Tapahtumia
n TEKSTI JA KUVAT ELINA SAARINEN

Samaan pöytään,
vierekkäin
Jätehuoltopäivien 30. juhlavuotta
vietettiin Kalastajatorpalla tiukassa
tilanteessa. Vaikka eduskunnassa
sorvataan juuri lakeja, jotka ovat
ajaneet monet jätealan toimijat
vastakkain, Jätehuoltoyhdistyksen
tapahtumassa kokoonnuttiin
yhteiseen pöytään.

H

ankintalakiuudistus on juuri nyt sana, joka saa monen jätealan ihmisen kiristelemään hampaitaan. Niinpä työ- ja
elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus
Ukkola teki käytännössä ihmeen saadessaan tällä aiheella Jätehuoltopäivien yleisön nauramaan.

p Tuure Parkkinen kertoi, kuinka ResQ Club on onnistunut pienentämään ravintoloiden hävikkiä ja muuttanut muutoin pois heitettävät
annokset tulonlähteeksi. Jo yli 50 000 kuluttajaa on rekisteröitynyt
palvelun käyttäjiksi. Käyttäjiä houkuttavat paitsi säästöt laaturuoassa,
myös palvelun pelillisyys: ”Yleensä pelaaminen on vähän ajan
tuhlaamista. Tässä pelaaminen tekee ihmiselle ja ympäristölle hyvää.”

”Minä puhun hankintalaista. Tämä on keskipäivän kevennys.
Saatte nauraa. Positiivisia kommentteja esittäneiden kesken arvotaan lakiesitys minun allekirjoituksellani”, Ukkola aloitti.
Ehkä nauru oli terapeuttista. Hankala aihe kirvoitti viestiseinällä ja yleisöpuheenvuorossa kyllä kannanottoja, mutta arvontaa ei tarvinnut suorittaa.

Yhteishenkeä nostattamassa

p Esa Tommila (keskellä) ja J-P Salmi kehuivat Jätehuoltopäiviä
pistämättömäksi seurantavälineeksi ja tärkeäksi verkostoitumisfoorumiksi. Katariina Krabbe huolehti päivien aikana esimerkiksi viestiseinän moderoinnista.
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Hankintalaki- ja jätelakiuudistus kuplivat pinnan alla ja käytäväkeskusteluissa koko Jätehuoltopäivien ajan. Kuntien roolia
jätehuollossa kaventavat esitykset ovat saaneet julkisen sektorin
toimijat huolestumaan toden teolla. Jätelaitosyhdistys on ehtinyt julistaa taistelevansa kaikin voimin esitystä vastaan. Tilanne
on ajanut julkisen ja yksityisen sektorin jätealan toimijat ehkä
tiukemmin vastakkaisiin poteroihin kuin koskaan, vaikka ala on
aina ollut riitaisa.
Ukkola tiivisti tunnelmat vanhaan vitsiin lampun hengestä,
joka pitää rauhan saamista Lähi-itäänkin helpompana tehtävänä
kuin yhteisymmärryksen saavuttamista jätehuoltomarkkinoista.
Koko alan yhteisen Jätehuoltoyhdistys ry:n organisoimat
Jätehuoltopäivät näyttivätkin nyt voimansa vastakkainasettelun
kääntämisessä samaan suuntaan katsomiseksi. Yhteishenkeä nostatettiin Kalastajatorpan Pyöreän Salin illallisilla: Ensin Jätelaitos-

p Jätelaitosyhdistyksen pitkäaikainen, nyt väistyvä toimitusjohtaja
Markku Salo nimettiin Jätehuoltoyhdistyksen kunniajäseneksi.

p Hilton Hotelli Kalastajatorppa toimi hienona miljöönä
30-vuotisjuhlaansa viettäneille Jätehuoltopäiville.
u Eija Ehrukainen, Marika Kaasalainen ja Riitta Heliö pitävät Jätehuoltopäiviä tärkeänä paikkana kohdata alan ihmisiä. Päivillä kuulee,
mitä alalla tapahtuu. Onpa joskus avautunut työtarjouksiakin.

yhdistyksen toimitusjohtaja Riku Eksymä korosti maljapuheessaan jätehuoltoalan olevan Suomen tärkeimpiä ja alan kehittyvän
parhaiten yhteistyössä julkisen ja yksityisen puolen välillä. Heti sen
jälkeen Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Mikkonen jatkoi voimavarojen yhdistämiseen
kutsuen:
”Jätehuoltoyhdistys on yhteistyöstä hyvä esimerkki. Täällä
kaikki voivat käydä samaan pöytään ilman asenteellisia virityksiä.
Se on todella arvokasta.”
Vuorovaikutus- ja verkostoitumisfoorumin roolinsa lisäksi
Jätehuoltopäivät täyttivät jälleen myös toisen tärkeän tehtävänsä:
päivien seminaari tarjosi monipuolista, ajankohtaista ja kiinnostavaa tietoa alan kehityksestä.
Emotionaalisen kohokohdan päivillä tarjosi Arman Alizad,
joka kertoi koskettavan omakohtaisesti tapaamistaan ihmisistä,
jotka ovat tavalla tai toisella joutuneet jätehuoltoketjun osaksi.
Päivien tietoannillinen huipentuma oli tutkimusiltapäivä,
joka tarjoili kiertotalousalan kiinnostavia tutkimusaiheita Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Tampereen teknillisestä
yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Dahlbo tiivisti erinomaisesti esityksessään laajan ARVI-tutkimusohjelman tulokset. Hän muistutti
myös ARVIn loppuseminaarista, joka pidetään 16. tammikuuta
Messukeskuksessa. n

p 30. valtakunnallisille Jätehuoltopäiville tuli yli 300 osanottajaa: kaikkiaan 301.
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