
 

  

 

 

Kooste Circwaste-yhteistyöryhmän kokouksista vuonna 2022 

Vuonna 2021 Keski-Suomen alueellisessa Circwaste yhteistyöryhmässä edistettiin 

jätehuoltoa ja kiertotaloutta yhteistyöllä, keskusteltiin kiertotalouden rahoituksesta ja 

yhteistyön jatkuvuudesta Circwaste-hankkeen päättymisen jälkeen.  

Kokouksia ja kiertotalouden edistämisen jatkuvuuden varmistamista 

Vuoden 2022 aikana Keski-Suomen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolmeen 

kokoukseen. Kokouksissa käytiin läpi jätehuollon ajankohtaisia asioita, kiertotalouden 

edistämistä valtion tasolla ja alueellisesti, selvitysten ja raporttien tuloksia sekä jätelain 

muutoksen vaikutuksia.  

Vuoden ensimmäinen kokous huhtikuussa oli tilannekatsaus rahoitukseen, tekstiilien 

kiertotalouteen sekä jätelain mukaisten alueellisten yhteistyöryhmien muodostamiseen. 

ELYn ja maakuntaliiton asiantuntijat kertoivat EAKR-rahoituksesta yrityksille ja TKI-

toimijoille. Rahoituksen kriteereissä korostuvat entistä enemmän hiilineutraaliutta edistävät 

toimenpiteet. Lisäksi hanke saa lisäpisteitä, jos se on linjassa valtakunnallisen 

jätesuunnitelman kanssa.  

Sirpa Vauhkala kertoi opinnäytetyöstään, joka käsittelee kiertotaloutta tekstiili- ja 

muotialan toisen asteen ammatillisten tutkintojen opetuksessa. Kokouksen lopuksi Esa 

Kuitunen kertoi Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueen 

jätelain mukaisen yhteistyöryhmän valmistelusta ja perustamisesta, Kari Ström kertoi 

Jyväskylän seudun jätepoliittisesta ohjelmasta ja Enni Huotari kävi läpi Circwaste-

osahankkeiden ajankohtaiset toimenpiteet ja loppukauden suunnitelmat. 

Toinen yhteistyöryhmän kokous järjestettiin syyskuussa. Kokouksen aiheena oli 

hankkeessa syksyn aikana valmistuvat selvitykset (Asumisessa syntyvien jätteiden 

erilliskeräys Keski-Suomessa: nykytilakatsaus ja keräysvaihtoehtojen vaikutusten arviointi 

& Keski-Suomen biokaasutuotannon lisäämisen mahdollisuudet), toimijoiden kuulumiset ja 

lisäksi Saara Kaikkonen Sammakkokankaalta kertoi poistotekstiilejä ja niiden keräämistä 

käsittelevästä opinnäytetyöstään.   

Vuoden kolmas kokous järjestettiin marraskuussa. Kokouksessa esiteltiin Asumisessa 

syntyvien jätteiden erilliskeräysselvityksen luonnosversiota ja keskusteltiin 



 

  

 

mahdollisuuksista nostaa lajitteluaktiivisuutta. Lisäksi suunniteltiin yhteistyöryhmän 

toivomaa tutustumisretkeä. 

Keski-Suomi kohti kiertotaloutta vuosiseminaarissa 60 osallistujaa 

Vuosiseminaari järjestettiin 29.9. hybridimuotoisena Digi & Game Centerillä ja striiminä. 

Yhteistyöryhmän jäseniä osallistui tilaisuuteen. Ohjelma ja esitykset löytyvät: 

https://keskisuomi.fi/tapahtuma/circwaste-vuosiseminaari-keski-suomi-kohti-kiertotaloutta-

2022/.  

Yhteistyöryhmän kokoonpano vuonna 2022 

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, Gradia, Jyväskylän seudun jätelautakunta, Sydän-Suomen jätelautakunta, 

Luke, Jyväskylän yliopisto ja VTT.  

 

Yhteistyöryhmän vuoden 2022 kokousmuistioista koostanut 9.1.2022 Enni Huotari 
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