Hittinikkari
Pertti Tammivuori tuli huhtikuussa Enevon pohjoismaiden myyntijohtajaksi.
Hän palaa halusta tehdä suomalaisesta älyteknologiasta
maailmanlaajuisen hitin.
Työnsä taitajia -palsta esittelee ympäristötoimialan
monimuotoisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.

ELINA SAARINEN, TEKSTI JA KUVA

Millaisissa tunnelmissa Enevon myyntijohtajan tehtävät
ovat lähteneet käyntiin?
Tämä on ihan huippujuttu! Palan halusta saada Suomessa tai ulkomailla käyntiin ison referenssiprojektin, joka tuo asiakkaan tuloslaskelmissa näkyviin selviä säästöjä.
Sinulla on 25-vuoden kokemus ympäristönhuoltoalalta.
Mitä kaikkea olet ehtinyt vuosien varrella tehdä?
Markkinoin ensin kompostointituotteita 1990-luvulla. Sen jälkeen myin
Säkkivälineellä ympäristötuotteita vientiin. 2000–2005 olin Lassila &
Tikanojalla Etelä-Suomen jätehuoltoyksikön johtajana ja sen jälkeen
ympäristöpalveluiden business controller. 2007–2013 vastasin L&T:llä
jätehuoltobisneksestä mm. Latviassa ja Venäjällä. 2013–2014 tein välillä töitä jätevesipuolella Raita Environmentissa, kunnes palasin nyt
takaisin jätehuoltoon.
Millä tavalla voit hyödyntää kertynyttä kokemusta nykyisessä työssäsi?
Minulla on vahva kokemus jätehuollosta ja siitä on paljon apua. Toki
tämä vaati teknistä perehdyttämistä. Edeltäjäni, kesällä eläkkeelle
jäänyt Seppo Hartikainen on tehnyt todella hyvät pohjat tähän ja
luonut hyvät asiakaskontaktit. Tästä on helppo jatkaa.
Minkälaista työsi on käytännössä?
Tapaan asiakkaita päivittäin ja vien projekteja eteenpäin. Välillä käyn
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassakin. Pohjoismaat ovat aika samalla viivalla älyteknologian käyttöönotossa. Oma aktiivisuutemme ratkaisee,
kuinka paljon saamme projekteja käyntiin kussakin maassa. Enevolle
on tullut viime aikoina kilpailijoita, mutta meidän vauhtimme on niin
kova, että ne jäävät meistä koko ajan enemmän jälkeen.
Millainen on Enevon tiimi?
Fantastinen, kansainvälinen ja erittäin lahjakas. Meillä on matalan hierarkian start-up-organisaatio täynnä ICT:n huippuosaajia.
Miten ja missä asut?
Asun yksin Helsingin Kalliossa, josta olen myös syntyisin.
Mitä harrastat?
Pelaan lentopalloa. Soitan kitaraa The Finbin Five -nimisessä bändissä,
jonka jäsenet ovat kaikki jätealalta. Soitamme pop- ja rock-hittejä, kuten Billy Idolia ja Rolling Stonesia. Tavoitteena on soittaa yksi keikka
vuodessa, vaikka kysyntää olisi enemmänkin. Kerran olemme täyttä-

Pertti Tammivuori tapasi asiakkaita ja kumppaneita Enevon
osastolla Yhdyskuntateniikka-messuilla.

Terveisiä lukijoille:
Tehdään yhdessä ja avoimesti suomalaisesta huipputeknologiasta
maailman ykkösbrändi. Tehdään tästä globaali hitti!
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