Vuonna 2020 Keski-Suomen alueellisessa Circwaste yhteistyöryhmässä
edistettiin jätehuoltoa ja kiertotaloutta yhteistyöllä
Kokouksia ja tiekartan seurantaa
Vuoden 2020 aikana Keski-Suomen Circwaste yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa
(27.1.2020, 15.6.2020 ja 23.11.2020). Kokouksissa käytiin läpi jätehuollon ajankohtaisia
asioita ja Circwaste - hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä sekä jaettiin tietoa meneillään
olevista kiertotaloushankkeista ja -tapahtumista.
Tammikuun kokous oli tiivis tilannekatsaus hankkeen ajankohtaisiin teemoihin ja tulevan
vuoden suunnitelmiin. Lisäksi keskusteltiin tulevista Circwaste-hankkeessa tehtävistä
selvityksistä ja toiveista tilaisuuksia ja työpajoja varten. Yhteistyöryhmän kokouksen
jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus kotitalousjäteseurannasta Jyväskylässä, tilaisuuteen
osallistui myös moni yhteistyöryhmän jäsen. Tiina Karppinen Sykestä kertoi alueellisen
jätetiedon keräämisestä ja aiheesta käytiin vilkasta keskustelua.
Vuoden toinen kokous oli alun perin tarkoitus järjestää opintomatkana, jota
yhteistyöryhmä oli vuoden ensimmäisessä kokouksessa toivonut. Kesäkuun kokous
järjestettiin kuitenkin lopulta kokonaan etäyhteyksin ja siinä keskityttiin Keski-Suomen
Circwaste tiekartan seurantaan ja keskusteluun mahdollisista päivitystarpeista. Kokouksen
aikana ehdittiin käydä läpi tiekartan kaksi ensimmäistä painopistettä: rakennus- ja
purkujäte sekä biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto. Ennen kokousta oli
myös mahdollisuus käydä vastaamassa tiekartan painopisteitä koskevaan kyselyyn.
Vuoden kolmannessa ja viimeisessä kokouksessa kuultiin toimijoiden kuulumisia kuluneelta
vuodelta, suunnitelmia seuraavaa vuotta varten ja toiveita yhteistyöryhmän toiminnalle
Keski-Suomessa. Koska kaksi edellistä kokousta olivat olleet tiiviitä ja asiapitoisia, nähtiin
tärkeäksi kuulla alueen toimijoiden ajankohtaisia asioita. Toimijoiden esille nostamat aiheet
tukevat myös tiekarttatyötä.
Keski-Suomi kohti kiertotaloutta vuosiseminaarissa yli 80 osallistujaa
Marraskuun alkupuolella järjestettiin vuosiseminaari yhteistyössä Jyväskylän yliopiston
kemian laitoksen kanssa ja ensimmäistä kertaa kokonaan etäyhteyksin. Tilaisuudessa oli
noin 80 osallistujaa kuulemassa keskisuomalaisia kiertotalouskuulumisia Circwasten
osahankkeista ja muilta alueellisilta toimijoilta. Näiden lisäksi kuultiin kaksi yritysesimerkkiä
Othex groupilta ja Kamupakilta. Seminaaripäivän päättivät Jyväskylän yliopiston kemian
laitoksen puheenvuorot jätemateriaalien hyötykäytöstä, virtuaalivierailu

talteenottolaboratoriossa ja Luken puheenvuoro ruokajätteen hyödyntämisestä.
Vuosiseminaari sai hyvää palautetta monipuolisista puheenvuoroistaan ja onnistuneista
järjestelyistä. Tilaisuuden esitykset ja tallenteet löytyvät täältä.
Yhteistyöryhmän kokoonpano vuonna 2020
Jyväskylän kaupungin Circwaste osahankkeessa syksyllä 2020 aloittanut Outi Manninen tuli
mukaan yhteistyöryhmän toimintaan. Fortum Waste Solution Oy:n edustaja Antti Anhava
siirtyi lokakuussa 2020 Mustankorkea Oy:n palvelukseen.
Vuonna 2020 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, Fortum Waste Solutions Oy, Gradia, Jyväskylän seudun jätelautakunta ja
Sydän-Suomen jätelautakunta.
Yhteistyöryhmän vuoden 2020 kokousmuistioista koostanut
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