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Logistiikkainsinööri miettii jo kesää
Kirsi Tikkanen vastaa palveluverkoston kehittämisestä Jätekukon laajalla alueella. 

Keräyspisteverkosto ja jäteasemat ohjaavat jätevirran hyötykäyttöön.

Työnsä taitajia esittelee ympäristötoimialan 

monimuotoisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.

L  ELINA SAARINEN, TEKSTI JA KUVA

Siitä on kohta kymmenen vuotta, kun Kirsi Tikkanen ensi kertaa 
tuli Jätekukolle kesätöihin. Hän on nähnyt yhtiön palveluverkos-
ton kehittymisen alkutaipaleelta asti. Nyt Tikkanen toimii yhtiössä 

palveluverkostosta vastaavana logistiikkainsinöörinä.

Miten päädyit jätealalle?
Alun perin ajattelin, että sosiaaliala on minun juttuni. En edes tiennyt, 
että ympäristötekniikkaa voi opiskella, ennen kuin tapasin mieheni, 
joka opiskeli tätä alaa. Minäkin sitten valmistuin ympäristötekniikan 
insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulusta 2005.

Mitä työhösi kuuluu?
Vastaan palveluverkoston kehittämisestä ja päivittäisistä toiminnoista. 
Palveluverkosto on laaja käsite. Siihen kuuluu 140 ekopistettä, lähin-
nä mökkiläisiä ja haja-asutusalueen asukkaita palvelevat 144 alueke-
räyspistettä sekä 19 jäteasemaa 17 kunnassa. Alueella on 209 000 
asukasta plus noin 27 000 mökkiläistä.

Mitä työsi on käytännössä?
Vastaan pisteiden päivittäisestä kunnossapidosta, kunnostuksesta ja 
tarvittaessa uusien rakentamisesta. Nyt suunnittelen jo ensi kesää ja 
aluekeräyspisteiden kattamista ja kunnostamista sekä siihen liittyvää 
kilpailutusta. Varmistan, että pisteissä on riittävästi kapasiteettia ja että 
keräyssykli on sopiva. Näissä auttaa kuljettajien käytössä oleva TCS-
järjestelmä, jonka kautta reklamaatiot ja viestit kulkevat. Jäteasemilla 
kehitän rakenteita ja vastaan jäteasemien hoitajien ohjeistuksesta ja 
koulutuksesta. Yritämme yhdessä saada jätteestä hyötykäyttöön niin 
paljon kuin mahdollista.

Mikä on työsi paras puoli?
Työ on vaihtelevaa ja itsenäistä. Tykkään haasteista. Tulee hyvä mieli, 
kun saa selvitettyä jonkin hankalan jutun. Saan tehdä töitä mukavien 
ihmisten kanssa kentällä.

Entä huonoin?
Joskus ärsyttää, kuinka kaikesta työstä ja hyvästä ohjeistuksesta huo-
limatta aina vaan löytyy välinpitämättömiä ihmisiä, jotka lajittelevat 
väärin.

Miten ja missä asut?
Siilinjärvellä omakotitalossa miehen sekä 2- ja 4-vuotiaiden poikien 
kanssa.

Mitä harrastat?
Lenkkeilen, käyn jumpassa. Tänä talvena ei ole päässyt hiihtämään, 
koska ei ole lunta! Käyn maanantaisin zumbassa, siinä musiikki 
yhdistyy liikunnan riemuun.

Terveisiä lukijoille?
Jätehuollossa ja kierrätyksessä pienillä teoilla voi saada paljon 
hyvää aikaiseksi. L

M Kirsi Tikkanen pohtii, miten ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä 
kuvaavat nuppineulat sijoittuvat Jätekukon kartalla tulevaisuudessa. 
”Tuottajien puhumalla määrällä ekopisteitä tarkoittavista vihreistä 
nuppineuloista lähtisi pois ainakin puolet, ehkä jopa 2/3. Meidän 
on pakko täydentää verkostoa omalla palvelullamme. Olen 
kuitenkin luottavaisin mielin: Varmasti yhteistyö sujuu ja päästään 
hyvään kompromissiin.”


