Kenttämestarina murrosvaiheessa
HSY:n Ämmässuon toiminta mullistuu juuri nyt, kun jätteet aletaan viedä kaatopaikan sijasta
Vantaan Energialle polttoon. Renja Rautiaisen työ kenttämestarina
onkin uudistaa, kehittää ja suunnitella.
L ELINA SAARINEN

M

iksi lähdit töihin jäte- ja ympäristöalalle?
Olin 13 vuotta terveydenhoitotuotteita myyvässä yrityksessä. Sillä alalla kaikki oli jo nähty, ja ympäristöasiat kiinnostivat. Suoritin HAMKissa ympäristösuunnittelijan tutkinnon, valmistuin 2013. Se oli aikuisopiskelulinja, mutta jättäydyin työstä pois ja
tein neljän vuoden opinnot kahdessa vuodessa. Olen lisäksi käynyt
ympäristönäytteenottajan peruskurssin ja olen menossa erikoistumiskurssille, jotta saan näytteenottajan sertifikaatin.
Oletko ollut tyytyväinen alan vaihtoon?
Olen. Tämä on sitä, mitä olen halunnut: ympäristöön liittyvää konkreettista työtä, jossa asioihin voi vaikuttaa.
Miten päädyit HSY:n kenttämestariksi?
Tein HAMKin opintojen yhteydessä työharjoitteluna kesätöitä HSY:n
vaa’alla. Kesätöiden jälkeen jatkoin tuntitöissä vaa’alla ja toimistossa
ja sen jälkeen vanhempainvapaan sijaisena. Kun kenttämestarin
paikka avautui, hain sitä. Aloitin maaliskuussa.
Mitä työhösi kuuluu?
Kenttämestari on uusi toimenkuva, joka on vielä muotoutumassa.
Kehitän maa- ja kiviaineksen, kompostituotteen ja palamattoman
jätteen uusia hyödyntämistapoja. Jätevoimalasta tulevan tuhkan
stabilointi ja kuonan käsittely ovat nyt kokeiluvaiheessa, mikä edellyttää paljon näytteenottoa ja laadunvarmistusta, jotka kuuluvat minun toimenkuvaani. Kehitän myös kenttätoimintoja ja jalostettavien
jätteiden seurantajärjestelmää. Vedän lisäksi HSY:n jäte- ja vesihuollon yhteistä projektia, jossa selvitetään mullan jalostamisen laajentamismahdollisuuksia.

Elina Saarinen

M Renja Rautiainen näkee, että jäteala on nyt murroksessa:
”Paperin kierrätys toimii jo, mutta nyt on mietittävä, miten
saadaan markkinat asfaltti- ja kiviaineksille, joilla voitaisiin korvata
neitseellisiä materiaaleja.”

Miten ja missä asut?
Asun mieheni kanssa vanhassa omakotitalossa Espoon Tuomarilassa.

Millainen on työtiimisi?
Esimies ja minä. Me kuulumme HSY:llä jätteen hyödyntämisen prosessiin.

Mitä harrastat?
Käsitöitä. Teen koruja hopeasta, kuparista ja pronssista. Kupari on kuorittu vanhoista sähköjohdoista. Lasitöitä varten saan jätelasia pertunmaalaiselta lasistudiolta. Olen myös aloittanut kudonnan kangaspuilla.

Mitkä ovat työsi parhaita puolia?
Työ on kehittämistä, joka vaikuttaa koko organisaation työhön. Vaikka
tämä on yksi Pohjoismaiden suurimmista jätteenkäsittelykeskuksista, tämä on hallittavissa. Meillä on hyvä ilmapiiri, kaikki ovat saman
mullistuksen keskellä.

Terveiset Uusiouutisten lukijoille?
Mieti, ennen kuin ostat. Mieti vielä uudestaan, saisitko saman käytettynä. L

Entä työn huonoimpia puolia?
Byrokraattisuus. Nyt murrosvaiheessa tehdään monia asioita ensimmäistä kertaa, mikä vie aikaa.

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