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Rähjäämisestä 
rakentamiseen
Jätelaitos-
päivillä
jätelaitospäivien osanottajat 
lämmittelivät jo päästäkseen 
toteuttamaan kierrätyksen 
tehostamista käytännössä. 
Päivien väki vakuutteli, että 
riidat on riidelty, nyt on toiminnan 
ja uuden yhteistyön aika.

eLina saarinen

l  Ennätysmäärä osanottajia, yli kaksisataa, 
kokoontui JLY:n järjestämille Jätelaitospäiville 
Turun YT-messujen yhteydessä 18.–19. touko-
kuuta.

Päivät avasi TSJ:n toimitusjohtaja Markku 
Lehtokari. Hän kertoi tuuraavansa ympäris-
töministeriä, koska hallitusneuvottelut viiväs-
tyivät niin, ettei uudesta ministeristä tai edes 
hänen puolueestaan ollut vielä päivien alkuun 
menneessä tietoa.

Lehtokarin jälkeen puheenvuoron otti ym-
päristöministeriön Pekka Jalkanen, joka tiivisti 
tuoreen jätelain esityksessään. Jalkanen antoi 
huutia kuulijoillekin toistamalla useita kertoja, 
kuinka vaikeaa lain valmistelutyötä oli tehdä, 
koska jätealan toimijat eivät päässeet raken-
tavaan yhteistyöhön vaan sortuivat armotto-
maan lobbaamiseen ja riitelyyn.

”Näin selkeistä asioista ei pitäisi enää kentällä 
tapella. Nyt on noustava poteroista ja aloitetta-
va sovinnollisesti jätealan kehittäminen yhteis-
työssä”, Jalkanen opasti.

muoviT PoiS                         
kaaToPaikalTa

Samaa toivoi Ekokemin toimitusjohtaja Timo 
Piekkari omassa esityksessään.

”Suomessa synty vuosittain 80 miljoonaa 
tonnia jätettä. Me olemme kiistelleet siitä, kuka 
saa kilpailuttaa kahden prosentin kuljetukset, 
koska siellä liikkuvat suurimmat eurot. Ym-
päristön kannalta eurot eivät kuitenkaan ole 
tärkeintä”, hän summasi.

Piekkarin mukaan tärkeimmät asiat luon-

Elina Saarinen

lahden Tiede- ja yrityspuiston yhteisosastolla YT-messuilla oli mukana monta tuttua 
jäte- ja ympäristöalan yritystä. Samalla osastolla olivat ajon apu, Ekomuovi, Flaaming, 
Geo-Work, insinööritoimisto Gradientti, Tekninen Palvelu Tomi Niemi, Teoteam ja 
Transition Company.

vimelcon osasto jättitynnyreineen palkittiin 
YT-messujen parhaana. Yhtiön uusi myynti-
edustaja max leino esitteli ”poikaa”, 
voitosta kertovaa plakaattia.

Elina Saarinen

jätelaitospäivien väki uskoi, että energia-
käyttöpylvään lisäksi myös kierrätyspylväs 
lähtee lähivuosina nousemaan. lähtö-
tilannetta esitteli jlY:n toimitusjohtaja 
markku Salo.
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nonvarojen kestävän kehityksen kannalta rat-
kaistaan vasta asetuksissa.

Piekkari kuten monet muutkin Jätelaitospäi-
vien puhujat toivoivat, että biohajoavan jätteen 
kaatopaikkakiellosta saataisiin riittävän tiuk-
ka, jotta se estäisi kaiken orgaanisen aineksen, 
mukaan lukien muovien, sijoittamisen kaato-
paikalle.

”Jos tavoitteiden suhteen tehdään komp-
romisseja ja asetusten ulkopuolelle jäävistä 
jätejakeista käydään huutokauppaa kuten 
jäteverolain kohdalla, Suomeen ei synny ym-
päristöinnovaatioiden klusteria. Suomi on pe-
rässähiihtäjä niin kauan, kunnes tänne saadaan 
tarpeeksi tiukat säädökset”, Piekkari korosti.

Myös Pirkanmaan Jätehuollon toimitus-
johtaja Pentti Rantala odottaa paljon bio-
hajoavien jätteiden kaatopaikkakiellolta.

”Ei ole mitään syytä ajaa vuonna 2016 kaa-
topaikalle sellaisia materiaaleja, jotka kelpaavat 
kierrätykseen tai polttoon”, hän linjasi.

Avfall Norgen Henrik Lystad kertoi, että kun 
Norjaan tuli biohajoavan jätteen kaatopaik-
kakielto heinäkuussa vuonna 2009, norjalais-
ten oli etsittävä uusi osoite noin miljoonalle 
tonnille yhdyskuntajätettä. Norjassa kiellon 
määritteenä on 10 prosentin TOC- (totaali-
orgaanihiili-) pitoisuus.

”Kuljetamme noin kolmasosan yhdyskun-
tajätteestämme, noin 500 000 tonnia, Ruotsiin 
poltettavaksi ja noin 100 000 tonnia biojätettä 
käsiteltäväksi Ruotsiin ja Tanskaan”, Lystad laski.

Norja onkin tehnyt jätehuoltonsa ilmasto-
vaikutuksista elinkaarilaskelmia, joita Lystad 
esitteli Jätelaitospäivillä.

YT-messut jäivät kävijätavoitteesta
l  Turussa 18.–20. toukokuuta pidetyt Yhdyskuntatekniikka-messut jäivät edelliskerto-
jen kävijämääristä. Kolmen messupäivän aikana näyttelyyn tutustui vajaat viisi tuhatta 
kävijää. Järjestäjien odotukset olivat korkeammalla, sillä edelliskerralla Tampereella 
vuonna 2009 kävijöitä saapui yli kuusi tuhatta ja vuonna 2007 Turussa yli 9 600.

Näytteilleasettajia oli kuitenkin tälläkin kertaa mukana suurin piirtein sama mää-
rä kuin aiempina vuosina. Noin parisataa messuosastoa täytti A- ja B-hallit ja osan 
C-hallistakin. Myös ulkonäyttelyalueella oli paljon nähtävää.

Sisätilojen 142 osastoa kattoivat noin 3 500 neliötä ja 23 ulko-osastoa puolestaan 
lähes 2 250 nelitötä. Näyttelyosastojen pinta-alalla mitattuna kahden vuoden takaisesta 
Tampereen näyttelystä jäätiin vain hieman.

Lauri Rahikainen ja Max Leino esittelivät Vimelcon messuosastolla paitsi yrityksen 
tuotteita, myös saamaansa kunniakirjaa. Yhdyskuntatekniikka-messujen raati valitsi 
nimittäin Vimelcon osaston näyttelyn parhaaksi. Raati kiitteli osaston vilkkautta, sel-
keyttä ja erottuvuutta.

Vimelco muutti huhtikuussa Hyvinkäällä uusiin tiloihin. Uusi toimisto sijaitsee aivan 
entisen naapurissa.

”Uusissa tiloissa on enemmän varastotilaa”, Rahikainen kertoi.
Turun Seudun Jätehuolto TSJ oli rakentanut messuille ikään kuin taloyhtiön sisäpihan 

ilmoitustauluineen ja jäteastioineen. Värikäs osasto keräsi paljon kävijöitä ja kehuja.
”Täällä on ollut vilskettä, kävijöitä on tullut ympäri Suomea”, kertoo neuvoja Miia 

Jylhä, joka esitteli TSJ:n osastolla esimerkiksi sitä, kuinka jäteyhtiö voi tukea taloyhtiöitä 
kierrätys- ja lajitteluneuvonnassa.

”Olemme painottaneet yhteistyötä taloyhtiöiden kanssa, sillä taloyhtiö on hyvä ka-
nava tavoittaa asukkaat laajasti. Meiltä saa esimerkiksi materiaalia tiedottamiseen ja 
jäteastiatarroja sekä lajitteluopastauluja”, Jylhä listasi.

TSJ avasi toukokuussa Uusix-palvelun jätekeskuksissaan. Palvelun kautta pelaste-
taan jätekeskukseen jo tuotuja, käyttökelpoisia tavaroita kiertoon kirpputoreille. Asiak-
kaat saavat Uusix-konttien kautta vielä viime hetken mahdollisuuden luovuttaa tava-
roita uusiokäyttöön.

Konttiin luovutetut tavarat päätyvät Topinojan jätekeskuksesta Ekotorille ja Auramaan 
lajitteluasemalta Liedon Kisällikellariin. Esimerkiksi vanhoja polkupyöriä on saatu jo 
runsaasti kunnostettua myyntiin.

YT-messujen yhteydessä pidetyille 
Jätelaitospäiville tuli ennätysyleisö, 
yli 200 osanottajaa.

Elina Saarinen

Timo Harjakainenkin piipahti messuilla ja keräsi heti valtavan yleisön.

Elina Saarinen

Euroopan komission JRC tekee parhaillaan 
yleisohjeistusta jätehuollon elinkaariarviointei-
hin ja erityisohjetta biojäteanalyysiin. Ohjeiden 
odotetaan valmistuvan tänä syksynä.

Paljon puhututtanut teema päivillä oli hyö-
tykäyttötavoitteisiin pääseminen. Puhujat 

vakuuttivat, että nyt, kun energiahyötykäyttö 
alkaa olla hiljalleen kunnossa ja jätelaki on 
saatu, ryhdytään toimeen materiaalikierrä-
tyksen tehostamiseksi. Alueelliset jätelaitokset 
laskeskelivat omia mahdollisuuksiaan nostaa 
kierrätysasteita, ja totesivat, että valtakunnal-
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on mahdollista, että YT-messujen pieneen kävijämäärään vaikutti sen kanssa samaan 
aikaan jyväskylässä pidetyt kuljetus2011-messut. autotuojat ry:n ja jyväskylän messut 
oy:n tapahtuma keräsi yli 19 000 kävijää. Näytteilleasettajina oli monia jätealankin 
toimijoita, muun muassa NTm ja Flaaming.

arvonnan palkintona ollut kompostori houkutteli kävijöitä Turun Seudun 
jätehuollon osastolle.

Elina Saarinen

lisen jätesuunnitelman (Valtsun) tavoitteisiin 
vuonna 2016 voidaan kyllä päästä.

Esa Ekholm Lahden Tiede- ja yrityspuistos-
ta ynnäsi, että materiaalihyödyntämistä olisi 
Suomessa lisättävä noin 360 000 tonnilla joka 
vuosi seuraavien viiden vuoden aikana. Hän 
muistutti, että kun vielä vuonna 1994 Lahden 
seudun hyötykäyttöaste oli 11 prosenttia, viime 
vuonna se oli jo 88 prosenttia.

”Tähän kun kaikki pääsevät, Valtsun tavoit-
teet on saavutettu”, Ekholm tiivisti.

Ekholm totesi Suomen ympäristöalan kasva-
neen nopeasti noin kymmenen miljardin euron 
bisnekseksi, mutta hän kaipaa lisää innovaati-
oita kotimarkkinoita ja vientiä vahvistamaan.

”Suomeen tarvittaisiin lisää referenssejä ja 
pilottilaitoksia ympäristöalan innovaatioista. 
Kiinasta olisi saatavissa isoja rahoittajia ja myös 
käyttäjäpotentiaalia niille. Toivottavasti paukut 
eivät menneet riitelyyn, vaan nyt päästäisiin 
yhdessä kehittämään alaa”, Ekholm sanoi.

Jätelaitospäivillä puhuttiin paljon myös 
jätehuollon viranomaistehtävien organisoin-
nista tulevaisuudessa. Pekka Jalkanen korosti, 
että kunnan on järjestettävä jätehuollon vi-

ranomaistehtävät, niitä ei voi siirtää jäteyhtiöille. Sen vuoksi on 
perustettava yhteinen toimielin kuten esimerkiksi jätelautakunta.

PErälauTajäTTEET                                                                     
iN houSE -oSuuTEEN

Leena Eränkö Kuntaliitosta ja Jouni Alanen Hammarström Puhak-
ka Partners -lakiasiaintoimistosta pohtivat, kuinka niin sanottu pe-
rälautapykälä tulee vaikuttamaan jätelaitosten in house -asemaan.

Alasen mukaan jätelaitosten synniksi ei voi laskea niiden lakisää-
teistä velvollisuutta järjestää elinkeinoelämän jätehuoltopalveluita 
tilanteessa, jossa niitä ei ole kohtuullisesti markkinoilta saatavissa. 
Alasen mukaan perälautapykälän jätteet laskettaisiin laitosten in 
house -osuuksiin mukaan.

Kuntaliitto valmistelee ohjeistusta jätelaitoksille muun muassa 
jätelautakuntiin liittyen.

Elina Saarinen

TSj:n osastolle oli rakennettu autenttisen näköinen taloyhtiön 
pihapiiri ilmoitustauluineen päivineen.




