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Jätehuoltopäivät Kalastajatorpalla

Taikatemppuja ja madonlukuja
Kierrätysasteen kasvattamiseksi on tehtävä taikoja. Ehkä pelastus löytyy 

Suomen laahaavasta taloudesta?

Tapahtumia
L ELINA SAARINEN,

TEKSTI JA KUVAT

M Taikuri Martti Vannas viihdytti Jätehuoltopäivien illallisvieraita 
tempuillaan.

M Hilton Kalastajatorppa tarjosi Jätehuoltopäiville 7.–8.10.2014 
juhlavat puitteet.

Näkemiin Suomen AAA-luottoluokitus. Suomen 
talous on niin pahasti kuralla, ettemme tule selviä-
mään seuraavasta talouden shokista.

Tällaisia madonlukuja latasi Jätehuoltopäivillä 
puhunut Pasi Sorjonen Nordeasta. Kolme päivää 

myöhemmin AAA-luokitus olikin mennyttä. Kierrätys- ja jäteai-
heista poikennut Sorjosen esitys sai kolmesatapäisen salillisen hil-
jaiseksi Hilton Kalastajatorpalla Helsingissä. Viestiseinälle sentään 
tuli muutama kommentti:

”Mukavanoloinen mies mutta masentava viesti.”
”Suomalaiset osaavat downshiftata. Vientituote?” näki joku optimisti.
Sorjosen sanoma nivoutui yllättäen monen muun esityksen aihee-

seen. Se liittyi jätehuoltoalan bisnesmahdollisuuksia ja tulevaisuutta 
pohtineisiin teemoihin: esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön 
Markus Ukkolan esitykseen hinnan merkityksestä julkisissa han-
kinnoissa ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston Martti Virtasen kat-
saukseen kilpailuneutraliteetista jätehuollossa.

Tilastokeskuksen Ville Vertanen todisti, että muista maista 
poiketen Suomi ei ole vielä kunnolla saanut katkaistua yhteyttä 
jätemäärien synnyn kasvun ja bruttokansantuotteen kasvun välillä. 
Näin ajatellen talouden taantuma voi vielä hidastaa kotimaisten 
jätemäärien kasvutahtia. Ehkä silloin meidän on helpompi päästä 
EU:n kaavailemiin koviin kierrätysastevaatimuksiin, joista kertoi 

ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jarmo Muurman.
Hän kertoi, että uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (valt-

su) valmistelun ennakointihanke on parhaillaan käynnissä. Nyt 
katsotaan menetelmiä, miten kaikki sidosryhmät saataisiin mukaan 
ensi vuonna käynnistyvään uuden valtsun valmisteluun.

Edellisessä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa sovitut kierrä-
tystavoitteet ovat karkaamassa.

Päivät avannut YTP ry:n toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki muis-
tutti, ettei EU ole ainoa, joka jätealan haastaa. Suomen oma hallitus 
haluaa maastamme cleantechin supervallan vuoteen 2020 mennessä.

Rauhamäki kysyi, miten vastaamme näihin haasteisiin.
”Otammeko perinteisen suomalaisen asenteen: varauksellisesti, 

nihkeästi, ongelmia korostaen? Vai mennäänkö aidosti eteenpäin 
ja etsitään ratkaisuja yhdessä?”

Viestiseinällä joku kiteytti:
”Suomessa nähdään ristiriita – muualla mahdollisuuksia. ”

Digi mullistaa alan
Paljon on kuitenkin tapahtumassa. Kierrätysverkko Oy:n Harri 
Välimäki herätteli jätealaa digitalisaation vallankumoukseen, joka 
tulee mullistamaan nykyiset toimintatavat. Välimäki on käynnis-
tämässä Kierrätyskeskus 2020 -kokeiluhanketta, jossa Lahteen 
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rakennetaan tulevaisuuden kierrätyskeskuksen prototyyppi. Siellä 
tavaroiden läpivirta digitalisoidaan, dokumentoidaan tietokantaan 
ja viedään nettiin. Kierrätyskeskukseen voi tuoda yhden luukun 
periaatteella kaiken turhan roinan. Tavarat lajitellaan, korjataan, 
entisöidään ja myydään esimerkiksi verkkokaupan kautta. Jätteek-
si jäävä ohjataan polttoon.

”Se miljardien arvoinen tavaramäärä, mikä on keskiluokan 
kellareissa, ei näy nykyisissä kierrätystilastoissa. Kaikki eivät ole 
niin aktiivisia, että toisivat itse tavaransa kierrätyskeskuksiin. Siksi 
tarvitaan monenlaista palvelumallia”, Välimäki sanoi.

Kierrätyskeskus 2020 -kokeilussa ovat mukana myös Lahden 

M  Jätehuoltopäivät vetivät jälleen seminaarisalin 
täyteen väkeä.

M  Kierrätysverkko Oy:n Harri Välimäki heräteli kierrätyksen 
digivallankumoukseen.

M M  Nordean Pasi Sorjonen ennusti Jätehuoltopäivillä 
Suomen luottoluokituksen putoamisen.

M M  Jan Österbacka vastaili kysymyksiin Ekokemin 
ekojalostamohankkeesta.

kaupunki, kaksi kierrätyskeskusta, Päijät-Hämeen Jätehuolto ja 
Lassila & Tikanoja. Uusi konsepti on tarkoitus testaamisen jälkeen 
siirtää valtakunnalliseksi.

Viestiseinällä digitalisoituminen herätti huoltakin:
”Kuka uskaltaa investoida, jos jätteet siirtyvät pop-up-markki-

noihin? Kierrätysinvestointi vaatii edelleen porttimaksun”, kom-
mentoitiin.

Myös jätealan tilastointi huolestuttaa. Säästöpaineet ovat harven-
tamassa jätealan tilastojen julkaisemista joka toiseen vuoteen. Ilman 
ajantasaisia tilastoja alan on kuitenkin vaikea seurata onnistumistaan.

Edupolin tiimipäällikkö Johanna Krabbe näki kouluttautumisen 

”Etusijajärjestys on vain slogan. Se toteutuu, 
mikäli se on taloudellisesti järkevää.”
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avaimeksi siihen, että jätehuoltoalalta löytyy tulevaisuudessa kette-
ryyttä ja joustavuutta vastata alan muutoksiin.

Jätealan riitaisuus pompahti tämän tästä konkreettisesti tapetille, 
kun viestiseinällä äidyttiin syyttelemään toisia nilkoille potkimisesta.

”EU:n tavoitteiden mukaan maksimissaan 30% saisi olla pol-
tettavaa. Onko ylikapasiteetista kysyminen nilkoille potkimista?” 
naputeltiin vastaus.

Joku peräänkuulutti jo valtakunnansovittelijaa jätealan riitoja 
ratkomaan.

Riitaisuudesta ei kuitenkaan näkynyt jälkeäkään Jätehuoltopäi-
vien perinteisillä illallisilla, joita vietettiin Kalastajatorpan upeassa 

Pyöreässä salissa. Taikuri Martti Vannas viihdytti yleisöä tempuil-
laan ja hauskoilla juonnoillaan.

”Teille on tarjolla tänä iltana fine dining, eli sakkoruokaa”, Vannas 
lohkaisi.

Seuraavana aamuna Jätehuoltopäivien osanottajat kapusivat kah-
teen tilausbussiin ja pääsivät ensimmäisten joukossa tutustumaan 
juuri avattuun Vantaan Energian jätevoimalaitokseen. Ekskursion 
suosio ylitti odotukset, kertoi TAVIn Anja Hakkarainen. Hän on 
vastannut Jätehuoltopäivien erinomaisesti onnistuneista järjeste-
lyistä jo vuosikausia. Hakkarainen palkittiinkin Jätehuoltoyhdis-
tyksen kunniajäsenyydellä. L

M  Valvomossa. Jätettä mahtuu bunkkeriin kerralla 
kahden viikon tarpeiksi.

M M  Ekskursio jätevoimalaan oli niin suosittu, etteivät kaikki 
halukkaat mahtuneet mukaan. Voimalaan päässeet kiersivät 
tiloja kolmessa ryhmässä.

M M  Ekskursiolla Vantaan Energian uuteen jätevoimalaan 
Jätehuoltopäivien väki pääsi tuoreeltaan tutustumaan 
vasta-avattuun laitokseen. 


