
 

 

 
 
Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke 

Tiivistelmä Circwaste-hankkeen toimenpiteistä ja alueellisen yhteistyöryhmän työskentelystä 
vuodelta 2018 
 
Circwaste -hankkeen alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2018 yhteensä 4 kertaa. 
Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin hankkeessa toteutettavan kiertotalouden 
tiekartan taustaa, lähtötilannetta sekä asioita, jotka tulee ottaa huomioon laadittaessa Circwaste-
hankkeen alueellista kiertotalouden tiekarttaa. Kiertotalouden teemaa tavoitteineen ja 
toimenpiteineen on sivuttu Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa laaditussa 
tiekarttatyössä. Todettiin, että Circwaste-hankkeen tiekartta tulee painottamaan enemmän jätteitä 
sekä niihin liittyviä kiertotalousnäkökulmia. Alueellinen yhteistyöryhmä valitsi kiertotalouden tiekartan 
painopisteiksi yhdyskuntajätteet ja niiden syntypaikkalajittelun kehittämisen sekä rakentamisen 
jätteiden vähentämisen ja paremman hyödyntämisen. Kokouksessa suunniteltiin myös keväällä 2018 
järjestettävää tilaisuutta teemalla ”Rakennusjätteet kiertoon”. Lisäksi osatoteuttajat kertoivat 
kokouksessa oman hankekokonaisuutensa etenemisestä.  
 
Kevään toisessa kokouksessa käsiteltiin Rakennusjätteet kiertoon -tilaisuuden sisältöä ja työpajoissa 
esiin nousseita ajatuksia. Työpajassa esiin nousseita teemoja hyödynnetään alueellisen tiekartan 
laatimisen taustamateriaalina. Erityisenä haasteena rakennusjätteiden osalta tunnistettiin se, että 
jätehuollon saralla ei ole maakunnassa tarpeeksi toimijoita, jotka voisivat toteuttaa 
rakennustyömaiden jätehuoltoon liittyviä palveluita. Pohjois-Karjalassa jätevirrat ovat melko pieniä, 
mikä osaltaan vaikeuttaa jätteisiin liittyvää logistiikkaa. Näiden ohella esiin nousi tarve lisäkoulutuksen 
järjestämisestä rakennustyömaiden jätteiden lajitteluun liittyen. Huhtikuun kokouksessa pohdittiin 
syksyllä pidettävää seuraavaa tilaisuutta, jonka teemaksi valittiin yhdyskuntajätteet ja niiden lajittelun 
edistäminen. 
 
Syksyn ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin rakennusjätteisiin liittyvistä koulutustarpeista. 
Todettiin, että tullaan järjestämään tapaaminen keskeisten rakennusalan toimijoiden sekä 
koulutusorganisaatioiden edustajien kanssa loppusyksystä 2018. Tapaamisen aiheena on rakentamisen 
jätteisiin liittyvät koulutustarpeet sekä mahdollinen toimintamuoto koulutuksen järjestämiseksi. 
 
Kokouksessa keskusteltiin ”Kohti parempaa yhdyskuntajätteiden lajittelua” -tilaisuuden sisällöstä sekä 
työpajoissa käsitellyistä aiheista.  Yhdyskuntajätteiden lajittelun edistämisen osalta keskeisiä haasteita 
koettiin olevan muun muassa kuluttajien asenteissa lajittelua kohtaan, lajittelupisteiden sijainneissa, 
jätteisiin liittyvässä tiedottamisessa sekä hajanaisessa toimijakentässä. Tiekarttatyöhön tullaan 
sisällyttämään teemoja ja toimenpide-ehdotuksia, jotka tulivat esiin tilaisuuden yhteydessä. Alueellisen 
yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin myös osatoteuttajien ajankohtaisia kuulumisia sekä tulevia 
tapahtumia. Lisäksi sovittiin, että järjestetään vielä lokakuun alussa alueellisen yhteistyöryhmä kokous, 
jossa luonnostellaan kiertotalouden tiekartan sisältö mahdollisimman valmiiseen muotoon.  
 
Syksyn viimeisessä Circwaste-hankkeen alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa sovittiin kevään 
2019 aikana järjestettävien tapahtumien alustava aikataulu. Kokouksen yhteydessä pohdittiin 
alueellista tiekarttaa sisältöineen työryhmätyöskentelyn muodossa. Tiekartta lähetettiin kokouksen 
jälkeen vielä kommenteille yhteistyöryhmän jäsenille. Tiekarttojen yhteinen julkistamistilaisuus 
pidetään Helsingissä 13.12.2018. Seuraava alueellisen yhteistyöryhmän kokous pidetään alustavan 
suunnitelman mukaan helmikuussa 2019. 


