Palstaviljelijä saaressa,
jäteasiantuntija Mechelininkadulla
Kun Suomen ympäristökeskus SYKE perustettiin 20 vuotta sitten maaliskuussa 1995, Hanna Salmenperä oli juuri tehnyt gradunsa sitä edeltäneelle
Vesi- ja ympäristöhallitukselle.
TEKSTI JA KUVA ELINA SAARINEN

H

anna Salmenperä tempautui ”jätehuollon koulukuntaan”
jo opiskeluaikoinaan Helsingin yliopistossa. 1990-luvulla
jätelaki uudistui ja Suomeen alkoi syntyä uusia jätehuollon
organisaatioita. Tässä murroksessa Salmenperä pääsi aluksi suunnittelijaksi vastaperustettuun Suomen ympäristökeskukseen.
Miten työsi ja SYKE ovat kehittyneet 20 vuoden kuluessa?
Jätelainsäädännön ja -infran muuttuminen on säteillyt työn sisältöön
SYKEssä. Kun aloitin, Suomessa oli vielä valtavasti kaatopaikkoja. Profiloiduin jäteneuvontaan ja viestintään, kunnes Suomeen alkoi syntyä
muita organisaatioita näihin tehtäviin. Olen kokenut, että jätteen synnyn ehkäisy, hyödyntäminen ja kierrätys, materiaalitehokkuus ja ohjauskeinot ovat aihe-ekspertiisialueitani. SYKE on muuttunut asiantuntijalaitoksesta tutkimuslaitokseksi. Onneksi meillä on koko ajan ollut aika
hyvät resurssit käytössä.
Olet nyt ylitarkastaja ja jäteasiantuntija. Mitä työhösi kuuluu?
Monta hanketta on meneillään: Tulevan valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaselvityksenä olen tehnyt jätemäärän ja -koostumuksen
ennakointihanketta. Tekstiilijätteen kierrätyshankkeesta on menossa
ohjauskeinojen tarkastelu. ARVI-ohjelmassa olemme selvitelleet muovijätteen syntymääriä ja laatua. Olen valmistelevassa työryhmässä Life
IP -kiertotaloushankkeessa, jonka hakemusjättöpäivä on huhtikuun
puolivälissä. Olen myös mukana alkavassa valtakunnallisen jätesuunnitelman laadintatyössä. Kuulun myös Pohjoismaisen ministerineuvoston
jätteen synnyn ehkäisyn alatyöryhmään.
Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia ja niihin kuuluu paljon kokouksia ja
palavereja. Tulee myös paljon kyselyitä ja esityspyyntöjä. Yritän ottaa
aikaa kirjoittamiselle, mutta jatkuvat keskeytykset ovat työn huono
puoli. Toisaalta olen nopea hyppäämään asiasta toiseen. Monipuolisuus
on virkistävää. Opin joka hankkeessa paljon. Tykkään ryhmätyöstä, se
on innostavaa. Saan tehdä osaavien ja kivojen ihmisten kanssa töitä.
Meitä on jäteryhmässä noin 15 ja kiva ilmapiiri.
Miten ja missä asut?
Helsingissä meren rannalla idässä kolmen pojan, miehen ja koiran
kanssa.
Mitä harrastat?
Arkena aika menee kotiruljanssiin. Mutta olen ollut jo kohta 20 vuotta
palstaviljelijä. Minulla on oma palsta Vartiosaaressa. Se on idylli, sinne
mennään soutuveneellä. Vaikka olisi mikä murhe, se kaikkoaa, kun

Hanna Salmenperä on kulkenut Mechelininkadun maisemissa lähes
Suomen ympäristökeskuksen perustamisesta lähtien.

pääsen sinne kuokkimaan tai kulkemaan koiran kanssa. Kesäisin purjehdimme. Jostain syystä päädymme aina Turun saaristoon. Se varmaan
johtuu siitä, että olen kotoisin Länsi-Suomesta.
Terveiset lukijoille?
Olen ollut huomaavinani, että hyvä yhteistyö koetaan yhä tärkeämmäksi. Ei vain jätehuollon toimijoiden vaan laajemminkin eri toimijoiden
kanssa. Raja-aidattomuutta tarvitaan.

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