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Raportti Zero waste –haasteeseen 30.9.2019 
 
UniSport on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hanken Svenska handelshögskolanin yhteinen 
erillislaitos, joka tuottaa liikuntapalveluita Helsingin keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa, Otaniemessä, 
Töölössä ja Viikissä. UniSportin palveluita käyttävät yliopistojen opiskelijat ja henkilökunta, yritykset sekä 
kaupunkilaiset. Käyntikertoja on yli miljoona vuodessa. Kattavaan palveluvalikoimaamme kuuluu kuntosali- 
ja ryhmäliikuntapalvelut, palloiluvuorot, Personal Training ja hieronta, vain joitakin mainitaksemme. Meitä 
iloisia ja rohkeita, vastuullisia ja yhteisöllisiä unisportilaisia on jo yli kaksisataa. 
 
 

Kierrätys mahdolliseksi kaikilla UniSport-toimipisteillä 
 
UniSport on osa Helsingin yliopistoa, joten UniSportin jätehuollossa ja -kierrätyksessä noudatamme 
lähtökohtaisesti HY:n kierrätyskäytänteitä. Ylipistolta vuokratuissa tiloissa käytänteet eivät ole vielä 
riittävällä tasolla ja näihin on mahdollisuus puuttua yhteistyössä HY:n kiinteistöpalveluyhtiön (HY24/7) 
kanssa, joka hoitaa kyseisten kiinteistöjen huollon ja ylläpidon (sisältäen mm. jätehuollon).  
 
Osa liikuntatiloista on vuokrattu Yliopiston ulkopuolelta. Näissä kiinteistöissä UniSport on vuokrannut tilat 
siten, että se sisältää myös jätehuollon, joten kierrätyksen järjestäminen on kiinteistönomistajan vastuulla. 
Kyseisissä kiinteistöissä voimme vaikuttaa käytänteisiin joissain määrin sopimalla niistä kiinteistönomistajan 
kanssa. Myös näissä tiloissa on mahdollisuus parantaa käytänteitä, jotka lisäävät kierrätystä ja vähentävät 
jätteen muodostumista. 
 
Olemme aloittaneet HY:n kiinteistöpalveluyhtiön (HY24/7) kanssa selvitystyön liikuntatiloissa syntyvän 
jätteen laadusta ja määrästä. Tämän pohjalta luomme nykyistä kattavammat käytänteet, jotta pääsisimme 
kohti zero waste -tavoitetta. Pilotoimme Tiedekulman liikuntatiloissa kattavampaa kierrätysjärjestelmää, 
jonka pohjalta etenemme ensi vuoden aikana muihin yliopiston omistamiin liikuntatiloihin (Kumpulan 
liikuntakeskus, Viikin normaalikoulu, Porthania, Pohjoisen Hesperiankadun liikuntatilat). 
 
Tiedekulman pilotissa  
1.  Selvitämme mm.: 

• mitä jätettä syntyy 

• mitä me haluamme ja voimme lajitella 

• mitä jätteitä oheismyyntituotteistamme syntyy  

 

2. Päivitämme jätehuoltokäytänteet HY24/7 kanssa 

• selvityksen perusteella Tiedekulman liikuntatilat varustetaan kierrätysastioilla 

• huolehditaan lajittelupisteiden astioiden tyhjennys ja niiden jatkokäsittely 

 
3. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että jätettä ei syntyisi. 

 

Vanhojen urheiluvälineiden ja kuntoilulaitteiden eliniän maksimointi sekä vastuullinen 
hävittäminen kiertotalouteen pyrkien 
 
UniSportin käytänteet liikuntavälineiden hankinnassa ja huollossa ovat tällä hetkellä seuraavat. UniSport 
ostaa tarvitsemansa liikunta- ja kuntosalivälineistön hankintalain mukaisesti. Välineistöä huolletaan ja 
kunnostetaan säännöllisesti, jotta niiden käyttöikä saadaan maksimoitua. (Panostamme vuosittain noin 2 



henkilötyövuotta laite- ja välinehuoltoon). Käytöstä poistettavan välineistön kanssa menetellään 
tapauskohtaisesti. Isommissa hankinnoissa olemme selvittäneet mahdollisuutta voiko laitetoimittaja ottaa 
vanhan välineistön vaihdossa. Toisaalta, mikäli välineistö päätyy poistettavaksi, niin tällöin se voidaan 
myydä erittäin edullisesti tai lahjoittaa pääsääntöisesti yhteisöille, jotka voivat niitä vielä toiminnassaan 
hyödyntää (esim. urheiluseurat, kehitysapu) noudattaen Helsingin yliopiston ohjeistusta. 
  
Konkreettisina toimenpiteinä olemme mm. lahjoittaneet käytöstä poistettuja työvaatteita LIIKE ry:lle 
eteenpäin lahjoitettavaksi ja lahjoittaneet liikuntavälineistöä Vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoiden 
käyttöön. Olemme myös antaneet LIIKE ry:n toteuttaa liikuntakeskuksissamme liikuntavälineistökeräyksen, 
missä asiakkaat lahjoittivat omia liikuntavälineitään eteenpäin lahjoitettavaksi. Muutama vuosi sitten 
toimitimme yhteistyössä LIIKE ry:n kanssa kontillisen käytöstä poistettua kuntosalilaitteistoa Tansaniaan 
koulutuskäyttöön. 


