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Haasteet:
- Miten voisimme suunnitelmallisesti huomioida 
kiertotalouden rakennusten purkutöissä?

- Miten voisimme yhdistää hankintaa ja purkua 
kiertotalouden mukaisesti?

- Miten voisimme edistää rakennustyömaiden puun ja 
muun rakennusjätteen uudelleenkäyttöä?



Ratkaisujen ideoimiseen käytettiin Impact Canvas -
työkalua
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Tunnistettuja ratkaisuja



Digitaalinen kauppapaikka purkumateriaaleille

Mistä ideassa on kyse?
Monilla rakennusosilla, kuten esimerkiksi ikkunoilla ja ovilla, voisi olla 
kysyntää. Digitaalinen kauppapaikka mahdollistaisi rakennusosien 
tarjoamisen myyntiin.

Mikä ideassa on haasteellista?
Uudelleenkäyttöön soveltuvien rakennusosien tunnistaminen purun 
yhteydessä. Tuotteiden ja materiaalien turvallisuuden varmistaminen 
uudelleenkäytössä.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?
Auditointi ennen rakennusten purkua. ”Tuoteselosteet” rakennuksista 
esimerkiksi BIM-mallien muodossa
Uudelleenkäytön huomiointi rakennusten sekä rakennusosien 
suunnittelussa, CE-merkinnät

Mitä tulisi huomioida digitaalista kauppapaikkaa toteuttaessa?
Lisäpalveluiden tarjoaminen osana kauppapaikan liiketoimintamallia. 
Palvelun oltava helppokäyttöinen myyjille ja ostajille. Haasteena kaupallinen 
toteutus erityisesti tuotteille joiden arvo epävarmempi. Tästä syystä julkinen 
toimija, kuten Ympäristöministeriö, voisi olla kauppapaikalle sopiva ylläpitäjä.
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Veikko Eeva, Lumoin
Jussi Väisänen, Sato-Rakennuttajat

Ari Lainevuo, Uudenmaan liitto



Kuljetuspalvelu rakennustyömaiden välille

Mistä ideassa on kyse?

Uudelleenkäytettävissä olevien jakeiden lisääntyessä rakennustyömaiden välillä 
toimivalle kuljetuspalvelulle voisi olla kysyntää. Vähentäisi esimerkiksi tarvetta 
välivarastoida uudelleenkäytettäviä rakennusosia.

Mikä ideassa on haasteellista?

Projektinhallinnallisesti rakennustyömailla täytyisi tietää varhaisessa vaiheessa mitä 
tarvitaan mihin ja milloin. Välivarastoinnin välttämiseksi uudelleenkäytettävän 
rakennusosan tulisi suoraan soveltua rakennuskohteeseen.

Kuten digitaalisessa kauppapaikassa, vaatii toteutuminen vaatii rakennusosien laadun 
varmistamista jo ennen purkua.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?

Kuljettajaverkoston, vastaanottajien ja tilauskeskuksen yhdistävä alusta. Tarvitaan 
laajan toimijajoukon osallistumista. Ekosysteemissä osana muun muassa käyttäjät, 
kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, kuljetuspalvelut ja 
viranomaiset.

Mitä tulisi huomioida kuljetuspalvelua toteuttaessa?

Yksi mahdollisuus kuljetuspalvelun järjestämiseen voisi olla jakamistalouden mallia 
seuraava alusta, joka mahdollistaisi digitaalisen kauppapaikan tapaan 
materiaalivirtojen siirtymisen niitä hyödyntäville tahoille.

Palvelun käynnistäminen voitaisiin tehdä innovaatiorahaston rahoittamana.
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Satu Åhlström, Remeo
Pirkka Lähteinen, Consti

Taru Uotila, Sykli



Uusia palveluita, jotka vielä puuttuvat: mm. 
materiaalien ja osien erottelu ja laadunvarmistaminen

Mistä ideassa on kyse?

Uudelleenkäyttöön soveltuvien materiaalien ja rakennusosien erottelu ja 
laadunvarmistaminen ovat tarpeita jotka täytyy ratkaista, jotta uudelleenkäyttö
mahdollistuu. Näiden edistäminen voisi tapahtua uudenlaisen palveluliiketoiminnan 
kautta.

Mikä ideassa on haasteellista?

Palveluiden kysynnän muodostuminen vaatii asennemuutosta uudelleenkäytettävien 
rakennusosien ja materiaalien suhteen. Purkutoimet nähtävä materiaalin lähteenä.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?

Kartoittajat eri materiaaleille, laadunvarmistuspalvelut ja materiaalinvälityspalvelut. 
Esimerkiksi sorttiasemille myös uudelleenkäyttöön sopivien materiaalien vastaanotto 
ja myynti. 

Tiedotus- ja koulutuspalvelut edistämään lähestymistavan muutosta myös 
hankintapuolella.

Digitaaliset alustat yhdistämään eri toimijoita.

Mitä tulisi ottaa huomioon uusia palveluita toteuttaessa?

Digitaalisten alustojen mahdollistama kilpailutus voisi sekä tehostaa palveluntarjoajien 
toimintaa että luoda kysyntää markkinalle. Materiaalien myynnin lisäksi 
palveluntarjoajien liikevaihto muodostuisi myös purkutoimijoiden maksamista 
korvauksista materiaalin uudelleenkäytön edistämiseksi.
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Tanja Vepsäläinen, Delete
Laura Nurmi, SATO

Leona Silberstein, Helsingin kaupunki



Asiantunteva toimijaverkosto, joka systemaattisesti 
sisällyttää uudelleenkäytön purkuprosessiin
Mistä ideassa on kyse?
Rakennusten purkamisesta syntyvien materiaalien uudelleenkäytön tehostaminen 
säästäisi huomattavasti luonnonvaroja.

Mikä ideassa on haasteellista?
Uudelleenkäyttöön soveltuvien materiaalien ja rakennusosien tunnistaminen vaatii 
erityisosaamista. Lainsäädäntö purkumateriaalien uudelleenkäytölle on osittain 
epäselvä, erityisesti materiaalien muuttuminen lain silmissä jätteeksi aiheuttaa 
haasteita.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?
Toimijaverkostoon tarvittaisiin ainakin seuraavat tahot: 
Taho joka tietää mitä voi uudelleenkäyttää. Joko koulutettu purkutiimi, tai erillinen 
katselmus ennen purkua.
Taho joka purkaa pois uudelleenkäytettävät osat.
Tahot jotka kuljettavat ja välivarastoivat uudelleenkäytettävät osat
Taho joka myy uudelleenkäytettävät osat. Tämän onnistumiseksi suunnittelu ja 
hankintatahojen on tunnistettava uudelleenkäytettävien osien arvo.

Mitä tulisi huomioida toimijaverkostoa rakentaessa?
Liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että materiaalien arvo ja hinta pystytään 
ennakoimaan. Potentiaalisimpina ensimmäisinä asiakasryhminä 
uudelleenkäytettäville osille voisivat olla pienrakentajat, joille uudelleenkäytettävä 
materiaali voisi synnyttää kustannusetuja, sekä kunnat, jotka haluavat edistää 
luonnonvaroja säästävää toimintaa. 
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Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus

Lilli Linkola, Green Building Council
Finland

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus 
RT ry

Tuomas Alijoki, LSJH



Maaseudulla sijaitsevien rakennusten siirtopalvelu
Mistä ideassa on kyse?
Monet maaseudulla sijaitsevat rakennukset menettävät arvoaan sijainnin takia, ja 
saattavat jäädä tyhjilleen. Rakennukset kuitenkin itsessään ovat käyttökelpoisia ja 
niiden siirtäminen voisi olla tehokas keino lisätä rakennusmateriaalien 
uudelleenkäyttöä.

Mikä ideassa on haasteellista?
Vaatii laajan toimijaverkoston yhteistyötä. Kaavoituksen tulisi mahdollistaa talojen 
siirtämisen.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?
Kuntokartoitus siirrettävästä kohteesta. Kiinteistönvälittäjät linkiksi asiakkaan ja 
palvelun välille. Kuljetusyhtiö siirtämään kohde. Kierrätys-, purku-, rakennusyritykset 
siirtämisen toteutukseen. Yhteistyötä hirsikehikkojen kauppapaikkojen sekä 
perinnerakentamisyhteisöjen kanssa.

Mitä tulisi huomioida siirtopalvelua toteuttaessa?
Vanhojen maalaistalojen omistajat tai perikunnat voisivat saada taloudellista hyötyä 
rakennusten siirrosta. Palvelu voitaisiin toteuttaa eri tasoisina, esimerkiksi 
purkukohteen huutokauppana, koko talon myyntinä ja siirtona, tai materiaalien 
myyntinä. 
Esimerkiksi vanhoilla hirsillä voi kustannussäästöjen sijaan olla myös sisustuksellista 
premium-arvoa verrattuna uusiin materiaaleihin. Lisäksi ne sisältävät tarinan, jolla voi 
olla arvoa yksityiselle rakentajalle.
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Ira Hanf, HSY
Antti Leinonen, Bioste

Annika Sormunen, Suomen erityisjäte
Pirkko Eteläaho, Business Tampere



Hyvälaatuisen puun uudelleenkäyttö rakennustyömailla 
energiahyödyntämisen sijaan.
Mistä ideassa on kyse?
Rakennustyömailla syntyy puuta, josta suurin osa päätyy hyötykäyttöön 
energiana. Hyvälaatuisen puun uudelleenkäyttö kasvattaisi purkumateriaalin 
uudelleenkäyttöä, ja olisi korkeamman lisäarvon toimintaa 
energiahyödyntämiseen verrattuna.

Mikä ideassa on haasteellista?
Uudelleenkäyttöön sopivan puun tunnistaminen. Tarvitaan osaamista 
monelta eri toimijalta.

Mitä tarvitaan liikeidean mahdollistamiseksi?
Myös yksittäisten rakentajien tulisi päästä käsiksi uudelleenkäyttökelpoiseen 
puuhun. Rakennusten suunnitteluprosessien tulisi mahdollistaa puun 
uudelleenkäyttö. Lisäksi tarvitaan laatukriteerit 
uudelleenkäyttömateriaaleille.

Mitä tulisi huomioida siirtopalvelua toteuttaessa?
Toimintaa tulisi pilotoida innovatiivisessa hankkeessa, jossa olisivat mukana 
tilaaja, rakennuttaja, pääsuunnittelija, suunnittelijat, urakoitsijat ja muut 
toteuttajat, asiantuntijat ja kolmannen sektorin toimijat. Toteutus vaatii 
vastuullisia toimijoita hankkeen jokaiseen vaiheeseen.
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Olli Paijola, NCC
Renja Rautiainen, HSY

Veikko Koivumaa, Metropolia AMK



Yhteenveto työpajan tuloksista
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• Kiertotalousratkaisujen käyttöönotto 
lähtee suunnittelusta ja hankinnasta

• Osaamista ja tietoa uudelleenkäytöstä 
tarvitaan lisää. 

• Lakien ja kaavoituksen tulisi entistä 
enemmän mahdollistaa kiertotalouden 
mukaisia ratkaisuja

• Uudelleenkäyttöön soveltuvat 
rakennusosat täytyy kartoittaa ennen 
purkua, jotta uudelleenkäyttö olisi 
mahdollista

• Laadunvarmistaminen ja 
uudelleenkäytettävien rakennusosien 
tuotteistaminen mahdollistaisivat 
niiden huomioimisen 
suunnitteluvaiheessa

• Rakentamisen kiertotaloutta 
edistääkseen digitaalisten 

alustojen tulisi sisältää tietoa 
uudelleenkäyttöön tulossa olevista 

rakennusosista
• Alustat voisivat sisältää myös 
lisäpalveluja laadunvarmistukseen 

ja logistiikkaan



Lisätietoja:
Valtteri Ranta, Tampereen teknillinen yliopisto
valtteri.ranta@tut.fi
+358 50 447 8365

mailto:valtteri.ranta@tut.fi

