Hyppysissä lounaisen Suomen jätevirrat
Lounaisen Suomen hankintarengas kilpailutti yhdyskuntajätteen hyödyntämisratkaisut.
Viime kesänä se palkkasi logistiikkapäällikökseen Jussi Valtosen varmistamaan,
että sopimukset pitävät ja jätekuljetukset toimivat hankintarenkaan ja
kuntalaisten kannalta parhaalla tavalla.
L ELINA SAARINEN
Miten päädyit tehtävään?
Hain avointa paikkaa, koska haastava tehtävä houkutti minua. Pääsen hyödyntämään kokemustani VR:llä ja kuljetusalalla. Jäteala on
minulle uusi, mutta näen, että se on tulevaisuuden ala, jonka merkitys vain kasvaa.
Mitä teit ennen tätä?
Viimeksi vastasin varastosta VR:n varikolla Turussa. Sitä ennen olin
VR-yhtymällä lean-koordinaattorina Itä-Suomen, Turun, Tampereen
ja Kokkolan alueella. Aloitin työelämässä 15-vuotiaana. Olen mm.
ajanut 10 vuotta rekkaa. 1990-luvulla ajoin jätekuormia Topinojalle
ja Orikedon polttolaitoksellekin.
Mitä työhösi kuuluu?
Tämä on uusi työ ja tehtävät muotoutuvat asioiden edetessä. Tärkein
tehtäväni on huolehtia siitä, että sekalaisen yhdyskuntajätteen hyötykäyttö onnistuu käytännössä hankintarenkaan ratkaisujen ja alueen
kokonaisedun mukaisesti, järkevästi, edullisesti ja laadukkaasti. Sillä
taataan kuntalaisille hyvät ja kustannustehokkaat jätehuoltopalvelut.
Töitäni ovat kuljetusten ja jätteen hyödyntämisen ohjaaminen ja
seuranta, kuljetusten suunnittelu, käytännön toteutuksista sopiminen
ja kuljetusten hienosäätö. Jäteyhtiöitä on monta ja jätteitä toimitetaan moneen paikkaan. Palapeli pitää pystyä hallitsemaan: kaikki
käytännön asiat, kalustot, aukioloajat, määrät, montako kuormaa
milloinkin menee. Sitten minulle kuuluu talous ja budjetointi sekä
raportointi. Meillä on monta sopimuskumppania. Pidän huolta, etteivät kiintiöt alitu tai ylity.
Millainen on työtiimisi?
Olen hankintarenkaan ainoa työntekijä, mutta meillä on työryhmä,
johon kuuluvat jätelaitosten käyttöpäälliköt ja sen tyyppistä työtä
tekevät. Johtoryhmässä on hankintaryhmän jätelaitosjohtajat. Olen
heidän työrukkasensa. Toimipaikkani on Turun Seudun Jätehuollon
toimistossa, koska olen turkulainen. Käyn paljon jätelaitoksissa paikan päällä tapaamassa käytännön työn tekijöitä esimerkiksi vaa’alla.
Menen sinne, missä henkilökunnalla on paras tuntemus ja missä
hankintarenkaan yhteistyön arvo muodostuu.
Mitkä ovat työn parhaita ja huonoja puolia?
Tehtäväkenttä on laaja, joten tässä pääsee haastamaan itseä. On
osattava katsoa kokonaisetua. Nautin siitä, että työ on itsenäistä.
Ja tässä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Jätealalla ihmiset ovat
mutkattomia, tervejärkisiä ja mukavia.
Miten ja missä asut?
Asun puolison kanssa kahdestaan Turussa.

M Jussi Valtosella on ainutlaatuinen työ: Hän on Suomen ainoa
lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hyödyntämisen hankintarenkaan logistiikkapäällikkö.

Mitä harrastat?
Mieluisin harrastus on matkailu, sitä haluaisin harrastaa enempikin. Gambia, Senegal ja Rooman kevät ovat jääneet matkakohteista parhaiten mieleen. Harrastan myös kuntoilumielessä juoksua ja
sulkapalloa.
Terveiset lukijoille?
Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2015! L

Työnsä taitajia -palsta esittelee ympäristötoimialan
monimuotoisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.
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