
 
 
 
 
 

 

 
Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke 
 
Tiivistelmä Circwaste-hankkeen toimenpiteistä ja alueellisen yhteistyöryhmän työskentelystä 
vuodelta 2022 
 
Circwaste-hankkeen alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa.  
Vuoden 2022 ensimmäisessä alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin hiljattain 
päivitetystä valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta ja sen vaikutuksista hankkeen toteuttamiseen. 
Kokouksessa esillä oli myös jätelain 88 §:n mukaisten ELY-vetoisten alueellisten yhteistyöryhmien 
toiminnan käynnistäminen. Jätehuoltoyhtiöiden suunnassa ajankohtaisina teemoina olivat 
taksarakenne ja jätehuoltomääräysten päivitystyö. Maaliskuussa järjestettiin Circwaste-hankkeen 
webinaari teemalla: ”Miten kiertotalous näkyy arjessa?”.  
 
Kesäkuun kokouksessa keskusteltiin PlastLIFE-hankkeen rahoitushausta ja jätemuovien kierrätyksen 
haasteista ja mahdollisuuksista. Joensuun alueellisen jätelautakunnan suunnassa ajankohtaisena 
teemana kesällä oli palvelutason päivitys. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla pidettiin toukokuussa 
tilaisuus, jossa keskusteltiin vuokra-asumiseen liittyvistä jätehuollon rajapinnoista ja ratkaisuista 
haasteisiin, joita on tunnistettu. ELY-keskus vetoisen alueellisen yhteistyöryhmän (ItäJyty) toiminta 
käynnistyi kesäkuussa 2022. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on edustettuna uudessa 
yhteistyöryhmässä Circwaste-hankkeen tiimoilta.  
 
Syksyn ensimmäinen kokous pidettiin 1.9.2022. Ajankohtaisia teemoja keskustelussa oli muun muassa 
PlastLIFE-hankkeelle varmistunut rahoitus (hankkeen aloitus vuoden 2023 alusta). Puhas Oy:n 
suunnassa ajankohtaisena teemana oli Kontiosuon jätekeskukselle rakenteilla oleva itsepalveluasema, 
jonka on tarkoitus valmistua käyttöön vuoden 2022 lopulla. Rinki Oy:n suunnassa pohdittiin parhaillaan 
RINKI-ekopisteiden verkoston laajuutta. Jätekukko Oy:n toiminta-alueella on testattu poistotekstiilien 
keräyksen pilotointia useammassa kauppakeskuksessa. Haasteena poistotekstiilien keräyksen 
järjestämisessä on jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö. Circwaste-hankkeeseen palkattiin Pohjois-
Karjalan maakuntaliitolle harjoittelija elo-syyskuun ajaksi. 
 
Vuoden viimeisessä kokouksessa ajankohtaisia teemoja jätehuoltoyhtiöiden suunnassa olivat 
jätehuoltomääräysten päivitykset sekä taksarakenne. Taksoihin on tulossa nousua yleisestä 
kustannusten noususta johtuen. Myös jätehuoltoyhtiöille tulevat uudet velvoitteet edellyttävät 
taksojen tarkistusta ylöspäin. Poistotekstiilien keräyksen järjestämiseen liittyvät haasteet tulivat esiin 
kokouksen keskusteluissa. Circwaste-hankkeen vuotuinen seminaari järjestettiin 24.11.2022 teemalla: 
Jätteestä polttoaineeksi – biokaasun hyödyntäminen ja potentiaali Pohjois-Karjalassa. Alueellisen 
yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin myös viimeisestä alueellisen kiertotalouden tiekartan 
päivityskierroksesta. Päätettiin, että toteutetaan päivitystyö edellisen päivityksen tapaan 
haastattelemalla yhteistyöryhmän jäseniä sekä muita keskeisiä sidosryhmien edustajia. 
 
Alueellisen yhteistyöryhmän työskentelyyn vuonna 2022 osallistuivat: 
Mari Kallinen pj. (ELY-keskus), Laura Tikkanen (Puhas Oy), Simo Paukkunen (Karelia-
ammattikorkeakoulu), Arto Ryhänen (Jätekukko Oy), Jukka Nykänen (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto), 
Kati Pitkänen (SYKE), Essi Hämäläinen (Joensuun alueellinen jätelautakunta) Jari Koivunen (Rinki Oy), 
Aino Heikura (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja Sanni Penttinen (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto).  
 


