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Ihmisen kokoista jätehuoltoa
Työnsä taitajia -palstalla esitellään 

jätealan moninaisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.

Jätehuoltopalvelujen 

tuottaja on yhtäällä, asiakas 

eli asukas toisaalla. Siinä 

välissä toimii Juha Hyrkäs.

Elina SaarinEn

l Etelä-Karjala sai vuoden alus-
ta uuden jätehuoltoviranomaisen, 
kun yhdeksän kunnan yhteinen 
Etelä-Karjalan jätelautakunta pe-
rustettiin.

isäntäkunnan rooli lankesi imat-
ralle. imatran seudun ympäristö-
toimessa valvontatehtäviä hoita-
neesta Juha Hyrkäksestä tuli uu-
den jätelautakunnan jäteasiain 
päällikkö.

Hän on toiminut ympäristön-
suojelutehtävissä jo parikymmen-
tä vuotta. nyt hän jakaa työaikansa 
puoliksi jätehuoltoviranomaisen ja 
ympäristöinsinöörin tehtävien vä-
lillä.

Mitkä ovat työsi 
parhaat puolet?
Mahdollisuus vaikuttaa jätehuollon 
kehitykseen. Tämä on hyvin mie-
lenkiintoinen tehtäväkenttä, joka 
koskettaa jokaista.

Entä huonoimmat 
puolet?
Viranomaisbyrokratia ei aina miel-
lytä asiakasta ja usein tulee nega-
tiivista palautetta. Sen ymmärtää 
kyllä, mutta oman viestin perille 
saaminen on joskus vaikeaa, kos-
ka asiakkaat eivät ole perillä jäte-
huollon kokonaistilanteesta.

Mitä jäteasiain päällikön 
työhösi kuuluu?
Työni on viranomaistyötä, kuten jäte-
huollon järjestämiseen liittyvistä 
asioista päättämistä ja asukkaiden 
kuuntelemista. He ottavat minuun 
yhteyttä usein jätehuoltomaksujen 
kohtuullistamisasioissa tai muuten 
jätehuollon järjestämiseen liitty-
en. Koetamme kuunnella nöyrästi 
asiakkaan palautetta. Jos käytän-
nöt ovat huonoja, pyrimme paran-
tamaan niitä. Koetamme huomioi-
da asiakkaan tilanteen jätelain 

määrittelemissä rajoissa ja tehdä 
ihmisen kokoisia päätöksiä. Viran-
omaisen tavoitteena on, että pää-
tökset ovat tasapuolisia ja että 
oikeusturva toteutuu. Tärkeintä on, 
että jätehuolto toimii.

Meillä on jätelautakunnan koko-
uksia noin joka toinen kuukausi, 
toimin niissä esittelijänä. Erittäin 
oleellinen osa työtäni on hoitaa 
suhteita Etelä-Karjalan Jätehuolto 
Oy:öön.

Millainen on 
työtiiminne?
Satu Kokkola on jäteasiamies, joka 
hoitaa työtä sataprosenttisesti, ja 
lisäksi meillä on määräaikainen 
työntekijä puoli vuotta. Meitä on 
nyt kolme henkilöä, pieni poruk-
ka, jonka kanssa on helppo pohtia 

asioita. Jätelautakunnassa on seit-
semän jäsentä. Keväällä, kun aloi-
tettiin, kaikki oli uutta: uusi jätelaki, 
ensimmäinen jätelautakunta. Se oli 
opettelua meille kaikille.

Millaisia päätöksiä 
teille on tullut eteen?
Päätimme keväällä jatkaa kiinteis-
tön haltijan järjestämää jätteen-
kuljetusta umpi- ja sakokaivoliettei-
den kuljetuksessa. Minä olin siinä 
esittelijänä. asiasta tehtiin 80 muis-
tutusta ja lausuntoa. Meillä on 133 
000 asukasta plus kesäasukkaat ja 
noin 23 000 vapaa-ajan asuntoa. 
lietekuljetuksista ei ole olemassa 
rekisteriä, eikä sen luominen ole 
ihan helppo asia.

nyt meillä on menossa palvelu-
tason laatukriteerien määrittelytyö, 

joka valmistuu alkuvuodesta.
Tavoitteena on, että ensi vuon-

na saisimme harmonisoitua jäte-
huoltomääräykset kaikkien yhdek-
sän kunnan alueella. Se helpottaisi 
työtä.

Missä ja 
miten asut?
imatralla vaimon kanssa kahdes-
taan. Olen ruokolahdelta kotoisin.

Mitä harrastat?
liikuntaa, hiihtoa ja sulkapalloa. 
rintamamiestalon puutarhassa ei 
tekeminen lopu koskaan.

Terveiset lukijoille?
Kannattaa kierrättää ja lajitella, se 
hyödyttää itseäkin, vaikkei sitä aina 
huomaa. l

Elina Saarinen

Jätehuollon palveluntuottaja on yhtäällä, asiakas toisaalla, ja viranomainen on siinä välissä, sanoo Juha Hyrkäs.


