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Karjalan piirit

Vuosi sitten projektin toimenpiteitä 
haluttiin toteuttaa paikallisten aloittei-
den tukiohjelman puitteissa. Nyt projek-
tin osanottajat ovat eri mieltä asiasta.

— Naistenjärvellä, Tulvojassa ja Vie-
ljärvellä on jätehuollon päivänpoltta-
vimpia kysymyksiä. Asukkaiden mie-
lestä täytyy ensin uusia lasten leikki-
kentät ja korjata tiet. Naistenjärvelle 
suunnitellaan urheilukeskuksen raken-
tamista ja siihen tarvitaan paljon rahaa. 

Paikallisasukkaiden mukaan jätehuol-
totariffi  t ovat kasvaneet, mutta tilanne 
ei ole muuttunut ollenkaan, Wasteless 
Karelias -projektin päällikkö Gleb Jaro-
voi kertoo.

Jarovoin mukaan Karjalassa on taa-
jamia, joissa on riittävästi jäteastioi-
ta, mutta jätteitä kuljetetaan kuitenkin 
metsään ja ympäristö saastuu.Tärkeänä 
on muuttaa viranomaisten suhtautu-
mista jätteiden kierrätystä kohtaan. KS

Ajankohtaista jätehuoltoa

Jätehuolto
Karjalan kolme 
taajamaa osallistuu 
kansainväliseen 
hankkeeseen, 
joka suuntautuu 
jätehuoltotilanteen 
parantamiseen.
Ilona Veikkolainen
Karjalan Sanomat
Petroskoi
karjalansanomat@yandex.ru

Kansainvälinen ympäristöhanke 
Wasteless Karelias jatkuu Vieljär-
vellä, Naistenjärvellä ja Tulvojas-
sa. Viime vuonna aloitettu hanke 
etenee jokaisessa taajamassa eri 
nopeudella.

— Kaksi jätesäiliöpaikkaa on 
avattu Suojärven piirissä Naisten-
järven taajamassa. Projektin osan-
ottajien mielestä Naistenjärvellä 
jätehuoltotilanne on huonompi 
Tulvojaan ja Vieljärveen verrattu-
na. Vaikeuksista huolimatta Nais-
tenjärvellä syntynyt tilanne on pa-
rannettavissa, Wasteless Karelias 
-projektin päällikkö Gleb Jarovoi 
sanoo.

Naistenjärvellä jokaiseen jäte-
säiliöpaikkaan on asennettu kaksi 
jäteastiaa paikallisen jätteenkulje-
tusliikkeen rahalla.

— Naistenjärvellä jätesäiliöpai-
kan puutteen vuoksi jätteitä usein 
viedään metsään. Jos taajamaan 
asetetaan jätesäiliöt niin jätteitä ru-
vetaan keräämään ja kuljettamaan 
kaatopaikalle. Meidän tarkoitukse-
namme on lisätä jätesäiliöpaikko-
jen määrää ja sitten valistaa asuk-
kaita jätteiden lajittelusta, Jarovoi 
kertoo.

Projektipäällikön mukaan Nais-
tenjärvellä jäteastioiden määrää 
on mahdollista lisätä ilman suuria 
kustannuksia.

— Suojärvessä metalliset jäte-
astiat vaihdetaan muovisiin. Hy-
väkuntoiset metalliset jätesäiliöt 
voitaisiin luovuttaa Naistenjärven 
viranomaisille ja he asentaisi-
vat ne taajaman kaduille, Jarovoi 
huomauttaa.

Koululaiset ovat projektin 
aktiivisia osanottajia. Viime 

vuonna Naistenjärven nuoret 
järjestivät siivoustalkoot. 

KUVA: WASTELESS KARELIAS 
-PROJEKTIN VKONTAKTE-TILI

Jätesäiliöpaikka järjestettiin 
Naistenjärvelle viime syksynä. 

KUVA: WASTELESS KARELIAS 
-PROJEKTIN V KONTAKTE-TILI

Karjala tulee 
entistä siistimmäksi

50 jätesäiliöpaikkaa 
jokaiseen taajamaan
Naistenjärvelle tarvitaan viitisen-
kymmentä jätesäiliöpaikkaa. Vielä 
puolisataa sellaista paikkaa tarvi-
taan Tulvojaan ja Vieljärvelle. Nii-
den määrä lisääntyy, jos budjet-
ti sallii.

— Jätehuoltopaikkojen määrä 
riippuu asukasluvusta ja kolmessa 
taajamassa se vaihtelee. Esimerkik-
si Vieljärvellä on paljon mökkiläi-

siä. Kesäisin taajaman asukkaiden 
määrä kaksinkertaistuu, siksi Vie-
ljärvelle tarvitaan enemmän kuin 
viisikymmentä jätesäiliöpaikkaa. 
Jätehuoltotilanne vaihtelee taa-
mittain. Jätehuoltoon liittyviä on-
gelmia ratkaistaan jokaisessa taa-
jamassa omalla tavallaan, projek-
tipäällikkö kertoo.

Jätehuoltotilanne Vieljärvellä 
näyttää olevan parempi kuin Nais-
tenjärvellä ja Tulvojassa.

— Vieljärvellä on paljon jä-
teastioita, vaikka niiden mää-
rä ei kuitenkaan riitä. Vieljär-
veltä jätteitä kuljetetaan kaa-
t o p a i k a l l e  s ä ä n n ö l l i s e s t i . 
Taajamassa on paljon aktiivisia 
ihmisiä, jotka auttavat meitä 
tekemään yhteistyötä paikallisten 
viranomaisten kanssa. Olen varma, 
että tänä kesänä jätteiden lajittelu 
tulee mahdolliseksi Vieljärvellä.

Gleb Jarovoi kävi Tulvojassa 
maaliskuussa.

— Nyt Tulvojassa kerätään jättei-
tä säkkeihin, jotka kuljetetaan trak-
torilla kaatopaikalle. Tilanne tietys-
ti pitää muuttaa, Jarovoi sanoo.

Suunnitelmat 
lykkääntyvät
Ennen koronakriisin alkua projek-
tin osanottajat suunnittelivat, että 
jätteiden lajitteluun liittyvät toi-

menpiteet ryhdytään toteuttamaan 
kesäkuun lopussa.

— Eräs projektiin osallistuva 
jätehuoltoyhtiö suunnittelee jäte-
säiliöpaikkojen järjestämistä kol-
meen taajamaan. Suunnitelman 
mukaan paikalliset viranomaiset 
ja yrittäjät hoitavat niitä jätesäiliö-
paikkoja. Jätteitä kuljetetaan Pet-
roskoihin. Näitä suunnitelmia kä-
siteltiin maaliskuun alussa, Jaro-
voi kertoo.

— Me emme pyri opettamaan ih-
misiä lajittelemaan jätteitä. Halu-
amme vain auttaa karjalaisten ky-
lien asukkaita pitämään heidän 
kotiseutunsa siistinä. Menetelmät 
voivat olla erilaisia. Järjestämme 
seminaareja ja siivoustalkoita. Pai-
kallisasukkaille kerromme jättei-
den kierrätyksestä ja jätesäiliöpaik-
kojen järjestämisestä, hän lisää.

Wasteless Karelias -projektin 
Vkontakte-tilillä on artikkeleitä jät-
teiden kierrätyksestä. KS





● Wasteless Karelias on Karelia 
CBC -ohjelman rahoittama 
projekti.

● Karjalan kolme taajamaa ja 
Pohjois-Karjalan kaksi taajamaa 
osallistuu projektiin.

● Viime vuonna projektin 
toimenpiteisiin osallistui noin 
700 henkilöä.

● Projektin osanottajat ja 
paikallisasukkaaat järjestivät 
talkoot kolmessa Karjalan 
taajamassa.

Mikä?

,, Tulvojassa 
kerätään jätteitä 
säkkeihin, jotka 
kuljetetaan 
traktorilla 
kaatopaikalle. 
Tilanne tietysti 
pitää muuttaa. 
GLEB JAROVOI


