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https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet/circwaste-jyvaskyla-kulkee-kohti-kiertotaloutta/circwaste-jyvaskylan
https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet/circwaste-jyvaskyla-kulkee-kohti-kiertotaloutta/circwaste-jyvaskylan
https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet/circwaste-jyvaskyla-kulkee-kohti-kiertotaloutta/circwaste-kankaan
https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet/circwaste-jyvaskyla-kulkee-kohti-kiertotaloutta/circwaste-kankaan
https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Ymparistovastuu


Keski-Suomen alueellinen 
yhteistyöryhmä
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Jätealan toimijoita, viranomaisia, t&k toimijoita, järjestöjä



Kehittämisen taustalla tieto 
nykytilanteesta
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Keski-Suomessa

muodostuu noin 1,8 

miljoonaa tonnia jätettä 

vuodessa.

Karppinen 2018. Keski-Suomen 

jätehuollon nykytilakatsaus
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https://www.keskisuomi.fi/filebank/25614-jatekatsaus_15052018.pdf
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Uusiouutiset 6/2017
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Sekajätteen 

koostumus 

selvitetty vuonna 

2017



Elinkaari- ja kustannustarkastelu muovipakkausten 

erilliskeräyksen täydentämisestä Keski-Suomessa
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Circwaste-tiekartan painopisteet
Keski-Suomi

1.
Rakennus- ja 

purkujäte

2.
Biohajoavat 

jätteet, 
biokaasu 

ja ravinteiden 
kierto

3.
Muovit

4.
SER

Julkiset hankinnat läpileikkaavana

Outi Pakarinen

http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
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Painopiste: Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto

Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030

• Kehitetään liiketoimintamalleja 
biokaasun tuotannon ja käytön 
ympärille

• Viestitään biokaasun liikennekäytön 
mahdollisuuksista

• Tuotetaan ja jaetaan taustatietoa 
päätöksen teon tueksi biokaasun 
liikennekäytön lisäämiseksi (julkiset 
hankinnat)

• Ollaan aktiivisesti mukana kotimaisessa 
ja kansainvälisessä hanketoiminnassa 
(esim. BiogasAction –hankeyhteistyö)

• Kehitetään mädätteelle/kompostille 
uusia hyötykäyttökohteita, kuten 
kasvualustat

• Kehitetään biokaasun hiilidioksidille 
hyötykäyttöä ja otetaan teknologioita 
käyttöön 

• edistetään 
biokaasun 
tuotantoon liittyviä 
investointeja

• tutkitaan, kehitetään 
ja kokeillaan uusia 
tapoja kierrättää 
ravinteita 

• Tehdään 
sekajätteen 
koostumustutkimus 
(tehty 2017)

Biokaasun tuotanto 
lisääntyy 
(2016 noin 37 GWh, 
potentiaali keski-
määrin 460 GWh)

Biokaasun liikenne-
käyttö lisääntyy 

Ravinteiden kierrätys 
tehostuu 

Biojätteen osuus 
sekajätteestä max. 
10 % (nyt 25-30 %)

Outi Pakarinen

http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI


Keski-Suomi
Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto
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http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
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Painopiste: Muovit

Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030

• Laajennetaan kotitalouksien 
muovipakkausjätteen keräysverkostoa

• Tiedotetaan muovipakkausten 
keräysmahdollisuuksista

• Selvitetään ja jaetaan tietoa 
maatalouden muovien 
keräysmahdollisuuksista

• Lisätään kirkkaiden rakennus- ja 
pakkausmuovien erilliskeräystä

• Seurataan muovijätteen 
käsittelykapasiteetin ja 
kierrätysmuovimarkkinoiden kehitystä

• Kehitetään muovia korvaavia 
materiaaleja

• Tehdään sekajätteen 
koostumustutkimus 
(tehty 2017)

• Laajennetaan 
muovijätteenkeräystä 
muihin kuin 
kotitalouksien 
muovipakkauksiin

• Kehitetään muovia 
korvaavia materiaaleja 
ja kokeillaan niitä eri 
käyttökohteisiin

Muovipakkausjätteen 
kierrätys lisääntyy

Muovijätteiden 
kierrätys lisääntyy

Muovia korvaavien 
tuotteiden käyttö 
lisääntyy

Outi Pakarinen

http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI


Keski-Suomi
Muovit
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http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI


Kiitos!

Keski-Suomen liiton Circwaste -hankkeen nettisivut:

https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-

suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta

Biokaasu Keski-Suomi fb: https://fi-fi.facebook.com/biokaasuks/

13#circwaste
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https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
https://fi-fi.facebook.com/biokaasuks/

