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Niemi Palvelut Oy  on Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys. Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja 
ulkomaanmuuttojen ohella Niemi on erikoistunut tapahtuma-, logistiikka- sekä nosto- ja haalauspalveluihin. Vuosittain 
yritys hoitaa noin 20 000 muuttoa ja 30 000 muuta palveluprojektia. Niemen toimintakeskukset sijaitsevat Helsingissä, 
Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa ja yritys työllistää noin 900 palvelutehtävien erikoisosaajaa. 

 
Niemen kierrätyspalvelun suosio kasvaa:  
YRITYKSET ENTISTÄ KIINNOSTUNEEMPIA KIERRÄTETTÄVÄN 
MATERIAALINSA ELINKAARESTA 
 
Kierrättämisestä on jo tullut yrityksissä arkipäivä ä, mutta yhä useampaa toimijaa kiinnostaa myös, 
mitä kierrätettävälle materiaalille tapahtuu poisku ljettamisen jälkeen. Monet organisaatiot toivovat 
että itselle tarpeettomat kalusteet saisivat kaatop aikkatuomion sijaan uuden elämän, kerrotaan Niemi 
Palvelut Oy:stä.  
 
Muuttopalvelusta parhaiten tunnetun Niemi Palveluiden kierrätyspalvelu perustuu jätelakiin 646/2011 8 § 
kirjattuun etusijajärjestykseen, jonka mukaan jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. 
 
Palveluun kuuluu kalusteiden, SER-romun, asiakirjojen, paperin ja muovin lajittelu uudelleenkäyttökelpoisiin 
ja materiaaliksi purettaviin sekä logistiikka ja raportointi. Palvelu on suunnattu sekä yksityis- että 
yritysasiakkaille.  
 
”Varsinkin yritysasiakkaidemme tiedostavuus on kasvanut koko ajan, erityisesti viimeisen vuoden aikana. 
Pelkän jaloista pois saamisen lisäksi yritykset haluavat tietää, mitä materiaalille seuraavaksi tapahtuu,” 
kertoo Niemen johtaja Juha Niemi.    
 
”Koska Niemellä hoidamme koko kierrätysprosessin, pystymme tarjoamaan tarkan datan muutto- tai 
uudistusprojektin ympäristövaikutuksista ja toimimaan samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä 
on nykyään merkittävä kilpailuetu.” 
 
Projektien skaala on laaja: Yksittäisistä kalusteista aina yli tuhansien kalusteyksiköiden jättiprojekteihin. 
Uudelleenkäytettävät kalusteet kunnostetaan ja myydään yhteistyökumppanin RealGreenin outlet-
myymälöissä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Paras kierrätysaste on työtuoleissa, joiden 
pelkkä säätömekanismi on satojen eurojen arvoinen. 
 
Esimerkiksi hiljattain toteutetun suuren pankkiasiakkaan uudistusprojekti käsitti 30 000 yksikköä eli 670 
tonnin edestä irtainta. Näistä peräti 80 prosenttia kunnostettiin uudelleenkäyttöön ja myyntiin sekä 
lahjoituksiin. Loput 20 prosenttia purettiin ja lajiteltiin materiaaleiksi: 40 tonnia metallia, 140 tonnia puuta ja 
13 tonnia muuta hyödynnettävää jätettä.  
 
Tärkein luku on kuitenkin se pienin: Kaatopaikalle kaikesta materiaalista päätyi pyöreä 0%. 
 
Kalusteiden ja materiaalin kierrättäminen säästää paitsi ympäristöä, myös euroja. Yritysmuutoissa asiakas 
voi saada takaisin jopa 10–15% hyvityksen muuton kokonaiskuluista, kun Niemi on kierrättänyt tarpeettomat 
kalusteet. Varsinkin suurissa muutoissa summat saattavat olla merkittäviä. 
 
”Suomen suurimpana muuttopalveluiden tarjoajana meillä on ollut eturivin näkymä siihen, miten 
kertakäyttökulttuuri vaikuttaa jätteen määrään. Siinä missä ennen kalusteet periytyivät sukupolvelta toiselle, 
nykyisin halvat huonekalut eivät välttämättä kestä edes yhtä muuttoa. Tämä kuormittaa ympäristöä 
kestämättömällä tavalla,” Juha Niemi toteaa.  
 
”Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen että tavaroiden elinkaari ei pääty ennen aikojaan, vaan niistä 
otetaan kaikki hyöty irti.”  
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