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Keski-Suomen alueellisen Circwaste yhteistyöryhmän toimintaa vuonna 2017 
  
 
Circwaste -hankkeen alussa 2016 vuoden loppupuolella Keski-Suomen liitto (aluekoordinaattori 
Keski-Suomessa) sai Sykeltä (koko valtakunnallisen Circwaste -hankkeen koordinaattori) ohjeet 
alueellisen yhteistyöryhmän muodostamiseksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen 
ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Kari Lehtinen. Kaikki ryhmään kut-
sutut tahot halusivat mukaan ryhmän toimintaan ja jokainen on voinut osallistua kokouksiin omien 
intressien ja aikataulujen mukaan. Yhteistyöryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
Keski-Suomen alueellinen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2017 aikana 
(2.2.2017, 8.6.2017 ja 12.9.2017). Ryhmän kokoonapano on hieman täydentynyt vuoden aikana ja 
mukaan tulivat Keski-Suomen kaikki Circwaste -hanketoimijat, eli Jyväskylän kaupunki kahdella 
osahankkeellaan, sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Yhteistyöryhmässä on vieraillut myös Sy-
ken ja Motivan asiantuntijoita kertomassa mm. kiertotalouden palvelukeskuksen toiminnasta. Sy-
ken Keski-Suomen yhteyshenkilö on Petrus Kautto. Muistion lopussa on listattuna ryhmän toimin-
taan vuoden 2017 aikana osallistuneita tahoja.  
 
Kokousten/työpajojen lisäksi yhteistyöryhmälle on viestitty Circwaste -hankkeen ajankohtaisia asi-
oita pääasiassa sähköpostilla. Yhteistyöryhmän jäsenet ovat saaneet halutessaan osallistua myös 
muihin Circwaste -hankkeen järjestämiin avoimiin tilaisuuksiin.  
 
Keskustelua biokaasusta, muoveista ja maakuntauudistuksestakin 
 
Vuoden 2017 toinen kokous järjestettiin Mustankorkealla, missä yhteistyöryhmä pääsi tutustumaan 
tällöin vielä rakenteilla olleeseen biokaasulaitokseen. Vuoden 2017 aikana yhteistyöryhmä kuuli 
myös Sammakkokankaan ajankohtaiset kuulumiset. Keski-Suomen liiton toisessa Circwaste osa-
hankkeessa toteutetun sekajätteen koostumustutkimuksen tulokset herättivät keskustelua yhteis-
työryhmässä. Erityisesti biojätteen suureen osuuteen jätehuoltoyhtiöt aikovat kiinnittää jatkossa 
huomiota. Yhteistyöryhmä kuuli myös ELY-keskuksen ensimmäisestä biokaasuautohankinnasta.   
 
Myös muovipakkausten keräyksestä ja muovien kierrätyksestä keskusteltiin ahkerasti vuoden 2017 
aikana. Kokouksissa on kuultu ja keskusteltu myös mm. maakuntauudistukseen liittyvästä Lupa- ja 
valvontavirasto Luovasta ja vuonna 2017 lausunnoilla olleesta valtakunnallisen jätesuunnitelman 
luonnoksesta. 
 
Yhteistyöryhmän asiantuntemusta tarvitaan Keski-Suomen Circwaste tiekartan valmiste-
lussa 
 
Yhtenä yhteistyöryhmän tehtävänä on alueellisen Circwaste -tiekartan laatiminen. Tiekarttaa on 
pohjustettu alueellisen yhteistyöryhmän kokouksissa ja työpajoissa vuonna 2017 ja työstäminen on 
jatkunut vuoden 2018 aikana. Tiekartta perustuu uuteen valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja 
kansalliseen kiertotalouden tiekarttaan, mutta huomioi myös alueen erityispiirteitä. Keski-Suo-
messa tiekartan pohjana on käytetty Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsausta, minkä Tiina 
Karppinen sai pääpiirteissään valmiiksi jo kesän 2017 aikana. Varsinainen viimeistelty jätehuollon 
nykytilakatsaus julkaistiin keväällä 2018. 
 
Vuoden 2017 viimeisessä työpajassa valittiin Keski-Suomen Circwaste tiekartalle neljä painopiste-
aluetta: biohajoavat jätteet, SER, julkiset hankinnat ja rakennusjäte. Samalla pohdittiin näiden pai-
nopisteiden tavoitteita ja jo osin toimenpiteitäkin. Myöhemmin vuonna 2018 päätettiin, että julkiset 
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hankinnat eivät ole oma painopisteensä, vaan niitä tarkastellaan soveltuvin osin osana jokaista pai-
nopistettä. Vuonna 2018 yhdeksi painopisteeksi nostettiin myös muovit.  
 
Yhteistyöryhmän kokouksissa on myös keskusteltu paljon tiekartan sisällöstä ja yleisestä termino-
logiasta. Myös tiekartan nimi on matkan varrella elänyt, välillä on puhuttu kiertotaloustiekartasta ja 
välillä taas jätehuollon tiekartasta. Kiertotalous on huomattavasti jätehuoltoa ja kierrätystä laajempi 
käsite. Tämän yhteenvedon kirjoittamisen aikana (lokakuussa 2018) käyttöön on vakiintunut 
”Circwaste -tiekartta” nimitys. Nimeä ja tiekarttaakin tärkeämpää on konkreettinen tekeminen ja yh-
teistyön lisääntyminen. Jo ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa puheenjohtaja Kari Lehti-
nen painotti, että yksi tärkeimmistä yhteistyöryhmän tehtävistä on tiedon ja hyvien esimerkkien ja-
kaminen verkostoissa. 
 
 
Vuonna 2017 Keski-Suomen alueellisen Circwaste yhteistyöryhmän toimintaan osallistuneet: 
 
Kari Lehtinen, K-S ELY  
Hannele Yli-Kauppila, K-S ELY  
Esa Kuitunen, K-S ELY  
Outi Pakarinen, K-S liitto  
Hannu Koponen, K-S liitto  
Tiina Karppinen, K-S liitto  
Petrus Kautto, Syke  
Esko Martikainen, Mustankorkea Oy  
Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy  
Tarja Kuisma, Jämsän Jätehuolto liikelaitos  
Isto Vaheri, Jämsän Jätehuolto liikelaitos  
Päivi Pietarinen, Jyväskylä 
Jouni Kurkela, Äänekoski  
Jonna Heinänen, Äänekoski 
Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, Hankasalmi  
Jussi Konttila, Erkki Salminen Oy 
Antti Anhava, L & T (varsinainen jäsen Irma 
Nurmi)  
Hannu Hämäläinen, Sovatek  
Anna Sarkkinen, Japa ry  
Kirsi Knuuttila, JAMK  
Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki 
(Circwaste –hanke)  
Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki (Circwaste 
–hanke)  
Kia Paasivirta, KSSHP (Circwaste –hanke)  
Ari Solonen, KSSHP (Circwaste –hanke)  
Okariina Rauta, Motiva 
Hanna Salmenperä, Syke 

 

 
 
 
Yhteistyöryhmän vuoden 2017 kokousmuistiosta koostanut 
 
17.10.2018   Outi Pakarinen 
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