
  
                                                                                                            
 

  

 
Vuonna 2019 Keski-Suomen alueellisessa Circwaste yhteistyöryhmässä 
edistettiin jätehuoltoa ja kiertotaloutta yhteistyöllä 
 
 
Kokouksia, Tampereen opintomatka  ja SER-tilaisuus 
 
Vuoden 2019 aikana Keski-Suomen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa (5.2.2019, 
25.4.2019 ja 27.9.2019). Kokouksissa käytiin läpi jätehuollon ajankohtaisia asioita ja Circwaste -
hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä sekä jaettiin tietoa meneillä olevista kiertotalous -hankkeista ja 
tapahtumista.  
 
Helmikuun kokouksessa kuultiin ELY-keskuksen ajankohtaiset kuulumiset ja esitykset ajankohtai-
sista asioista Mustankorkealta, Sammakkokankaalta, Fortum Waste Solutionsilta ja Sykeltä. Jenni 
Lehtonen Ympäristöministeriöstä esitteli jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikka Materiaalitoria. 
Materiaalitori herätti vilkasta keskustelua yhteistyöryhmässä. 
 
Huhtikuun kokous päätettiin järjestää yhteistyöryhmän toivomuksesta opintomatkana Tampereelle. 
Matkaan lähdettiin bussilla aikaisin aamulla ja matkalle oli kutsuttu myös edustaja mm. VTT:ltä, 
että saatiin pikkubussi täyteen. Vierailimme ensiksi Pirkanmaan Jätehuollon toimistolla, missä Harri 
Kallio esitteli meille heidän toimintaansa ja suunnitelmia. Harrin jälkeen puheenvuoron sai Sakari 
Ermala, Verte Oy:sta. Sakari kertoi Nokian Eco3-yritysalueen kehittymisestä ja siihen liittyvästä toi-
mintamallista. Lounastimme ravintola Tampellassa ja jatkoimme matkaa kohti Tammervoimaa. 
Tammervoimalla Mika Pekkinen kertoi meille voimalan toiminnasta ja käyttökokemuksista. Jyväs-
kylän seudulta kotitalouksien sekajäte kuljetetaan Tammervoimalle poltettavaksi. Matka oli mielen-
kiintoinen ja keskustelua riitti vielä kotimatkallakin. 
 
Syyskuun kokous oli tiivis tilannekatsaus ajankohtaisista asioista ja Kari Lehtinen (yhteistyöryhmän 
puheenjohtaja Keski-Suomen ELY-keskuksesta) kertoi lyhyesti hallitusohjelman kiertotalouskirjauk-
sista. Syyskuun lyhyen kokouksen jälkeen järjestettiin sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen 
liittyvä tilaisuus, mihin oli kutsuttu osallistujia yhteistyöryhmää laajemminkin, mm. SER:in uudel-
leenkäytöstä kiinostuneita toimijoita ja alan tuottajayhteisöjä. Tilaisuuden avasi Tarja-Riitta Blau-
berg Ympäristöministeriöstä (etäyhteydellä). Tilaisuuden aikana oli vilkasta keskustelua SER:n kor-
jaamisen ja kierrättämisen näkymistä. Vaikutti siltä, että tässä syntyi yhteistyötä eri toimijoiden vä-
lille ja ymmärrys teemaan liittyvistä haasteista lisääntyi. Tilaisuuden esitykset löytyvät tältä sivulta. 
 
Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2019 vuosiseminaarissa noin 70 osallistujaa 
 
Elokuun loppupuolella pidettiin Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2019 vuosiseminaari. Seminaa-
rissa oli noin 70 osallistujaa ja siitä saatiin hyvää palautetta. Monet yhteistyöryhmän jäsenistä osal-
listuivat vuosiseminaariin. Seminaarissa oli puheenvuoro myös Luova kiertotalous -hankkeesta 
(Sirpa Vauhkala) ja hankkeessa kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita oli esillä seminaaritilassa. 
Samoin seminaarissa oli aikuisopiskelijan näyttö, jossa oli esillä hänen tekemiään kierrätysmateri-
aaleista tehtyjä tuotteita (Kuva 1). Seminaarissa kuultiin myös VTT:n Matti Virkkusen esitys 
Sami&Samu -hankkeesta, eli siitä, kuinka esimerkiksi sairaalamuoveja voidaan korvata puupohjai-
silla tuotteilla. Matti kertoi myös että Sami&Samu -hanke on itse asiassa Circwasten ”spinn-off”,  
 
 
sillä se on sanut alkunsa VTT:n ja KSSHP:n edustajien tavatessa toisensa Circwaste -hankkeen 
aiemmassa tilaisuudessa. Seminaarin esitykset löytyvät tältä sivulta.  

https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
https://www.vtt.fi/sites/sami-samu/esittely
https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta


  
                                                                                                            
 

  

 

 
Kuva 1. Uusiouutiset 6/2019 kirjoitti lyhyen jutun Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2019 seminaa-
rista. Kuvakaappaus Uusiouutisista.  
 
 
Pientä vaihtuvuutta yhteistyöryhmässä 
 
Vuonna 2019 yhteistyöryhmää täydennettiin ottamalla mukaan edustajia alueella toimivista jätelau-
takunnista.  Jyväskylän seudun jätelautakunnan ja Sydän-Suomen jätelautakunnan edustajat tuli-
vat mukaan ryhmään vuoden viimeisessä kokouksessa. Samoin Sirpa Vauhkala Gradialta (Luova 
kiertotalous -hankkeen projektipäällikkö) tuli mukaan yhteistyöryhmän toimintaan vuoden 2019 ai-
kana. Hannu Hämäläinen Sovatekilta ilmoitti vuoden 2019 lopussa jäävänsä pois yhteistyöryhmän 
toiminnasta eläköitymisensä vuoksi. Vuonna 2019 Keski-Suomen Circwaste -yhteistyöryhmän ko-
kouksissa ja työpajoissa oli läsnä edustaja/edustajia seuraavista tahoista: Keski-Suomen ELY-kes-
kus, Keski-Suomen liitto, Suomen Ympäristökeskus, Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy, 
Jämsän Jätehuolto liikelaitos, Jyväskylän kaupunki, Äänekosken kaupunki, Hankasalmen kunta, 
JAPA ry, JAMK, KSSHP, Fortum Waste Solutions Oy, Gradia, Jyväskylän seudun jätelautakunta ja 
Sydän-Suomen jätelautakunta. 
 
 
 
Yhteistyöryhmän vuoden 2019 kokousmuistioista koostanut 
12.2.2020  Outi Pakarinen 


