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Keski-Suomen alueellisessa Circwaste yhteistyöryhmässä edistettiin jä-
tehuoltoa ja kiertotaloutta myös vuonna 2018 
 
 
 
Kokouksia, työpajoja, selvityksiä  ja seminaareja 
 
Vuoden 2018 aikana Keski-Suomen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa (17.1.2018, 
16.4.2018 ja 29.10.2018). Kokouksissa käytiin läpi jätehuollon ajankohtaisia asioita ja Circwaste -
hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä sekä jaettiin tietoa meneillä olevista kiertotalous -hankkeista ja 
tapahtumista.  
 
Tammikuun kokouksessa Anna Sarkkinen kertoi JAPA ry:n ajankohtaiset kuulumiset. Anna kertoi 
myös Jodel-sovelluksesta ja sen mahdollisuuksista herättää keskusteluja ajankohtaisista aiheista 
ja seurata sitä, mikä ihmisiä puhuttaa. Keski-Suomen Circwaste tiekartan painopisteiden tavoitteita 
ja toimenpiteitä tarkennettiin työpajassa.  
 
Huhtikuun kokoukseen oli alun perin tarkoitus saada esimerkkejä muilta Circwaste -alueilta. Tämä 
ei sillä kertaa järjestynyt, mutta huhtikuun lyhyessä kokouksessa käytiin läpi Circwaste -tiekartan 
tilannetta. Lisäksi Motivan edustaja kertoi julkisten hankintojen edistämisverkostosta, Keinosta.  
Kokouksen jälkeen oli kaikille avoin ”Biokiertotaloudessa tapahtuu” seminaari, missä esiteltiin pää-
asiassa keskisuomalaisia biohajoaviin jätteisiin liittyviä hankkeita. Seminaarin esitykset löytyvät 
Keski-Suomen liiton Circwaste -nettisivulta. Seminaari kokosi noin 60 osallistujaa eri puolilta Suo-
mea ja se oli oikein onnistunut verkostoitumis- ja keskustelutilaisuus.  
 
Keski-Suomen Circwaste -hanke järjesti yksin tai muiden hankkeiden kanssa Biokiertotaloudessa 
tapahtuu -seminaarin lisäksi kolme kaikille avointa seminaaria vuoden 2018 aikana. Yhteistyöryh-
mäläiset osallistuivat aktiivisesti myös näihin tilaisuuksiin. Yhteensä näihin neljään tilaisuuteen 
osallistui yli 350 henkilöä. Helmikuussa järjestettiin ”Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2018” -semi-
naari, huhtikuussa ”Biokiertotaloudessa tapahtuu” - ja ”Luovaa kiertotaloutta” (esim. tekstiilijäte) -
seminaarit ja syyskuussa ”Muovin elämä” -seminaari.  
 
Työtä tehtiin paljon myös varsinaisten yhteistyöryhmän kokousten ja työpajojen ulkopuolella. 
Keski-Suomen liiton Circwaste hankkeessa valmistui vuoden 2018 aikana Keski-Suomen jätehuol-
lon nykytilakatsaus, mitä monet yhteistyöryhmän jäsenet aktiivisesti kommentoivat. Circwaste -
hankkeessa toteutettiin myös ajankohtainen kustannus- ja elinkaaritarkastelu muovipakkausten 
erilliskeräyksen täydentämisestä Keski-Suomessa. Tämänkin selvityksen taustatyöhön monet yh-
teistyöryhmän jäsenet osallistuivat. 
 
Keski-Suomen Circwaste -tiekartta julkaistiin joulukuussa 2018 
 
Lokakuun kokouksessa viimeisteltiin Keski-Suomen Circwaste -tiekarttaa, minkä työstäminen aloi-
tettiin jo vuoden 2017 aikana. Kaikkien alueiden tiekartat julkistettiin Helsingissä 13.12.2018. 
Keski-Suomen Circwaste -tiekarttaan voit tutustua täältä. Tiekartta on hyvä lähtölaukaus jätehuol-
lon kehittämiselle, mutta tiekarttaa tärkeämpää on yhteinen tekeminen ja asioiden konkreettinen 
edistäminen. Sitä jatketaan Keski-Suomessa varmasti vuoden 2019 aikana!  
  

https://www.hankintakeino.fi/fi
https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/keski-suomen_liiton_hankkeet/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25614-jatekatsaus_15052018.pdf
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25614-jatekatsaus_15052018.pdf
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25710-Muovipakkausten_erilliskerayksen_taydentaminen_Keski-Suomen_alueella.pdf
https://www.keskisuomi.fi/filebank/25710-Muovipakkausten_erilliskerayksen_taydentaminen_Keski-Suomen_alueella.pdf
https://www.slideshare.net/Circwasteproject/circwaste-keski-suomi-kiertotaloudentiekartta
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Medianäkyvyyttä 
 
Circwaste -tiekartta ja sen painopisteet saivat hyvin näkyvyyttä ainakin Keskisuomalaisessa, 
YLE:llä (nettijulkaisut, radio, alueuutiset) ja Suurjyväskylän lehdessä (kuva 1). Sosiaalisessa medi-
assa viestittiin Twitterissä ja Biokaasu Keski-Suomi facebook -sivulla.  
 

 

 
Kuva 1. Keski-Suomen Circwaste tiekarttaan ja sen painopisteisiin liittyviä aiheita esillä Suurjyväsky-
län lehdessä 16.5.2018 (vasen yläkuva) ja 12.9.2018 (vasen alakuva) ja YLE:llä 31.10.2018 (oikea ylä-
kuva) ja 7.2.2018 (oikea alakuva). 

 
 
Uusia jäseniä yhteistyöryhmään 
 
Vuoden 2018 viimeisessä kokouksessa saimme yhteistyöryhmään kaksi uutta jäsentä. Minna Salo-
nen KSSHP:ltä ja Antti Anhava Fortum Waste Solutions Oy:stä tulivat mukaan yhteistyöryhmän toi-
mintaan. Vuonna 2018 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 Jätehuolto liikelai-
tos, Jyväskylän kaupunki, Äänekosken kaupunki, Hankasalmen kunta, JAPA ry, Sovatek, JAMK, 
KSSHP, Fortum Waste Solutions Oy. 
 
 
 
 
Yhteistyöryhmän vuoden 2018 kokousmuistioista koostanut 
 
11.1.2019  Outi Pakarinen 
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