskuntataloudellisen laskelman keskeinen tulos oli, että Kierrätyspisteen toiminta on
yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa jo nykyisillä resursseilla ja nykyisessä mittakaavassaan.
Mahdolliset kiertotalouden tuomat uudet mahdollisuudet ja tuotteet voivat vahvistaa
kannattavuutta entisestään.
Tuotteiden osalta todettiin, että nykyisessä mittakaavassa niiden valmistaminen ei tuota
taloudellista hyötyä, mutta materiaalikustannukset saadaan katettua.

TOIMENPIDE 6
Hanke valitsee laajassa yhteistyössä (kunnan toimijat, päättäjät, asukkaat yms. työpaja) kunnan
vetovoimatekijöistä 3-5 kärkeä

TULOKSET: Hankkeessa tehtiin kysely Multian kunnan yrityksille sekä yhdistyksille ja
kansalaisjärjestöille. Kyselyjä lähetettiin 131 kpl ja vastauksia saatiin 10. Vastausten perusteella
oli erotettavissa neljä selkeää vetovoimakärkeä, jotka olivat:

O Yhteisöllisyys ja turvallisuus
O Toimivat peruspalvelut
O Luonto
O Luontomatkailun palvelut ja kehittämismahdollisuudet

Vetovoimakärjet on esitetty kootusti liitteessä 2.
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Hanke valitsee kärkivetovoimatekijöistä vähintään 3 vahvinta vetovoimatekijää ja tiedottaa niistä
laajemmin alueen ulkopuolisia kohderyhmiä asukas- ja työpaikkatavoitteisesti

TULOKSET: Valittuja vetovoimakärkiä hyödynnettiin hankkeen aikana 21.4.2021 julkaistussa
Helsingin Sanomien Kasvu -liitteen advertoriaalissa (Liite 3), jossa nostettiin esiin
Kierrätyskeskuksen merkitystä paikalliselle kiertotaloudelle ja yhteisöllisyydelle, kunnan toimivia
peruspalveluja, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta sekä luontoa. Liitteen jakelu oli 100 000 kpl ja
lisäksi julkaisu on luettavissa verkossa. Vetovoimakärkiä hyödynnettiin tuoreeltaan myös YTY
hankkeen järjestämässä Ytyä työnhakuun -verkkotilaisuudessa, jossa Multian kunta oli esillä sekä
rekrytoivana työnantajana että alueen kuntia ja niiden vetovoimaisuutta esittelevässä osiossa.

TOIMENPIDE 8
Hanke tiedottaa hankkeessa saaduista tuloksista Multian kunnan, Keulinkin ja Facebook -sivujen kautta.

TULOKSET Hankkeen aikana on laadittu Facebook-julkaisuja Keulinkin Facebook -sivulle, josta
niitä on jaettu edelleen Multian kunnan Facebook-sivuilla. Julkaisut ovat koskeneet mm.
järjestettyä huopatyöpajaa, vetovoimakärkiä, Helsingin Sanomien advertoriaalia sekä tuotteita.

b. Aikataulu
Hanke toteutettiin 1.9.2020-30.4.2021 välisenä aikana.

c. Resurssit
Hankkeessa oli palkattuna projektipäällikkö yhteensä 4 kk työaikaa vastaavan ajan. Suunnittelijan hoiti
hankkeen hallinnoinnin. Merkittävän resurssin muodostivat Multian kierrätyspisteen ja kunnan työntekijät
sekä kierrätyspisteen toiminnassa mukana olevat henkilöt.

d. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat 28304,00€, josta palkkojen osuus 19600,00, flat rate 4704,00€
sekä ostopalvelut 4000,00 €.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli yhteensä 28304,00€, josta julkinen rahoitus 100%.

e. Toteutusoletuksetja riskit
Hankkeen keskeisiä riskejä olivat, että sopivia kierrätysmateriaaleja ei olisi saatavilla ja että erilaisiin
työtehtäviin soveltuvia työttömiä henkilöitä ei löydy. Riskeistä ensin mainittu ei toteutunut, jälkimmäinen
sen sijaan toteutui ainakin jossain määrin. Työttömien henkilöiden tilanne vaihtelee ja vaikka sopiva henkilö
löytyisikin, niin mm. heikosta julkisesta liikenteestä johtuen kulkeminen yrityksiin esim. työkokeiluun ei
monesti ole mahdollista. Toisaalta kyse on kuitenkin positiivisesta ongelmasta, mikä näkyi mm. siten, että
hankkeen aikana yksi henkilö työllistyi suoraan vapaille työmarkkinoille, jolloin riski toteutui hankkeen
näkökulmasta, mutta henkilön itsensä ja yhteiskunnan näkökulmasta lopputulos oli positiivinen.

Toteutusolettamana oli myös, että hankkeen tulokset ovat pitkälti sidottuja kunnalla käytössä oleviin
resursseihin, kuten tiloihin ja ohjaajaresurssiin. Näiden ollessa rajalliset ei kovin laajaa kierrätystoimintaa
voitu lähteä edistämään.

Odottamattomana riskinä toteutui myös syksyllä 2020 Multian kunnassa käynnistyneet yt-neuvottelut,
joiden aikana ei ollut mahdollista palkata uusia henkilöitä palkkatukityöhön kuntaan ja ohjaajan työaikaa
leikattiin 20%.
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4.3 Hankkeen vaikutukset
Hanke on vaikuttanut suoraan Multian kierrätyskeskuksen toimintaan tuomalla uusia kiertotalouteen
perustuvia työtehtäviä ja siten laajentamalla ja monipuolistamalla työtoiminnan mahdollisuuksia jatkossa.
Tämä näkyy suorana taloudellisena säästönä kuntataloudessa. Uudet toimintatavat tuovat myös jatkossa
uuden “tukijalan” toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Ilmastonmuutokseen hankkeen voidaan olettaa vaikuttavan siten, että alueen yritysten tietoisuus
mahdollisuuksista erilaisten hukka-, ylijäämä- ja kierrätysmateriaalien kierrättämiseen on parantunut ja on
tunnistettu yksi mahdollinen paikallinen kanava, jonka kautta esimerkiksi tällä hetkellä poltettavaksi
menevää materiaalia voidaan ohjata ilmastoa säästävään hyötykäyttöön.

Hanke on myös lisännyt kierrätyskeskuksen henkilöstön osaamista erilaisten materiaalien käsittelyssä ja
tätä kautta lisännyt mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan.

vetovoimatekijöiden kirkastaminen tehostaa omalta osaltaan kuntamarkkinointia ja mahdollistaa jatkossa
entistä kilpailukykyisemmin uusien asukkaiden, kesäasukkaiden, matkailijoiden ja yritysten
houkuttelemisen paikkakunnalle. Tämä edistää omalta osaltaan maaseudun asuttuna ja elinvoimaisena
pysymistä ja ekologista elämäntapaa.

Hankkeen aikana korostui yhteisöllisyys monella tapaa ja hankkeen toimenpiteet, kuten advertoriaalin
tekeminen, tuotekehitystyö ja työpaja ovat havaittavasti tiivistäneet yhteisöllisyyden tunnetta ja nostaneet
sitä entistä enemmän ihmisten tietoisuuteen ja vaalittavaksi asiaksi. Tätäkin kautta voidaan arvioida, että
ihmisten hyvinvointi Multialla on lisääntynyt.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeessa saatujen kokemusten ja tehtyjen laskelmien pohjalta voidaan todeta, että kierrätyspisteellä on
suuri merkitys Multian kunnalle sekä talouden että yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeessa
löydetyt työtehtävät ja kehitetyt uudet kiertotaloustuotteet tuovat toimintaan lisäedellytyksiä ja
monipuolisia mahdollisuuksia, jolloin edellytykset kuntouttavalle työtoiminnalle paranevat. Tältä pohjalta
on hyvät edellytykset jatkaa toimintaa.

Uusien tuotteiden osalta erityisesti huopatuotteiden edelleen kehittämisessä on potentiaalia ja jo
hankkeen aikana yrityksissä havaittua kiinnostusta yrityslogoilla varustettuja huopatuotteita kohtaan
kannattaa hyödyntää.

Hankkeen aikana opetellut huovan painatustekniikat ja haukiperukkeen valmistus on dokumentoitu
hankkeen aineistoihin, mutta käytännön osaaminen on muutaman henkilön varassa. Osaamisen
säilyttäminen on oleellista toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, joten ko. osaamista kannattaa siirtää
uusille ihmisille aina kun se on mahdollista.

Tuotekehityksessä on edelleen paljon mahdollisuuksia. Ylijäämähuopa taipuu moneen tarkoitukseen ja
esimerkiksi nyt kokeilukappaleina valmistetut akustiikkataideteokset ovat teknisesti helppoja valmistaa.
Kiertotaloutta edistävänä ratkaisuna voisi kokeilla myös biopakkausmateriaalien käyttöä esimerkiksi
haukiperukkeen pakkauksessa. Tässä yhteistyökumppanina voisi toimia Gradia, jolla on
pakkausteknologiaan suuntautuvaa kehitystyötä ja hankkeita.

Yrityksistä selvitettyjen työtehtävien ja saatavilla olevien materiaalien tilanne muuttuu ajan myötä, joten
hankkeessa tehtyjä yrityslistoja kannattaa päivittää aika-ajoin ja hyödyntää tiiviissä yhteistyössä TE
palvelujen kanssa.
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Vetovoimakärjet on koottu tiivistettyyn muotoon ja ovat hyödynnettävissä jatkossa kuntamarkkinoinnissa
ja esimerkiksi kunnan työnantajakuvan vahvistajina rekrytoinnissa. Kuntastrategia uudistunee jälleen uuden
valtuustokauden myötä ja nyt terävöitetyt vetovoimakärjet voivat toimia tausta-aineistona strategiatyössä.

Tämän hankkeen aikana käynnistyi Multian kunnan selvitys mahdollisen reitistöjen kehittämishankkeen
käynnistämiseksi. Tässä yhteydessä asetettiin tavoitteeksi, että mikäli hanke käynnistyy, siinä pyritään
hyödyntämään kiertotalousmateriaaleja, esim. kuormalavoja, vUtoituksissa ja muissa rakenteissa.

Allekirjoitus ja päiväys

Keuruulla 5. toukokuuta 2021

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Reijo Himanen

projekti päällikkö

Ritva Pohjdisvirta

suunnittelija

LIITE 1: Multian kierrätyskeskuksen toimintamalli
LIITE 2: Multian vetovoimakärjet

MUU AINEISTO: Hankkeessa tuotettu muu aineisto on toimitettu Multian kunnalle sähköpostitseja kopioita
säilytetään Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tiedostopalvelimella.

1
rukka Kentala

toimitusjohtaja


