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Alueellinen aktivoiminen

Keski-Suomen liitto Circwaste –hankkeessa
mukana alueellisena koordinaattorina ja omalla
osahankkeella
• Alueellinen koordinaatio / Alueellinen
yhteistyöryhmä (C1)

• Oma osahanke: Alueellisten jätevirtojen
hyödyntäminen Keski-Suomessa (C17)
• Alueellisen koordinaation ja oman osahankkeen
yhteisbudjetti noin 800 000 €

Alueelliset yhteistyöryhmät
● Mitä: Tukee jätesuunnitelman alueellista toimeenpanoa tiiviissä
yhteistyössä ELYjen kanssa ja edistää kiertotaloutta ja
materiaalitehokkuutta

○ Tiekartan laatiminen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi
○ Vaikuttaminen alueen päätöksentekoon ja tietoisuuden lisääminen
○ Aluehallinnon ja yritysten aktivoiminen kiertotaloutta tukevaan
yhteistyöhön; mm. vuosittaiset alueelliset tilaisuudet
○ Alueen toimien dokumentointi ja hankkeiden seuranta
○ Rahoituksen mobilisointi ja uusien hankkeiden synnyttäminen
○ Jätesuunnitelmien alueellisen toteutuksen suunnittelu jatkossa

● Kuka: maakuntaliitot ja
SYKE
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Keski-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä

•

Ryhmän kokoonpano (max 15 jäsentä):
• ELY-keskus (puheenjohtaja)
• Aluekoordinaattori
• Tärkeimmät sidosryhmät:
maakuntaliitto, alueella toimivat
jätealan yksityiset ja julkiset
toimijat, kuntien viranomaiset,
asiantuntijat, päättäjät

•

Tapaamiset:
• Neljä sisäistä tapaamista vuosittain
• Yksi sidosryhmätilaisuus vuosittain
• Lukuisia tapaamisia sidosryhmien
kanssa
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Puheenjohtaja Kari Lehtinen, K-S ELY
Petrus Kautto, Syke
Outi Pakarinen, K-S liitto
Hannu Koponen, K-S liitto
Hannele Yli-Kauppila, K-S ELY
Esa Kuitunen, K-S ELY
Esko Martikainen, Mustankorkea Oy
Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy
Tarja Kuisma, Jämsän Jätehuolto liikelaitos
Päivi Pietarinen, Jyväskylä
Jouni Kurkela, Äänekoski
Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, Hankasalmi
Irma Nurmi, L & T
Jussi Konttila, Erkki Salminen Oy
Hannu Hämäläinen, Sovatek
Anna Sarkkinen, Japa ry
Kirsi Knuuttila, JAMK

Keski-Suomen liitto alueellisena
koordinaattorina

• Aluekoordinaattori on alueellisen yhteistyöryhmän
asiantuntijasihteeri
• Tehtävät:
• Toteuttaa alueellisen ryhmän työsuunnitelmaa
• Toimii alueen yhteyshenkilönä
• Keski-Suomen liiton Circwaste -nettisivulle päivitetään
hankkeen kuulumisia:
http://www.keskisuomi.fi/edunvalvonta/kansainvaliset_yht
eydet/kv_-hankkeet/circwaste

Tiekartat toimivat alueellisina
jätesuunnitelmina
• Sisältönä yhdyskuntajätteen vähentäminen,
materiaalitehokkuuden parantaminen, jätteen
synnyn ehkäisy, kierrätystavoitteet, maaainesten ja rakennusjätteen uudelleenkäyttö,
haitallisten ainesten käsittely, kiertotalouden
edistäminen, jne.

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen
Keski-Suomessa (C17)
• Keski-Suomen liiton osahankkeessa mm.
edistetään jätteiden syntypistelajittelua, biokaasun
tuotantoa biojätteistä ja biokaasun käyttöä
• Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy,
Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen
Keski-Suomessa (C17)
Tavoitteita ja toimenpiteitä

• Biojätevirtojen kestävä ja optimoitu käyttö

– Esim. biokaasun kysynnän kasvattaminen erityisesti liikennekäytössä
– Biokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi tehty työ jatkuu osin myös
tämän hankkeen kautta

• Biokaasu Keski-Suomi facebook-ryhmä
• http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/biokaasu

• Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
– Esim. Syntypistelajittelututkimus (2017 ja 2021)
– Neuvontamateriaalin tuottaminen

• Älykkäiden jätteenkeräysratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto
– Fokus harvaan asuttujen alueiden yhdyskuntajätteissä

Kiitos!
Lisätietoja:
Outi Pakarinen
outi.pakarinen@keskisuomi.fi
040- 595 0018
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