Kooste Circwaste-yhteistyöryhmän kokouksista vuonna 2021
Vuonna 2021 Keski-Suomen alueellisessa Circwaste yhteistyöryhmässä edistettiin
jätehuoltoa ja kiertotaloutta yhteistyöllä, keskusteltiin jätelain uudistuksesta, sparrailtiin
alueellista Circwaste-tiekarttaa ja laajennettiin yhteistyöryhmää uusilla henkilöillä.
Kokouksia ja tiekartan päivitystä
Vuoden 2021 aikana Keski-Suomen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolmeen
kokoukseen ja yhteen vapaamuotoiseen tuokioon, jossa työstettiin alueellista Circwastetiekarttaa. Kokouksissa käytiin läpi jätehuollon ajankohtaisia asioita ja Circwaste hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä sekä jaettiin tietoa meneillään olevista
kiertotaloushankkeista ja -tapahtumista.
Vuoden ensimmäinen kokous huhtikuussa oli tilannekatsaus toimijoiden kuulumisiin ja
Circwaste-hankkeessa tehtäviin toimenpiteisiin. Enni Huotari esitteli touko-kesäkuussa
2021 toteutetun sekajätetutkimuksen suunnitelmaa ja Outi Pakarinen esitteli KeskiSuomen liiton teettämää, alkuvuodesta valmistunutta biokaasuselvitystä. Selvitysten
esittelyn lisäksi kokouksessa keskusteltiin alueellisen tiekartan päivittämisestä, Circwastehankkeen kolmannesta jaksosta ja kuultiin alueen toimijoiden ajankohtaisia asioita.
Toinen yhteistyöryhmän kokous järjestettiin kesäkuussa ja sen teemana oli jätelain
uudistukset. Ennen virallista kokousta järjestettiin tunnin mittainen infotilaisuus, jossa
Hanna Salmenperä Sykestä kertoi jätelakiuudistuksen sen hetkisestä tilanteesta. Tilaisuus
oli avoin yhteistyöryhmälle, kuntien edustajille ja muille jätehuollon tai kiertotalouden
parissa toimiville. Infotilaisuuden jälkeen käytiin virallinen kokous, jossa käytiin läpi
Circwaste-hankkeen ajankohtaisia asioita ja sekajätetutkimusta toteuttaneet kolme JAMK:n
opiskelijaa kertoivat tutkimuksen alustavia tuloksia. Käytiin keskustelua
sekajätetutkimuksen merkityksestä ja tulosten hyödyntämisen mahdollisuuksista
jäteneuvonnassa. Pääpaino kokouksessa oli yhteistyöryhmän uusien jäsenten
esittäytymisessä. Yhteistyöryhmää täydennettiin Jyväskylän yliopiston, Luken ja VTT:n
edustajilla, jotta TKI-tahot olisivat kattavammin yhteistyöryhmässä esillä. Organisaatioiden
edustajat esittelivät kokouksessa kiertotalousaiheisia tutkimuskohteitaan.
Vuoden kolmas kokous järjestettiin marraskuussa, Circwaste-konsortion kehittämispäivän
yhteydessä. Kokous järjestettiin Jyväskylän Kankaalla Yritystehtaan tiloissa ja kokouksen
aluksi kuultiin esitykset Yritystehtaan toiminnasta. Outi Pakarinen esitteli Circwaste-

hankkeen ajankohtaisia asioita ja toimijat kertoivat kuulumisiaan. Keskustelua herätti mm.
uuden jätelain myötä päivitettävät palvelutasokuvaukset. Kokouksen päätteeksi kierrettiin
Kankaan alueella ja Tanja Oksa kertoi kankaan jätehuoltoratkaisuista, joita kehitetään
Jyväskylän kaupungin Circwaste-hankkeessa (C.13).
Kokousten lisäksi elokuussa oli kaikille yhteystyöryhmän jäsenille avoin, vapaamuotoinen
tilaisuus/työpaja, jossa viimeisteltiin alueellisen tiekartan päivitystä. Kävimme läpi
luonnoksen, jota yhteistyöryhmän jäsenet saivat muokata ja kommentoida. Muokkausten
jälkeen yhteistyöryhmän jäsenille lähetettiin vielä lopullinen versio mahdollisille
kommenteille. Tiekartta lähetettiin hyväksyttynä Sykelle 30.9.2021.
Keski-Suomi kohti kiertotaloutta vuosiseminaarissa 77 osallistujaa
Vuosiseminaari järjestettiin jälleen etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa oli 77
osallistujaa kuulemassa keskisuomalaisesta kiertotaloustyöstä. Vuoden 2021
vuosiseminaarissa kuultiin puheenvuorot alueen Circwaste-osahankkeista sekä Jyväskylän
kaupungin Käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeessa toteutetuista kokeiluista. Lisäksi
kuultiin puheenvuoro Jyväskylän kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden hankkeesta, jossa
hyödynnetään purkuun menevää kiinteistöä lasten ja nuorten taiteen paikkana. Kaikki
vuosiseminaarin esitykset ovat nähtävissä https://keskisuomi.fi/tapahtuma/circwastevuosiseminaari-keski-suomi-kohti-kiertotaloutta-2021/.
Yhteistyöryhmän kokoonpano vuonna 2021
Yhteistyöryhmän kokoonpanoa täydennettiin vuonna 2021 ottamalla mukaan edustajat
VTT:ltä, Lukelta ja Jyväskylän yliopistolta. Uudet edustajat tuovat yhteistyöryhmään
erityisesti TKI-näkökulmaa mukaan.
Vuonna 2021 Keski-Suomen Circwaste-yhteistyöryhmän kokouksissa ja työpajoissa oli
läsnä edustaja/edustajia seuraavista tahoista: Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen
liitto, Suomen Ympäristökeskus, Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy, Jämsän
kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Äänekosken kaupunki, Hankasalmen kunta, JAPA ry,
JAMK, KSSHP, Fortum Waste Solutions Oy, Gradia, Jyväskylän seudun jätelautakunta,
Sydän-Suomen jätelautakunta, Luke, Jyväskylän yliopisto ja VTT.

Yhteistyöryhmän vuoden 2021 kokousmuistioista koostanut 17.1.2021 Enni Huotari

