
JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (1/2019) KOKOUSMUISTIO   
 
 
Aika Perjantai 8.2.2019, klo 8.45-11.00 
 
Paikka Pankkisali, YM 
 
Läsnä Otto Lehtipuu  YTP 

Martti Virtanen  KKV 
Tuuli Kunnas  RT 
Marja Ola  Kaupan liitto 
Sanna Toivanen  Ruokavirasto 
Camilla Wiik  Jätehuoltoyhdistys ry 
Jukka Kero  Kiinteistöliitto 
Johanna Alakerttula Pirkanmaan ELY-keskus 
Ilkka Hippinen  Motiva Oy 
Hanna Eskelinen  SYKE 
Laura Järvinen  Sitra 
Hanna Salmenperä  SYKE 
Juha-Heikki Tanskanen Rinki Oy 
Matti Kahra   EK 
Maija Heikkinen  Metsäteollisuus ry 
Leena-Kaisa Piekkari YM 
Eini Lemmelä  YM 
Riitta Levinen  YM 
Anna-Maija Pajukallio (pj.) YM 
Marja-Riitta Korhonen (siht.) YM 
 

 Etänä: 
 Mona Arnold  VTT 
 Sinikka Koikkalainen Hämeen ELY-keskus 
 Minna Ojanperä  MTK 
 Kaija Järvinen  YM 
 Jenni Lehtonen  YM 

 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.  
 
 
3. Ajankohtaiskatsaukset / Anna-Maija Pajukallio ja Riitta Levinen YM 

 
Anna-Maija esitti jätelainsäädäntöön liittyviä sekä muita ajankohtaisia asioita. Esitys saatavilla 
Hankeikkunasta. Yhdyskuntajätteen kierrätyksen tilastoinnin heikkoudet keskusteluttivat ryhmäläisiä. 
Toivottiin, että tilastointi saataisiin mahdollisimman pian kuntoon, sillä kaikilla tulisi olla samat oikeat 
tiedot käytettävissä. YM käy parhaillaan keskusteluja Tilastokeskuksen kanssa asian kuntoon 
saattamisesta. Lisäksi Anna-Maija totesi, että SUP-direktiivin toimeenpanoa selvittävä konsultti tullaan 
valitsemaan viikolla 7.  
 
Riitta esitti EU:n jätesäädöspaketin toimeenpanoa. Esitys saatavilla Hankeikkunasta. 15.2.2019 
järjestetään info- ja keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan mm. yhdyskunta- ja pakkausjätteen 
kierrätystavoitteisiin pääsemisestä. Tilaisuus on täynnä, mutta sitä voi seurata streemauksen välityksellä 
https://dclive.fi/YM/KiertotalousNyt15022019  
 
 
4. Green dealit ja muut vapaaehtoiset sopimukset / Leena-Kaisa Piekkari YM 
 
Leena-Kaisa piti esityksen green dealeista ja muista vapaaehtoisista sopimuksista. Esitys saatavilla 
Hankeikkunasta. Green dealit ja materiaalitehokkuussitoumukset ovat hyvin samankaltaisia. 
Materiaalitehokkuussitoumuksissa painotetaan vahvasti materiaalitehokkuuden parantamista koko 
arvoketjussa eri toimialoilla, kun taas green deal -sopimusten toteuttamiskenttä on laajempi. Tavoitteita 
voidaan asettaa muullekin kuin materiaalitehokkuuden parantamiselle. Green dealeille on olemassa 
oma kriteeristönsä. Sopimuksissa sovitaan eri osapuolten velvollisuuksista ja toimenpiteistä. Tällä 

https://dclive.fi/YM/KiertotalousNyt15022019


hetkellä on solmittuna yksi materiaalitehokkuussitoumus (elintarvikeala) ja kaksi green dealia 
(muovikassisopimus ja autoalan ilmastosopimus). Valmisteilla on useita sopimuksia eri  teemoissa. 
Aloitteet green dealeihin ovat usein lähteneet YM:stä, mutta myös toimialat ovat alkaneet enenevissä 
määrin lähestymään ministeriötä tiettyjen haasteiden ratkaisemiseksi diilien avulla.    
 
 
5. Circwaste -hanke: Digitaalisuus ja logistiikka / Hanna Eskelinen SYKE  
 
Hanna esitti Circwaste-hankkeen teemakokonaisuutta: ”Digitaalisuus ja logistiikka”. Esitys saatavilla 
Hankeikkunasta. Circwaste-hankkeessa yhteistyössä muutamien muiden hankkeiden kanssa on luotu 
Materiaaliloikka-sivusto (www.materiaaliloikka.fi), jossa kannustetaan ottamaan käyttöön puhtaampia 
sekä energia- ja materiaalitehokkaampia tekniikoita ja käytäntöjä. Materiaaliloikka-sivustoa ylläpidetään 
Circwaste-hankkeen päättymisen jälkeen muiden hankkeiden toimesta, kuten Hinku- ja Canemure -
hankkeiden kautta. Toiveissa on, että mm. kunnat ja eri alojen toimijat lisäisivät palveluun sisältöä, jotta 
palveluun saataisiin kriittistä massaa.  
 
6. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  
 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.  
 
Kiinteistöliitto:  

 Kiinteistöliitto on tehnyt jäsenilleen kiertotalouskyselyn, johon saivat noin 5 000 vastausta. 
Tulokset julkaistaan 22.2. Aihetta mahdollisesti esitellään myöhemmin tässä ryhmässä.  

 
Sitra:  

 Kansallisen kiertotaloustiekartan päivitystyö on loppusuoralla. Julkistamistilaisuus järjestetään 
13.3.2019, tilaisuus streemataan. Tiekartasta tehdään verkkojulkaisu.  

 World Circular Economy Forum järjestetään Suomessa 3-5.6.2019. Lisätietoa Sitran www-
sivuilta https://www.sitra.fi/hankkeet/world-circular-economy-forum-2019/ 

 
SYKE:  

 SYKE on mukana lääkkeiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaasteita ratkovassa SUDDEN 
hankkeessa http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-
hankkeet/kestavan-kasvun-avaimet2/sudden/ Kolmivuotinen hanke saa strategisen 
tutkimuksen rahoitusta ja sitä vetää Helsingin yliopisto. Hankkeen sivut perustetaan kevään 
2019 aikana www.sudden.fi  

 
PIRELY:  

 Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen keräys- ja kierrätysjärjestelmä on toiminnassa. 
Suomen Autokierrätys Oy hyväksytty kyseisten akkujen tuottajayhteisöksi.  

 
Motiva:  

 Materiaalitori avataan huhtikuussa käyttäjille, kehitystyö jatkuu vielä sen jälkeen.  

 Materiaalitehokkuuden sitoumuksissa Motiva toimii ns. help-deskinä. Sitoumuksia tarkoitus 
laajentaa eri sektoreille.  

 
KKV:  

 KKV on yhteistyössä AVIen kanssa toteuttanut selvityksen jätealan infraan liittyvistä 
sopimuksellisista olosuhteista ja kuntien TSV:sta. Selvitys näyttää saavuttaneen sille asetetut 
tavoitteet. Tuloksia kompiloidaan parhaillaan, minkä jälkeen virastossa suoritetaan 
kilpailuoikeudellinen arviointi. 

 
Jätehuoltoyhdistys:  

 Jätehuoltoyhdistys järjestää opintomatkan Itävaltaan 4-6.4.2019. Teemana muovijätteen 
kierrätys. Paikkoja vielä auki.  

 

http://www.materiaaliloikka.fi/
https://www.sitra.fi/hankkeet/world-circular-economy-forum-2019/
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/kestavan-kasvun-avaimet2/sudden/
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/kestavan-kasvun-avaimet2/sudden/
http://www.sudden.fi/


MTK:  
 MTK on mukana tukemassa Strategisen tutkimuksen neuvoston ”Innovatiiviset materiaalit ja 

palvelut” -hakuun projektiehdotusta, jonka tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaisia 
muoviratkaisuja sekä niitä korvaavia materiaaleja maatilatalouspuolelle. 

 MTK oli pääyhteistyökumppani tammikuussa Berliinissä järjestetyillä maailman suurimmilla 
ruokamessuilla, GruneWochella. Messujen ohella järjestettiin mediaseminaareja 
ajankohtaisista aiheista, myös kiertotaloudesta. Tilaisuuden sisällön ja materiaalit voi lukea 
sivustolta www.ausderwildnis.fi 

 MTK lanseeraa uuden markkinapaikan maa- ja metsätalouden sivuvirroille, 
www.kiertoasuomesta.fi. Kysymyksessä on Pirkanmaan alueella toimiva pilotti, joka käynnistyy 
maalis-huhtikuussa. Pilotista tiedotetaan lisää, kun sivut avautuvat. 

 

 
7. Muut asiat 
 
Puheenjohtaja pyysi ideoita tulevien kokousten aiheiksi tai teemoiksi. Ideoita voi lähettää 28.2.2019 
saakka osoitteeseen marja-riitta.korhonen@ym.fi ja 1.3.2019 lähtien marja-
riitta.korhonen@ymparisto.fi.  
 
Tulevien kokousten ajankohdat: 

 to 4.4 klo 12.45-15.00 

 ma 13.5 klo 12.45-15.00 

 pe 14.6 klo 8.45-11.00 
 
 
8. Kokouksen päätös  
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