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Keski-Suomen liitto

• Maakunnan kehittäjä

• Maakuntastrategian päivitys vuonna 2021
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KIERTOtalous

• Luonnonvarojen kierto

• Jätteestä materiaaliksi

• Hukan minimointi

• Sivuvirtojen hyödyntäminen

KiertoTALOUS

• Uusi talousmalli

• Aineetonta arvontuotantoa

• Omistamisesta jakamiseen ja palveluihin
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Mitä kiertotalous on?
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Kiertotalouden liiketoimintamalleja
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https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotaloud
en-kiinnostavimmat/

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/
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Suomen 
kiertotalousohjelma

https://ym.fi/kiertotalousohjelma

https://ym.fi/kiertotalousohjelma
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Suomen kiertotalousohjelma

https://ym.fi/kiertotalousohjelma

https://ym.fi/kiertotalousohjelma


Mitä mahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa?
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Luonnonvarojen säästö

• Kierrätetyn raaka-aineen käsittely

•Uudet liiketoimintamallit jakamiseen ja palveluihin

• Elinikäinen oppiminen korostuu

Uudenlaisia työpaikkoja

Kestäviä ratkaisuja maailman markkinoille

Innovaatio- ja kehitystoimintaa

Jakaminen ja yhteiskäyttö yhteisöllisyyden lisääjänä?

Mahdollisuuksien mukana myös vaatimuksia



Kiertotalous Keski-Suomessa
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Kiertotalous Keski-Suomessa: jätteet
• Keski-Suomessa tuotetaan lähes 2 milj. tonnia jätettä 

vuosittain, josta suurin osa on rakennus- ja 
purkujätettä.

• Vuonna 2016 Keski-Suomessa syntyi 
yhdyskuntajätteitä n. 120 000 tonnia, josta 
hyödynnettiin aineena tai energiana yli 90 prosenttia

• Vuonna 2016 yhdyskuntajätteiden määrä Keski-
Suomessa oli 433 kg/as. Tästä kotitalousjätemäärä oli 
n. 60 % eli 260 kg/as.
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Yhdyskuntajätteiden käsittely Keski-Suomessa vuosina 2002–2016. ympäristö.fi



Kiertotalous Keski-Suomessa: 
mitä tehdään?

Hankkeita

Tutkimus & Kehitys –toimintaa

Innovatiivisia yrityksiä

Keski-Suomen bio-kiertotalous hyvin 
esillä: https://yle.fi/uutiset/3-11685906
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https://yle.fi/uutiset/3-11685906
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Sami & Samu

• hankkeen tavoitteena on torjua mikrobien 
leviämistä ja estää niiden kasvua erilaisilla 
materiaaleilla, kehittää uusia puupohjaisia 
antimikrobisia materiaaleja 
sairaalaympäristöön ja havaita 
puhdistamista vaativat kohdat 
sairaalaympäristöstä

• https://projectsites.vtt.fi/sites/sami-
samu/index.html

Entotek

• Hanke kehittää teknologiaa parantamaan 
hyönteistuotannon kannattavuutta 

• Luo toimintamallin yhdyskuntien ja 
teollisuuden jätevesilietteiden sekä 
biohajoavien jätteiden käsittelyyn 
mustasotilaskärpästen toukilla sekä 
selvitetään patogeenisilla kokeilla, 
poistuvatko tai vähenevätkö tietyt 
virukset, bakteerit ja/tai lääkejäämät 
biomassasta toukkaprosessin aikana.
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Kiertotalous Keski-Suomessa: hanke-esimerkkejä

KITA, Jyväskylän yliopisto

Luova kiertotalous, Gradia



• Keski-Suomessa ja erityisesti Jyväskylän 
seudulla biokaasun saatavuus on hyvä ja 
sitä tuotetaan paikallisesti

• Keski-Suomessa biokaasun tuotanto ja 
jakelu on vahvaa verrattuna muihin 
maakuntiin, joissa ei ole 
maakaasuverkostoa.

• Biokaasubussit ja jäteautot

• Biokaasulla kulkevat yhteiskäyttöautot

• Paljon kehitteillä
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Biokaasu



Circwaste

• Seitsenvuotinen Life IP –hanke 2016-2023

• Keski-Suomen liitto toimii alueellisena 
koordinaattorina ja vetää osahanketta  
Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen 
Keski-Suomessa 
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Circwaste Keski-Suomessa

• Toimijat

• Keski-Suomen Circwaste-tiekartta

1) Rakennus- ja purkujäte

2) Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden 
kierto

3) Muovit 

4) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

• Tilaisuuksia, verkostoitumista, selvityksiä 
yhteistä alueen kiertotalouden kehittämistä

• https://keskisuomi.fi/biotalous/circwaste-
kohti-kiertotaloutta/
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https://keskisuomi.fi/biotalous/circwaste-kohti-kiertotaloutta/


Circwaste Keski-Suomi sosiaalisessa mediassa

• Facebookissa: Circwaste Keski-Suomi

https://www.facebook.com/CircwasteKeskiSuo
mi

• Instagramissa

@circwaste_keskisuomi

https://www.instagram.com/circwaste_keskisuo
mi/
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https://www.facebook.com/CircwasteKeskiSuomi
https://www.instagram.com/circwaste_keskisuomi/


Avainasiat
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Kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä

Keski-Suomessa tehdään paljon töitä kiertotalouden 
eteen

Jokainen voi osaltaan edistää kiertotaloutta
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Kiitos!

Enni Huotari
enni.huotari@keskisuomi.fi

+358406759945

Kysymyksiä?
Kommentteja?


