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MITÄ IHMETTÄ?

■ Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -
hanke etsii ideoita ja ratkaisuja arjen kiertotalouden, kestävän 
elämäntavan ja resurssiviisauden edistämiseksi Jyväskylässä.

■ Haemme luovia ideoita muun muassa:
 Materiaalien uusiokäyttöön 
 Jakamistalouteen eli tavaroiden ja muiden resurssien 

yhteiskäyttöön
 Kulkuneuvojen yhteiskäyttöön ja kimppakyyteihin
 Ekodesigniin
 Kierrätykseen ja tavaroiden uudelleenkäyttöön
 Ruokahävikin vähentämiseen
 Lähiruokaan ja kaupunkiviljelyyn
 Jätteen synnyn ehkäisyyn
 Jätteiden lajitteluun ja keräykseen
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MIKSI OSALLISTUISIN?

KENELLE? 
■ Ideahakuun voi osallistua kuka tahansa yksityishenkilö, yhteisö tai yritys
MITÄ TÄSTÄ SAA?
■ Asiantuntijoista koostuva raati valitsee saaduista ideoista kuusi luovinta ja 

toteuttamiskelpoisinta ideaa ja ratkaisua hankkeessa toteutettavaksi. Parhaat ideat ja 
ratkaisut pääsevät jatkojalostuksen jälkeen kokeiltaviksi käytännössä.

 Toteutettavaksi valituille ratkaisuille on luvassa rahoitusta enimmillään 7000 euroa 
kokeilua kohden. Rahoitus hyödynnetään kokonaisuudessaan kokeilun toteuttamiseen.

 Toteutettavat ideat saavat myös asiantuntijasparrausta sekä viestinnällistä tukea ja 
näkyvyyttä Circwaste -hankeviestinnän kautta.

 Ideahakuun osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi kolme (3) kappaletta Jyväskylän 
kaupunginteatterin lahjakortteja.

3Jyväskylän kaupunki



MIKSI TÄLLAINEN IDEAHAKU?

■ Kiertotalouden avulla voidaan 
tarjota ratkaisuja 
 yhteiskunnan kestävyys- ja 

ympäristöhaasteisiin, muun muassa 
siihen, kuinka vähentää 
ilmastopäästöjä, 

 parantaa materiaalien hyötykäyttöä, 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä 

 edistää kestävää kulutusta ja 
elämäntapaa vähentäen samalla 
luonnonvarojen ylikulutusta.
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MIKSI TÄLLAINEN IDEAHAKU?

■ Käyttäjälähtöiset kokeilut –ideahaun ja kokeilujen 
toteuttamisen avulla mahdollistamme:
 “Business as usual” -ajattelun haastamisen
 Tekemällä oppimista, oppivaa testaamista matalalla 

kynnyksellä ja riskittömästi
 Asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistamista 

yhteisten ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen
 Motivoimista ja sitoutumista ratkaisukeskeisyyteen 
 Ympäristötietoisuuden lisäämistä ja kiertotalouden 

tunnettuutta
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MILLAISIA KOKEILUJA ON JO TOTEUTETTU?

ESIMERKKEJÄ:
■ Taloyhtiöiden muovinkeräys ja –lajittelu – Muovinlajittelu 

testaukseen taloyhtiöissä ja lajitteluneuvontaa asukkaille
■ Puutarhajäte mullaksi –palvelu – Alueellinen puutarhajätteen 

keräys- ja mullan tuontipalvelu – vie mennessään, tuo tullessaan -
palvelu.

■ Laitelainaamo-sovellus – Mediataiteen alan laitteistojen 
lainaaminen

■ Liikkuva korjauspaja – Vaatteet ja tavarat kuntoon ja paikalliset 
korjauspalvelut tutuksi kaupunkilaisille

■ Opiskelijatalon kierrätyskontti – Opiskelijoiden huonekalut ja 
tavarat kiertoon muuttojen yhteydessä

■ Lajittelu helpoksi kotitalouksissa – Jätteiden lajittelun 
helpottaminen lajitteluastioiden ja neuvonnan avulla
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MITEN OSALLISTUN?

■ Osallistuminen on helppoa ja nopeaa! Laita ideasi tulemaan ideahaun 
hakulomakkeen kautta!

■ Lomakkeen löydät hankkeen verkkosivuilta: 
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/kokeilut/jakso-3

■ Hakuaika on auki 11.10.-21.11.2021 välisen ajan.

■ Ideahausta saa kertoa eteenpäin! 
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LISÄTIETOJA

■ Ympäristöasiantuntija Outi Manninen
outi.manninen(at)jyvaskyla.fi
p. 040 5653 066

■ https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/kokeilut
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KIITOS!

Ideahaku on osa Suomen ympäristökeskuksen 
hallinnoimaa EU:n LIFE+ -ohjelmasta rahoitettua 

CIRCWASTE -hanketta (2016–2023), jolla 
edistetään kiertotalouden toteutumista 

maassamme. 

Jyväskylän kaupunki koordinoi ja toteuttaa 
kahta CIRCWASTE osahanketta. Niissä 

kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa sekä haetaan 
kuntalaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä avoimella 

haulla ideoita ja ratkaisuja käyttäjälähtöisen 
kiertotalouden edistämiseen.


